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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla vanhempien kokemuksia ja kehittämisideoita 
vanhempien osallisuudesta päiväkodissa. Tutkimus on osa Oulun kaupungin Osallisuuden voima 
-projektia, jonka yhtenä tarkoituksena on löytää innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja kehittä-
mään Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria osallisuuden näkökulmasta. Tavoit-
teena on tuottaa vanhempien kokemuksiin perustuvaa tietoa, jota voitaisiin hyödyntää Osallisuu-
den voima -projektin tarkoituksiin. 
 
Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teema-
haastatteluilla. Tutkimukseen osallistuivat vanhemmat, joiden lapset olivat  oululaisessa päiväko-
dissa päivähoidossa koko- tai osapäiväisesti tai joilla oli sopimus vähäisemmästä palvelun tar-
peesta. Toteutimme yhden ryhmähaastattelun ja yhden yksilöhaastattelun. Haastattelut analysoi-
tiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. 
 
Vanhempien osallisuus näkyy päiväkodeissa muun muassa kasvatuskumppanuutena, päivittäi-
sissä kohtaamisissa, päiväkodin tapahtumissa sekä varhaiskasvatussuunnitelmien teoissa. Tut-
kimuksemme tulokset osoittavat, että vanhemmat haluaisivat olla nykyistä enemmän osallisina 
päiväkodeissa. Kodin ja päiväkodin yhteistyöhön vanhemmat toivoivat lisää avointa keskustelua 
ja yhteistä päätöksentekoa, jotta kodin ja päiväkodin toimintatavat vastaisivat mahdollisimman 
paljon toisiaan. Vanhemmat eivät kokeneet päiväkoteja yhteisöllisinä paikkoina. Vanhemmat 
kokivat, että päiväkodeissa ei ole mahdollisuutta tutustua muihin perheisiin. Tiedottaminen oli 
tärkeää vanhempien osallisuuden toteutumisen kannalta. Vanhemmat toivoivat tiedottamiseen 
selkeyttä ja johdonmukaisuutta. Sähköinen tiedottaminen koettiin parhaaksi tiedottamisen muo-
doksi, mutta sen käyttöön toivottiin lisää resursseja.  
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The purpose of this thesis is to describe parents’ experiences and development ideas about their 
participation in kindergarten. The study was commissioned by city of Oulu and it was part of a 
project called ‘The Power of Participation’. One of the projects aims was to create innovative solu-
tions and ways of acting to develop city of Oulu’s early childhood education in participations point 
of view. The aim was to produce knowledge that is based on parents’ experiences, which could 
be used in ‘The Power of Participation’ -project. 
 
This thesis is a qualitative study. The data were collected with theme-based interviews.  The par-
ents, who participated in our thesis, have children in kindergarten in Oulu. We executed one 
group interview and one single interview. The interviews were analyzed by using a theory-based 
content analysis. 
 
Participation of parents appears among other things as education partnership, daily meetings, 
kindergartens events and making schemes for the early childhood education. The results of our 
study indicate that parents would want to be more involved in their children’s kindergarten. Par-
ents wanted improvements to communication and cooperation with personnel of the kindergarten. 
For example parents hoped that educational methods would be as similar as possible both at 
home and in the kindergarten. Parents appreciated a close relationship with personnel. Parents 
did not think that kindergartens were communal. They thought that it is not easy to get to know 
other families closely. Informing was important for parents’ participation. Parents hoped more 
consistency and clarity to informing. Electronic communication was experienced as the best form 
of informing and parents hoped that kindergartens would put more resources into it.   
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1 JOHDANTO 

 

 

Kansalaisten osallisuudesta ja sen toteutumisesta puhutaan jo perustuslakitasolla. Suomen pe-

rustuslain mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan 

sekä elinympäristönsä kehittämiseen (Suomen perustuslaki 731/1999 1:2.2 §). Osallisuus on 

käsite, joka on laajasti ja jatkuvasti pinnalla yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Kuntalaisten osal-

lisuutta Oulussa ohjaa Uuden Oulun yhdistymishallituksen hyväksymä Uudessa Oulussa jokainen 

vaikuttaa: Osallisuuden ja vaikuttamisen -ohjelma (Oulun kaupunki 2014b, viitattu 3.1.2014). Sii-

nä tavoitteena on aktiivinen asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen 

yhdessä tekeminen (Oulun kaupunki 2011, 6). Osallisuus on Oulun kaupungissa tällä hetkellä 

hyvin ajankohtainen ilmiö, johon halutaan panostaa. 

 

Osallisuus perustuu vapaaehtoisuuteen ja tasavertaiseen suhteeseen ihmisten kesken. Ihmisellä 

on tunne ja kokemus joukkoon kuulumisesta. Osallisuus mahdollistuu vastavuoroisuudella kuu-

lemalla ja kuuntelemalla. Osallisuus tarvitsee toteutuakseen molemminpuolisen aidon kiinnostuk-

sen. Osallisuus on myös mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämään, elinympäristöön, päätöksen-

tekoon ja palvelujen suunnitteluun. Ihmisellä on oikeus tiedon saantiin ja sen välittämiseen. Asia-

kastyöprosessissa työntekijän ja asiakkaan välillä tulee olla yhteinen kieli ja ymmärrys sekä tie-

don molemminpuolista jakamista. Osallisuuden tunne on voimaannuttava ja se lisää halua vaikut-

taa ja toimia. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2014b, viitattu 5.10.2014.) 

 

Tässä tutkimuksessa tutkimme vanhempien kokemuksia vanhempien osallisuudesta päiväko-

tiympäristössä sekä heidän ideoitaan osallisuuden kehittämiseksi. Tutkimus on osa Oulun kau-

pungin Osallisuuden voima -projektia, joka toteutuu vuosina 2012–2015. Projekti on toiminnan, 

johtamisen ja henkilöstön kehittämisprojekti, jonka keskeinen teema on osallisuus. Projektin koh-

deryhmänä ovat koko uuden Oulun varhaiskasvatuksen henkilöstö ja esimiehet sekä toiminnan 

piirissä olevat lapset vanhempineen. Projektin yhtenä tavoitteena on vahvistaa osallistavaa joh-

tamiskulttuuria uuden Oulun varhaiskasvatuksen palvelualueella ja tukea johtajuutta muutostilan-

teessa. Toisena tavoitteena on löytää yhtenäinen varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri uuden 

Oulun alueelle. Tarkoituksena on tehdä näkyväksi, levittää ja juurruttaa varhaiskasvatuksen yksi-

köissä syntyneitä hyviä käytäntöjä pysyviksi toimintatavoiksi uudessa Oulussa. Tarkoituksena on 

myös löytää innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja kehittämään Oulun kaupungin varhaiskas-

vatuksen toimintakulttuuria osallisuuden näkökulmasta (Oulun kaupunki 2013b, viitattu 
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20.11.2013). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyväksi havaitut käytännöt dokumentoidaan 

ja levitetään muihin yksiköihin hyötykäyttöön. Projektin kolmantena tavoitteena on mahdollistaa 

lasten ja henkilöstön osallisuus uuden Oulun varhaiskasvatuksen kulttuurin muodostumisessa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lapsille annetaan mahdollisuus olla aktiivisia ja osallistuvia 

toimijoita omassa toimintaympäristössään. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä taas on aktiivinen ja 

osallistuva rooli omassa työssä ja sen kehittämisessä. Vanhempien osallisuus tulee projektissa 

näkyviin konkreettisten tekojen kautta. Vanhemmat osallistetaan mukaan erilaisten tapahtumien 

sekä yhteisten projektien kautta. (Palsinajärvi-Äikäs, Ek & Koistinen 2012, 2, 10.) 
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2 VANHEMPIEN OSALLISUUS PÄIVÄKODISSA 

 

 

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutus-

ta. Sen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasva-

tus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista sekä 

tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-

keskus 2005, 11.) Varhaiskasvatus edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyk-

siä. Se myös tukee lapsen kasvua ihmisyyteen, eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyy-

teen, vastuulliseen toimintaan, yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen noudattamiseen sekä toisten 

ihmisten arvostamiseen. (Oulun kaupunki 2013a, 6.) Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvas-

tuu lapsestaan. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhemmuutta ja lapsen kasva-

tusta. (Suomen Kuntaliitto 2013, viitattu 19.3.2014.) 

 

Varhaiskasvatuksen ymmärtäminen päiväkodin ja perheiden yhteiseksi, mutta silti jaetuksi kasva-

tustehtäväksi tuo päivähoitoon uudenlaisen palvelukulttuurin. Lähtökohtana on, että kotona vas-

tuussa hoidosta ja kasvatuksesta ovat vanhemmat.  Varhaiskasvattajat ovat taas vastuussa siitä 

ajasta, jonka lapsi viettää päiväkodissa. Vanhemmilla on kuitenkin ensisijainen kasvatusvastuu 

lapsestaan. Hoitamisen sekä opettamisen käytännöt siirtyvät kasvatusympäristöstä toiseen ja 

avoin vuoropuhelu auttaa jakamaan arjen hoito- ja kasvatusvastuuta lasta lähellä olevien aikuis-

ten kesken. (Kaskela & Kekkonen 2006, 20–21.) 

 

Varhaiskasvatusta määrittävät ensisijaisesti valtakunnan tasolla lasten päivähoitoa koskevat lait 

ja asetukset. Lisäksi varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset sisältävät yhteiskunnalliset 

periaatteet ja kehityksen painopisteet varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet ohjaavat valtakunnan tasolla varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua sekä kuntien varhais-

kasvatussuunnitelman laatimista. Kunnan varhaiskasvatuksen linjauksista ja strategioista ilmene-

vät kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen periaatteet ja palvelujärjestelmä sekä kehittämisen 

painopisteet ja ne vaikuttavat kunnan laatimaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasva-

tussuunnitelma voi olla joko yhden tai useamman kunnan yhdessä laatima. Kunnan jokainen 

varhaiskasvatuksen yksikkö laatii oman varhaiskasvatussuunnitelman, jonka täytyy olla samassa 

linjassa kunnan varhaiskasvatussuunnitelman kanssa, mutta yksityiskohtaisemmin kertoa oman 

yksikön varhaiskasvatuksen lähtökohdista, tavoitteista, toiminnasta ja arvioimisesta. Lisäksi jokai-

selle päivähoidossa olevalle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien tai huoltajien kanssa lapsen 
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henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka ohjaa lapsikohtaisesti varhaiskasvatuksen 

toteutumista. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005, 8–9.) 

 

Vuoden 2013 alusta päivähoitopalvelut siirtyivät opetus- ja kulttuuriministeriön alle. Päivähoito-

palveluiden lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus tapahtuvat nykyisin siellä. Sivistys- ja 

kulttuuripalvelujen tavoitteena on edistää yksilön ja yhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Hyvinvoinnin, oppimisen sekä normaalin kasvun perustana on ehjä ja turvallinen arki. Terveyden 

ja hyvinvoinnin edistäminen, virikkeellinen kasvu- ja kehitysympäristö sekä erityistarpeisiin vas-

taaminen ovat arjen tukena. Varhaiskasvatuspalveluja kehitetään toimintatapoja luomalla ja vah-

vistamalla. (Oulun kaupunki 2013a, 6.) Osallisuuden voima- hankkeen visiona on synnyttää yhte-

näinen varhaiskasvatuksen kulttuuri uuden Oulun alueelle. Tavoitteena on, että varhaiskasvatus 

nivoutuu saumattomasti yhtenäiseen kasvatus- ja koulutuskulttuuriin kokonaisuudessaan. (Pal-

sinajärvi-Äikäs ym. 2012, 2.)  

 

Päivähoitolain mukaan päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten perheitä 

näiden kasvatustehtävässä. Tavoitteena on myös edistää yhteistyössä perheen kanssa lapsen 

persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee tarjota lapselle turvalliset, lämpimät 

ja jatkuvat ihmissuhteet. Päiväkodissa tulee olla lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimin-

taa sekä lapselle suotuisa kasvuympäristö, joka ottaa tämän lähtökohdat huomioon. Päivähoidon 

tulee ottaa huomioon lapsen kulttuuriperinne, ja se huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, so-

siaalista ja tunne-elämän kehitystä. Lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasva-

tusta tulee myös tukea. Uskonnollisessa kasvatuksessa tulee kunnioittaa vanhempien tai holhoo-

jan vakaumusta. (Laki lasten päivähoidosta 36/1973 1:2.a §.) 

 

Vastuu päivähoitopalvelujen järjestämisestä sekä yksityisen päivähoidon valvonnasta kuuluu 

kunnille. Kunnallista päivähoitoa järjestetään päiväkotihoitona, perhepäivähoitona ja ryhmäperhe-

päivähoitona. (Suomen kuntaliitto 2013, viitattu 19.3.2014.) Tässä tutkimuksessa keskitymme 

tarkastelemaan osallisuuden ilmiötä päiväkotihoidon näkökulmasta. Päiväkoti on päivähoitoa 

varten varattu tila, jossa toteutetaan tavoitteellista varhaiskasvatusta (Suomen kuntaliitto 2013, 

viitattu 19.3.2014). Päivähoito voi olla kokopäiväistä, jolloin lapsi on hoidossa enintään 10 tuntia 

vuorokaudessa tai osapäiväistä, jolloin lapsi on päivähoidossa enintään viisi tuntia vuorokaudes-

sa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, viitattu 19.3.2014). Voidaan tehdä myös sopimus vähäi-

semmästä palveluntarpeesta, jolloin lapsi on sovitusti 10–5 hoitopäivää kuukaudessa päiväkodis-

sa (Oulun kaupunki 2014c, viitattu 4.11.2014). 
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2.1 Ekokulttuurinen teoria vanhempien osallisuuden kannalta 

 

Ekokulttuurisen teorian mukaan perheiden elämä ja toiminta nähdään osana laajempaa yhteis-

kunnallista kontekstia. Perhe nähdään omaa elämäänsä aktiivisesti muokkaavana sekä ulkoisiin 

olosuhteisiin vaikuttavana tekijänä. Perhe ei siis ole vain kohde, johon vaikuttavat vain ulkoiset 

voimat, vaan myös perhe vaikuttaa aktiivisesti ympäristöönsä ja on näin osallisena ympäristös-

sään. (Määttä 1999, 78–79.) Perhe voidaan nähdä esimerkiksi sekä päiväkodin palvelujen käyttä-

jänä että kehittäjänä, ei vain niiden käyttäjänä. 

 

Ekokulttuurinen teorian mukaan perheen arjen sujumisella, vanhempien hyvinvoinnilla ja lapsen 

kehityksellä on kiinteä yhteys toisiinsa. Olennaista on perheen tukeminen arjessa selviytymises-

sä. Vanhempien kannustaminen täysivaltaiseen osallisuuteen lapsen kasvatuksessa ja oppimisen 

tukemisessa on tärkeää. Yhteiskunnan palveluiden tulisi kohdistua lapsen ja vanhempien tarpei-

siin, sekä korostaa perheen ja eri ammattiryhmien tiivistä yhteistyötä. (Määttä & Rantala 2010, 

54–54.) Päiväkodissa vanhempien ja työntekijöiden yhteistyössä yhdistyy sekä vanhempien että 

työntekijöiden kokemukset ja tiedot. Vanhemmilla on ainutlaatuista tietoa lapsen vanhempana, ja 

työntekijöillä on ammattinsa puolesta tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä. (Kaskela & Kekko-

nen 2006, 19.) 

 

Jokaisella perheellä on oma perhekulttuuri, jolla tarkoitetaan sellaisten uskomusten ja käsitysten 

eli perheteemojen kokonaisuutta, joka viime kädessä säätelee perheen toimintaa ja halukkuutta 

muutoksiin. Akkommodaatio tarkoittaa niitä muutoksia, joita perhe on valmis tekemään tai jättää 

tekemättä ympäristöön nähden. Perhe voi joutua muuttamaan arkirutiinejaan esimerkiksi lapsen 

kehityksen vuoksi, jolloin kodin arkielämä akkommodoidaan eli muokataan lapsen tarpeiden ja 

vaatimusten mukaisesti. Vanhemmat voivat esimerkiksi vaihtaa asuntoa tai työpaikkaa, omaksua 

uusia arvoja tai opetella uusia kasvatuskäytäntöjä. Akkommodaatio mahdollistaa arjen sujuvuu-

den ja pysyvyyden ylläpitämisen. (Määttä & Rantala 2010, 57–59.) 

 

Perhekulttuurin tunteminen auttaa työntekijöitä ymmärtämään, miksi vanhemmat tuntevat, ajatte-

levat ja toimivat tietyillä tavoilla. Vanhempien uskomukset perheen ja lapsen parhaasta ovat heille 

tosia, vaikkei työntekijä niitä hyväksyisikään. Tämän vuoksi ne ovat merkityksellisiä ja huomioon-

otettavia yhteistyön ja osallisuuden kannalta, sillä perhe toimii perhekulttuuristaan lähtöisin. 

(Määttä 1999, 82.) Perheet ovat erilaisia, ja jokainen perhe ajattelee ja toimii omista arvoistaan ja 
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uskomuksistaan käsin parhaaksi ajattelemallaan tavalla. Työntekijät ovat vastuussa kumppanuu-

den synnystä ja sen kehittymisestä sekä yhteisen tien löytymisestä (Kekkonen 2012, 42). 

 

Ekokulttuurinen teoria korostaa perheen asemaa ja arkielämän merkitystä asiakaspalveluproses-

sissa, jolloin perheen arkipäivässä tekemät päätökset ja ratkaisut ovat lapsen kehityksen kannalta 

olennaisia. Tällöin vanhemmista tulee yhtä lailla asiantuntijoita kuin varhaiskasvatuksen työnteki-

jät ja muut ammattilaiset ovat. Tämä ajatus ohjaa työntekijöiden ammatillista toimintaa ja tuen 

antamista perheelle. (Määttä 1999, 54.) 

 

2.2 Kasvatuskumppanuus vanhempien osallisuutena 

 

Osallisuus perustuu vapaaehtoisuuteen, aitoon dialogisuuteen ja tasavertaiseen suhteeseen 

ihmisten kesken. Osallisuus liittyy myös vahvasti yhteisöllisyyteen. (Turja 2012, 46–48.) Dialogi-

suus on kaksinpuhelua, keskustelua ja vuoropuhelua. Dialogissa pyritään löytämään yhteistä 

todellisuuden osaa keskustelun osapuolten välille. Dialogin tavoitteena on täten saavuttaa uusi 

yhteinen ymmärrys vuorovaikutuksen osapuolten välille, jota ei yksin pystyisi saavuttamaan. 

(Mönkönen 2002, 33–34.) Dialogissa hyväksytään se, että jokaisella on asiaan erilainen näke-

mys, eikä kenenkään mielipide asiasta ole kokonainen totuus. Parhaat ratkaisut tilanteisiin saa-

daan silloin, kun erilaisille näkemyksille annetaan tilaa ja keskustelun osapuolet saavat kokemuk-

sen kuulluksi tulemisesta. Kuulluksi tuleminen on ihmiselle voimaannuttava kokemus. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2014a, viitattu 5.10.2014.) 

 

Osallisuus on myös mahdollisuutta vaikuttaa. Se on tiedon välittämistä, tekemistä, kokemista ja 

kokemus joukkoon kuulumisesta. Osallisuutta on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään, 

elinympäristöön, päätöksentekoon ja palvelujen suunnitteluun. Osallisuus mahdollistuu kuulemal-

la ja kuuntelemalla. Ammattilaisen ja vanhemman välillä tulee olla yhteinen kieli. Osallisuus tarvit-

see toteutuakseen myös molemminpuolisen aidon kiinnostuksen. Osallisuuden tunne on voi-

maannuttava ja se lisää halua vaikuttaa ja toimia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014b, viitattu 

5.10.2014.)  

 

Vanhempien osallisuus ilmenee päiväkodissa esimerkiksi kasvatuskumppanuutena. Valtakunnal-

lisessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa vanhempien ja henkilöstön välinen kasvatusyh-

teistyö linjataan kasvatuskumppanuudeksi. Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan henkilöstön ja 

vanhempien tietoista sitoutumista ja toimimista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemi-
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seksi. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005, 31.) Se ymmärretään van-

hempien ja henkilöstön tasavertaiseksi vuorovaikutukseksi (Kaskela & Kekkonen 2006, 11). 

 

Kumppanuudessa vanhemmat ja ammatti-ihmiset työskentelevät yhdessä: kummallakin osapuo-

lella on olennaista, mutta erilaista tietoa lapsesta. Kumppanuutta luonnehtii kannateltavuus ja 

ratkaisukeskeisyys ongelmalähtöisyyden sijasta. (Kaskela & Kekkonen 2006, 19.) Kasvatus-

kumppanuus on ammatillista toimintaa, jossa vanhemmille järjestetään mahdollisuuksia osallistua 

omaa lastaan, kuin myös koko päiväkotia koskeviin kasvatuskeskusteluihin (Sosiaali- ja terveys-

alan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005, 31). 

 

Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on yhdistää kasvattajan asiantuntemus ja kokemus sekä 

vanhempien asiantuntemus ja tieto lapsesta lapsen hyvinvointia palvelevalla tavalla. Henkilökun-

nalla on vastuu siitä, että kasvatuskumppanuussuhde syntyy ja kehittyy. Kumppanuudessa henki-

löstön ja vanhempien roolit suhteessa lapseen määritellään tasavertaisiksi, mutta sisällöiltään 

erilaisiksi. On henkilöstön vastuulla luoda edellytykset kasvatuskumppanuuden toimimiselle sekä 

toteuttaa kumppanuusperiaatteista kasvatusyhteistyötä. Vanhemmilla sen sijaan on ensisijainen 

kasvatusvastuu ja kasvatusoikeus lapseen. (Kekkonen 2012, 42.) 

 

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa on listattu ne toimet, joilla Oulussa toteutetaan 

vanhempien osallisuutta ja sen kautta myös kasvatuskumppanuutta. Oulussa vanhemmille mah-

dollistetaan tutustumisjakso päiväkotiin hoitosuhteen alussa. Tämä toimii pohjana kasvatuskump-

panuudelle. Ennen tutustumisjaksoa vanhempien kanssa käydään aloituskeskustelu. Päiväkodis-

sa lapselle nimetään vastuuaikuinen, joka vastaanottaa perheen, tutustuttaa heidät päivähoitoon 

ja käytännön asioihin. Vastuuaikuinen on henkilö, joka luo lapseen turvallisen suhteen, tutustuu 

häneen parhaiten ja toimii näin “siltana” lapsen ja muiden aikuisten välillä päiväkodissa. (Oulun 

kaupunki 2013a, 17–18.) 

 

Jokaisesta lapsesta tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma vanhempien kanssa yhdessä. 

Suunnitelmassa sovitaan yhteistyökäytännöistä perheen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mu-

kaisesti. Oulun varhaiskasvatussuunnitelmassa luvataan myös pitää vanhemmat ajan tasalla 

päivittäisissä keskusteluissa. Vanhemmille järjestetään myös vanhempainiltoja ja muuta toimintaa 

yksikkökohtaisesti. Vanhempien osallisuutta Oulussa tuetaan säännöllisillä varhaiskasvatuksen 

arviointikyselyillä, jotka vaikuttavat varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen. Yksiköihin voidaan 
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myös perustaa vanhempaintoimikuntia vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välisiksi keskus-

telufoorumeiksi. (Oulun kaupunki 2013a, 17–18.) 

 

Oulussa varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa päiväkoteja huomioimaan niin lasten kuin van-

hempienkin osallisuuden päivittäisessä toiminnassa. Päiväkodeissa täytyy miettiä osallisuusasioi-

ta myös omissa varhaiskasvatussuunnitelmissaan sekä tietenkin myös jokaisen lapsen varhais-

kasvatussuunnitelmassa. Käytännöt ja osallisuuden toteutuminen voivat kuitenkin vaihdella suu-

restikin päivähoitoyksiköiden välillä. Osallisuuden voima -projekti pyrkii vastaamaan tähän otta-

malla huomioon Ouluun yhdistyvien kuntien erilaiset toimintakulttuurit ja levittämällä hyviä käytän-

töjä. (Palsinajärvi-Äikäs ym. 2012, 2–3.)  

 

Osallisuus voidaan nähdä perheiden asiakkuuden uudelleen määrittelynä. Vaikka vanhempi ei 

ole lapsensa seurassa sinä aikana, kun lapsi on päivähoidossa, vanhemmuuteen sisältyvä kasva-

tusoikeus ei katoa. Vanhemmalla säilyy oikeus osallisuuteen lapsensa varhaiskasvatuksesta. 

Vanhempien osallisuuteen sisältyy niin konkreettista osallistumista kuin myös toimintaa lapsen 

varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman kokemuksellista osallisuutta ja 

sitoutumista lapsensa elämään myös varhaiskasvatuksessa. (Kaskela ja Kekkonen 2006, 25–26.) 

 

Monipuolisen tiedonvaihdon kulttuuria etsitään ja luodaan kasvatuskumppanuudessa: vanhempi-

en omaa lastaan koskevan tiedon arvon tunnistaminen sekä tunnustaminen luo perheelle tasa-

arvoisemmat edellytykset osallistua päivähoidon suunnitteluun ja toimintaan. Vanhemmille luo-

daan tiloja ja tilaisuuksia osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun. Tässä nousevat esiin eri-

laiset näkemykset hyvästä yhteistyöstä ja toimivasta yhteistyösuhteesta. (Kaskela & Kekkonen 

2006, 26.) Kumppanuusperusteisessa yhteistyössä vanhemmat ja henkilöstö jakavat monipuolis-

ta tietoa lapsen päivän tapahtumista kotona ja päivähoidossa. Kasvatuskumppanuudessa henki-

löstö rakentaa sellaista yhteistyötä, jossa aikuiset niin kotona kuin päiväkodissakin voisivat jakaa 

ja yhdistää niin tietojaan kuin havaintojaan lapsen tavoista toimia. (Kekkonen 2012, 43.) 

 

Tärkeää vanhempien osallisuudessa on kokemuksellinen puoli eli tunne siitä, että vanhempi kuu-

luu päiväkotiyhteisöön, jonka jäsen hänen lapsensa on. Vanhemmat voivat olla myötävaikutta-

massa päätökseen siitä, miten lapsen varhaiskasvatusta toteutetaan esimerkiksi osallistumalla 

vanhempaintoimikuntaan ja olemalla mukana kasvatuskeskusteluissa, vanhempainilloissa sekä 

tapahtumien järjestämisessä. Osallisuus on vuorovaikutusta, joka vahvistaa vanhempien luotta-

musta. (Kaskela & Kekkonen 2006, 26–27.) 
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2.3 Yhteistyö vanhempien ja päiväkodin välillä 

 

Vanhempien kannalta olennaista kodin ja päiväkodin yhteistyössä on se, miten ammattilaiset 

näkevät ja kokevat perhe-elämän sujuvuuden ja vanhemmuuden. Ammatillinen puhe- ja tulkinta-

tapa säätelee vanhempien asemaa ammattilaiskäytännöissä. Yhteistyöstä voidaan puhua kolmel-

la eri käsitteellä: yhteydenpito, yhteistyö ja yhteistoiminta. Yhteydenpito on yhteyden ottamista 

kotiin tarvittaessa. Yhteistyöstä puhutaan silloin, kun vanhempi ja ammattilainen tekevät jotakin 

yhdessä. Yhteistyötä on esimerkiksi vanhempainyhdistystoiminta. Yhteistoiminnalla taas tarkoite-

taan sitä, kun vanhemman kanssa mietitään yhdessä yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja. Näin 

toimitaan esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -keskusteluissa. Yhteistoiminnassa 

vuorovaikutus pohjautuu aitoon dialogiin. (Määttä & Rantala 2010, 129–130.) Yhteistyön ajatel-

laan lisäävän työntekijöiden lapsituntemusta ja tukevan heitä kasvatuksen ja opetuksen suunnit-

telussa ja toteutuksessa. Vanhempia yhteistyö auttaa lapsensa tavoitteellisen kasvun ja oppimi-

sen tukemisessa kotiympäristössä. (Määttä & Rantala 2010, 148.) 

 

Kotien kanssa tehtävän yhteistyön tarkkaa määrää, toteutustapaa tai sisältöä ei määritellä päivä-

hoitolaissa tarkasti. Yhteistyöhön ja sen määrään ja laatuun vaikuttavat toimintayksiköiden toimin-

tatavat sekä jokaisen työntekijän oma persoona ja tapa tehdä töitä. Useiden tutkimusten mukaan 

yhteistyö vähenee, kun lapsi kasvaa. Yhteistyötä olisi siis eniten päiväkodeissa pienten lasten 

kohdalla, josta se sitten vähitellen vähenee koulumaailmassa. (Määttä & Rantala 2010, 148.) 

Henkilöstöjen työaikaseurannoissa on tullut ilmi, että vain noin 4 % työajasta päiväkodeissa käy-

tetään vanhempien kanssa keskusteluun, neuvontaan ja ohjaukseen (Määttä & Rantala 2010, 

189). 

 

Hyvän varhaiskasvatuksen perusta syntyy siitä, että kolme osapuolta - perheen aikuiset ja lapset 

sekä työntekijät - ovat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen. Perheen lapset ja aikuiset arvioivat palve-

lua käyttäjien näkökulmasta, ja työntekijä arvioi työympäristöään ja työyhteisöään. Lapsen van-

hemmilla - kuin myös lapsilla - on merkittävä rooli varhaiskasvatuksen kehittäjänä. Perheen ai-

kuisten on lasten lisäksi tiedettävä, mitä päivähoitopäivä sisältää ja mitä silloin tapahtuu, jotta he 

pystyvät osallistumaan sen kehittämiseen ja arvioimiseen.  Kehittämisen ja arvioinnin täytyisi olla 

säännönmukaista ja jatkuvaa sekä eri tavoin tapahtuvaa. Yhteistyö vanhempien ja työntekijöiden 

välillä on tärkeää, ja siksipä kummankin osapuolen on tutustuttava toisiinsa ja luotava pohjaa 

luottamuksen syntymiselle. Näin myös työntekijän on mahdollista käyttää koko ammattitaitonsa ja 

osaamisensa tukeakseen perhettä kasvatustehtävässä. (Keskinen & Virjonen 2004, 12.) 
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Vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä ja viestintää voidaan fyysisten kohtaamisten lisäksi 

tehdä myös esimerkiksi verkossa. Viestinnän välineet muuttuvat ajan kuluessa ja on luonnollista, 

että kulloinkin käytetään niitä viestinnän välineitä, joilla halutut kohderyhmät tavoitetaan parhai-

ten. Nykyään perinteinen sähköposti on väistymässä taka-alalle esimerkiksi sosiaalisen median 

tullessa sen tilalle. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan palveluja tai sovelluksia kuten Facebook tai 

Twitter. Sosiaalisen median kenttä on hyvin laaja, ja se sisältää palveluita aina blogeista virtuaa-

limaailmoihin. Verkon kautta tapahtuva viestintä on kasvava ilmiö myös julkishallinnon puolella. 

Julkinen sektori on tulevaisuudessa entistä enemmän mukana myös internetin välityksellä tapah-

tuvissa interaktiivisissa keskusteluissa. (Karhuniemi 2013, 131.) 

 

Kiireisen elämän takia monilla vanhemmilla voi olla vaikeuksia osallistua erilaisiin vanhempien 

tilaisuuksiin. Yhtenä vaihtoehtona yhteydenpidolle voisivat tällöin toimia erilaiset sosiaalisen me-

dian yhteydenpitovälineet. Tekniikka mahdollistaa esimerkiksi vanhempien kanssa käytävien 

keskustelujen käymisen myös etänä esimerkiksi erilaisten chat-palveluiden kautta. Puhelinkes-

kustelujen rinnalla voitaisiin käyttää vaikkapa Skype-järjestelmän kautta käytäviä keskusteluja, 

joissa webkameran kautta voi myös nähdä henkilön, jonka kanssa keskustelee. Päiväkodilla voi 

olla myös blogisivusto, joka voi toimia esimerkiksi siten, että esimerkiksi lastentarhanopettajan 

kirjoittamaan tekstiin voisivat sitten vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta kommentoida. (Kar-

huniemi 2013, 131–132.) 

 

Oululaisissa päiväkodeissa on käytössä OmaOulu-palvelu, joka on Oulun kaupungin hallinnoima 

ja ylläpitämä sähköisen viestinnän ja asioinnin palvelu- ja viestintäkanava. Palvelu sisältää sekä 

tunnistautumista vaativia sekä julkisia palveluita. (Oulun kaupunki 2014d, viitattu 2.10.2014.) 

Päiväkotien sivut vaativat tunnistautumisen. Päiväkotien OmaOulu-sivustot ovat päiväkodin ja 

sen asiakkaiden rajattuja ympäristöjä, jotka on tarkoitettu tukemaan päiväkodin ja perheiden vä-

listä yhteistyötä. Sivustot sisältävät viestintää helpottavia palveluja kuten kalentereita, dokument-

teja, ilmoitustauluja sekä päiväkotien ja ryhmien yhteystietoja. (Oulun kaupunki 2014a, viitattu 

2.10.2014.) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimustehtävä 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla vanhempien kokemuksia vanhempien osallisuudesta oulu-

laisessa päiväkodissa sekä kuvailla vanhempien kehittämisideoita vanhempien osallisuudesta 

päiväkodissa. Tutkimus on osa Oulun kaupungin Osallisuuden voima -projektia, jonka yhtenä 

tarkoituksena on löytää innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja kehittämään Oulun kaupungin 

varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria osallisuuden näkökulmasta (Oulun kaupunki 2013b, viitattu 

20.11.2013). Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa vanhempien kokemuksiin perustuvaa tietoa, jota 

voi hyödyntää Osallisuuden voima -projektin tarkoituksiin. 

 

Tavoitteena oli toteuttaa käyttäjälähtöinen tutkimus, jossa vanhempien ääni saadaan kuuluviin. 

Toikon ja Rantasen (2009, 90–91, 99) mukaan kehittämistoiminnassa asiakkaiden osallisuus on 

keino parempiin tuloksiin, ja ne, joita asia koskee, ovat oikeutettuja osallistumaan. Vanhemmat 

osallistuivat kehittämistoimintaan henkilökohtaisten ajatusten, kokemusten tai näkemyksien pe-

rusteella.  

 

Tutkimustehtävät ovat: 

 

1. Millaisia kokemuksia vanhemmilla on vanhempien osallisuudesta päiväkodissa? 

 

2. Miten vanhemmat kehittäisivät vanhempien osallisuutta päiväkodissa? 

 

Oppimistavoitteemme pohjautuvat sosionomi (AMK) -tutkinnon kompetensseihin, jotka kuvaavat 

työntekijät valmiuksia, taitoja ja kykyjä suoriutua tietyistä tehtävistä (Mäkinen, Raatikainen, Ra-

hikka & Saarnio 2009, 17). Pidämme tärkeimpinä kompetenssialueina oman oppimisemme kan-

nalta tämän tutkimusprosessin aikana tutkimuksellista kehittämisosaamista. 

 

Tavoitteena on toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaan koko opinnäytetyöprosessin ajan. 

Teimme ensimmäistä tutkimusta, joten tutkimuksellinen kehittämisosaaminen oli meille uutta. 

Tavoitteena oli sisäistää reflektiivinen ja kehittävä tutkimusote sekä saada kokemusta laadullisen 

tutkimuksen tekemisestä. Opinnäytetyöprosessin aikana meillä oli tavoitteena kehittää taitojamme 
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tiedon etsijöinä sekä sen kriittisinä käyttäjinä. (Sosiaaliportti 2012, viitattu 2.12.2013.) Tavoit-

teenamme oli myös saada tutkimuksesta tietoa, jota voimme siirtää käytäntöön ja hyödyntää 

lastentarhanopettajan työssä. Lisäksi tavoitteena oli luoda haastatteluihin luonteva ja keskustele-

va ilmapiiri. 

 

3.2 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

 

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jolloin lähtökohtana on todellisen elämän ku-

vaaminen. Pyrkimyksenä on tutkia kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja löytää tai tuo-

da ilmi tosiasioita tässä ajassa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.) Tutkittavaa ilmiötä 

pyritään ymmärtämään ja selittämään. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuskohteesta etsitään 

laatua, mikä tekee tutkimuskohteesta merkityksellisen. (Anttila 2006, 275–277.) Jokaisen van-

hemman henkilökohtaiset kokemukset ovat yhtä arvokkaita. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole 

tuoda ilmi vain enemmistön kokemuksia vaan myös yksilöllisiä kokemuksia tutkimustehtävien 

valossa. 

 

Laadullinen tutkimuksen kohteena on ihminen ja ihmisen maailma, joita voidaan yhdessä tarkas-

tella elämismaailmana. Elämismaailma tarkoittaa yleisintä kokonaisuutta, jossa ihmistä voi tarkas-

tella. Se syntyy merkityksistä, jotka ilmenevät ihmisen toimintana, päämäärien asettamisina, yh-

teisöjen toimintana, suunnitelmina ja muina vastaavina ihmisestä lähtöisin olevina ja ihmiseen 

päättyvinä tapahtumina. (Varto 1992, 23–24.) Laadullinen tutkimus on tilannesidonnaista, ja oleel-

lista myöhempien tulkintojen kannalta on kontekstin ymmärtäminen eli se, miten jokin asia ja ilmiö 

liittyvät ympäristöönsä (Anttila 2006, 276–277). Vanhempien kokemukset ovat ainutkertaisia ja 

tässä ajassa ja yhteisössä koettuja. Laineen (2010, 29) mukaan kokemukset syntyvät vuorovaiku-

tuksessa todellisuuden kanssa, joka näyttäytyy jokaiselle vanhemmalle omanlaisena. 

 

Varton mukaan laadullisen tutkimuksen erityispiirteenä on, että sekä tutkija että tutkimuksen koh-

de ovat ihmisiä. Tutkija on osa sitä merkitysyhteyttä, jota hän tutkii. Tämän vuoksi tutkija ei voi 

tehdä tutkimusta ikään kuin ulkopuolelta, vaan hänen käsityksensä ja ajatuksensa ohjaavat tutki-

muksen toteutusta. (1992, 26) Tämä tuo tutkimukseen mukaan tulkinnan luonteen. Kokemus 

välittyy tutkijalle muun muassa puheen, ilmeiden ja eleiden kautta riippuen tutkimusmenetelmäs-

tä. Tutkija pyrkii löytämään tutkittavan ilmaisuista mahdollisimman oikeanlaisen tulkinnan. (Laine 

2010, 31.) 
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3.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Valitsimme tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi haastattelun. Haastattelun etu on sen joustavuus, 

sillä esimerkiksi haastatteluaiheiden järjestystä voi tilanteen mukaan muuttaa. Haastattelu on 

joustava myös sen kannalta, että vanhemmat voivat kertoa enemmän kuin me tutkijoina odotam-

me, jolloin aineistosta voidaan saada laajempi. Tarkoituksena oli korostaa vanhempien merkityk-

sellistä roolia tiedontuottajina ja oman näkökulmansa asiantuntijoina. Tähän haastattelu tarjoaa 

oivan mahdollisuuden. Haastattelussa oltiin suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa vanhem-

pien kanssa, joten informaation saaminen oli välitöntä ja tarkentavia kysymyksiä voitiin esittää 

välittömästi. (Hirsjärvi ym. 2009, 204–205.) 

 

Valitsimme tutkimuksen haastattelumenetelmäksi puolistrukturoidun teemahaastattelun. Teema-

haastattelussa haastattelun teemat eli aihepiirit ovat ennalta määriteltyjä ja kaikille haastateltaville 

samat (Hirsjärvi ym. 2009, 208). Teemahaastattelu huomioi kuitenkin vanhempien tulkinnat asi-

oista, sillä heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä tutkimustuloksille. Merkityksiä 

syntyy myös vuorovaikutuksessa muiden haastateltavien kanssa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47–

48.) Teemahaastattelussa edetään vanhempien kertoman informaation avulla tekemällä lisäky-

symyksiä ja pyytämällä tarkennuksia vastauksiin (Pitkäranta 2010, 80). Teemahaastattelu on 

eräänlainen keskustelu, joka kuitenkin tapahtuu tutkijan aloitteesta ja tutkijan ehdoilla. Haastatteli-

joina meidän tuli varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käytiin haastateltavien 

kanssa läpi. (Eskola & Vastamäki 2001, 24–27.) Tämän varmistimme sopimalla etukäteen tietyt 

roolit jokaiselle haastattelijalle. Kerroimme tutkimukseen osallistuville vanhemmille haastattelussa 

käsiteltävät aiheet etukäteen vanhemmille laaditussa tiedotteessa (liite 2). Haastattelun alussa 

kävimme aiheet vielä kertaalleen läpi ennen varsinaista haastattelua. 

 

Teemahaastattelurunko (liite 1) sisältää kolmentasoisia teemoja. Ylimmällä tasolla ovat laajat 

teemat eli aihepiirit joista on tarkoitus keskustella. (Eskola & Vastamäki 2001, 36.) Tässä tutki-

muksessa laajat teemat ovat kasvatuskumppanuus vanhempien osallisuutena sekä vanhempien 

osallisuus päiväkotiyhteisössä. Valitsimme nämä teemat, koska niitä käsitellään tutkimuksen 

tietoperustassa, ja ne toteuttavat tutkimuksen tutkimustehtäviä. Päiväkotiympäristössä vanhem-

pien osallisuus toteutuu niin kasvatuskumppanuutena kuin laajemmalti vanhempien osallistumi-

sena päiväkotiyhteisön toimintaan. 
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Toisella tasolla on teemaa tarkentavia kysymyksiä, joilla varsinaista teemaa pilkotaan pienem-

mäksi ja helpommin vastattaviksi kysymyksiksi (Eskola & Vastamäki 2001, 36). Kasvatuskump-

panuus vanhempien osallisuutena -teeman alla käsittelimme päivähoidon aloitusvaihetta, lapsen 

tuonti- ja hakutilanteita, lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä yhteistyön toimivuutta. Valit-

simme nämä teemat, koska ne kuvaavat konkreettisesti sitä, miten kasvatuskumppanuus toimii 

päiväkodin arjessa. Vanhempien osallisuus päiväkotiyhteisössä -teeman alla käsittelimme päivä-

kodin varhaiskasvatussuunnitelmaa, päiväkodin tapahtumia, vanhempaintoimikuntaa ja muita 

yhteistyön kanavia. Nämä teemat valitsimme, koska ne ovat niitä asioita, joiden kautta vanhem-

milla on mahdollisuus olla vaikuttamassa päiväkodin toimintoihin. Kolmannella tasolla ovat yksi-

tyiskohtaiset apukysymykset, jotka ovat tutkijan apuna haastattelutilanteessa (Eskola & Vastamä-

ki 2001, 36). 

 

3.4 Tutkimukseen osallistujat ja aineistonkeruu 

 

Tämän tutkimuksen osallistujat ovat vanhempia, joiden lapset ovat oululaisessa päiväkodissa 

koko- tai osapäivähoidossa tai hoidossa vähäisemmän palvelutarpeen sopimuksella. Alkuperäi-

senä suunnitelmana oli toteuttaa kaksi ryhmähaastattelua, joissa kummassakin olisi 3-4 vanhem-

paa. Otimme erääseen päiväkotiin yhteyttä helmikuussa 2014 ja sovimme yhteistyökuvioista ke-

vään aikana. Vanhempia tiedotettiin tutkimuksestamme kirjallisella tiedotteella (liite 2), joka linki-

tettiin vanhemmille OmaOulu-palvelussa sekä vanhempainyhdistyksen kautta. Kirjalliset tiedotteet 

(liite 2) jaettiin myös lasten lokeroihin. Informoimme myös päiväkodin henkilökuntaa tutkimukses-

tamme erillisellä tiivistelmällä (liite 3), jotta he voisivat tarvittaessa kertoa vanhemmille tutkimuk-

sesta. Tiedotteissa (liite 2, liite 3) kerroimme lyhyesti ja ytimekkäästi tutkimuksen tarkoituksesta 

sekä Osallisuuden voima -projektista. Kerroimme myös sen, mihin tietoja käytetään ja että van-

hemmat sekä päiväkoti osallistuvat tutkimukseen nimettöminä. Mainitsimme lyhyesti myös haas-

tattelun teemat, haastattelun ajankohdan ja paikan, viimeisen ilmoittautumispäivämäärän sekä 

sen, että haastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna. Tiedotteeseen laitoimme myös yhteystie-

tomme ja maininnan kahvitarjoilusta. 

 

Kävimme toukokuussa 2014 päiväkodissa kyselemässä vanhempia mukaan tutkimukseen, koska 

tähän mennessä vain yksi vanhempi oli ilmoittautunut halustaan osallistua haastatteluun. Kysely-

käynniltä ei tullut yhtään vanhempaa mukaan tutkimukseen. Päätimme järjestää tälle yhdelle 

vanhemmalle yksilöhaastattelun. Yksilöhaastattelu pidettiin päiväkodin tiloissa.  
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Koska ryhmähaastattelu ei toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaan, hankimme ryhmä-

haastatteluun osallistujat henkilökohtaisten suhteiden kautta. Ryhmähaastatteluun osallistui kol-

me vanhempaa. Vanhemmat olivat ennestään tuttuja toisilleen. Yksi meistä tiesi vanhemmat 

tuttavansa kautta. Vanhemmat olivat kaikki eri päiväkotien asiakkaita. Koska ryhmähaastatteluun 

osallistuneet henkilöt tunsivat kaikki toisensa entuudestaan, voimme puhua ryhmästä luonnollise-

na ryhmänä. Kun kyseessä on luonnollinen ryhmä, soveltavat vanhemmat haastattelutilantee-

seen arkielämässäkin tuttua vuorovaikutuksen kehystä. (Alasuutari 2011, 151–152.) Haastattelun 

ilmapiiriä voisi kuvailla tuttavalliseksi ja avoimeksi, koska vanhemmat kommentoivat toistensa 

kertomia omilla kokemuksilla ja olivat valmiita keskustelemaan eri mielipiteistä. Ryhmässä osallis-

tujat stimuloivat toisiaan esittämään sekä yhteneviä että erilaisia näkemyksiä tutkittavasta ilmiös-

tä, joka tuo aineistoon monipuolisuutta ja rikkautta (Pötsönen & Pennanen 1998, 3). 

 

Molemmat haastattelut nauhoitettiin kokonaan, ja nauhoitusvälineet testattiin hyvissä ajoin ennen 

haastattelua. Näin pystyimme keskittymään itse haastattelun toteuttamiseen ilman teknisiä on-

gelmia. Vanhemmille kerrottiin, että haastatteluun on varattu aikaa noin kaksi tuntia. Yksilöhaas-

tattelu kesti kokonaisuudessaan hieman yli tunnin. Haastattelu pidettiin päiväkodin työntekijöiden 

taukotilassa. Työntekijöille oli ilmoitettu etukäteen, että tulemme pitämään haastattelun taukoti-

lassa, jotta haastattelu saataisiin pitää rauhassa. Ryhmähaastattelu kesti noin kaksi tuntia, ja se 

pidettiin Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön opettajien taukotilassa ilta-

aikaan. Tila oli varattu käyttöömme, joten häiriötekijöitä ei ollut. 

 

Meillä jokaisella oli haastattelutilanteessa tietty rooli. Kaksi meistä toimi haastattelussa aina pää-

haastattelijoina. Päähaastattelijoiden tehtävänä oli pitää keskustelua yllä ja esittää haastateltaville 

kysymyksiä. Koska tutkimuksella on kaksi tutkimustehtävää, vastasi toinen päähaastattelija en-

simmäisen tutkimustehtävän huomioimisesta haastattelussa ja toinen päähaastattelija toisen 

tehtävän huomioimisesta. Kolmas meistä toimi haastattelussa tarkkailijana ja kuuntelijana. Hän 

kirjasi itselleen ylös tilanteesta havaintoja ja tarpeen vaatiessa kysyi haastateltavilta lisäkysymyk-

siä. Hän myös huolehti aikataulussa pysymisestä ja siitä, että kaikki teemarungon teemat tulivat 

käytyä läpi. Vaihdoimme rooleja ensimmäisen haastattelun jälkeen. 

 

Huomasimme, että yksilöhaastattelussa haastateltava pysyi paremmin asiassa, kun taas ryhmä-

haastattelussa puhe siirtyi asiasta toiseen melko spontaanisti. Näissä kummassakin oli niin hyvät 

kuin huonotkin puolensa. Ryhmähaastattelussa haastateltavat saivat toistensa sanomisista uusia 

ideoita ja ajatuksia, jotka synnyttivät keskustelua. Tämän vuoksi ryhmähaastattelun analysointi oli 
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yksilöhaastattelua työläämpää, ja se sisälsi jonkin verran niin sanotusti turhaa aineistoa tutkimuk-

sen kannalta. Yksilöhaastattelussa ei tuota ylimääräistä puhetta ollut, mutta haastattelussa ei 

myöskään ollut samanlaista keskustelevaa ilmapiiriä kuin ryhmähaastattelussa. 

 

3.5 Aineiston analysointi 

 

Tutkimuksen analyysimenetelmä on teoriaohjaava sisällönanalyysi. Sisällönanalyysilla pyritään 

saamaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä yleisessä ja tiivistetyssä muodossa. Sisällönanalyysilla 

kerätty aineisto saadaan järjestettyä johtopäätösten tekoa varten, ja aineistosta etsitään merki-

tyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103–104.) Pyrkimyksenä on tiivistää aineistoa kadottamatta 

kuitenkaan sen sisältämää informaatiota. Informaatioarvoa pyritään sen sijaan kasvattamaan 

luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä. (Eskola & Suoranta 1998, 138.) Teo-

riaohjaava sisällönanalyysi etenee lähtökohdiltaan aineistolähtöisesti, mutta eroaa aineistolähtöi-

sestä sisällönanalyysista abstrahoinnissa. Siinä empiirinen aineistosta saatu tieto liitetään teo-

reettisiin käsitteisiin. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysitavassa käsitteet tuodaan analyysiin val-

miina tietoperustasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117.) 

 

Ennen aineiston analysointia litteroimme nauhoitetut haastattelut. Litterointi tarkoittaa haastattelu-

jen puhtaaksi kirjoittamista sanatarkasti (Hirsjärvi ym. 2009, 222).  Aloitimme litteroinnin heti 

haastatteluiden jälkeen. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 57 sivua. Litteroimme koko kerätyn 

aineiston, mutta jätimme siitä pois ylimääräiset ääntelyt ja täytesanat.  

 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi jaetaan kolmeen vaiheeseen, jotka ovat aineiston redusointi eli 

pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja aineiston abstrahointi eli teoreettisten käsit-

teiden luominen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). Aloitimme aineiston redusoinnin eli pelkistämisen 

lukemalla aineistoa läpi useita kertoja ja poimimalla sieltä tutkimustehtävien kannalta olennaisia 

asioita. Huomasimme, että tekstiä tuli lukea läpi useita kertoja, jotta sen pystyi sisäistämään. 

Redusointivaiheessa poimimme tekstistä tutkimustehtävien kannalta olennaisia asioita. Teimme 

tämän korostamalla tekstin osia eri väreillä, minkä jälkeen poimimme ne erikseen omaan tiedos-

toonsa. Tämän jälkeen aloimme pelkistämään vanhempien sanomia asioita ja muokkasimme 

puhekielisistä versioista kirjakielisiä.  

 

Klusterointivaiheessa eli ryhmittelyssä aineistosta esille nostetut pelkistetyt ilmaukset käydään 

tarkasti läpi. Aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samaa asiaa tarkoittavat 
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ilmaisut yhdistetään, jolloin aineisto tiivistyy entisestään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) Jälkikä-

teen huomasimme, että teimme analyysin klusterointivaiheessa sen virheen, että muodostimme 

pelkistetyistä ilmauksista suoraan alaluokkia ilman pelkistettyjen ilmausten ryhmittelyä. Alaluokkia 

muodostui tällä tavalla 70. 

 

Abstrahoinnissa eli käsitteellistämisessä luokkia yhdistellään niin kauan kuin se on aineiston si-

sällön kannalta mahdollista. Teoreettiset käsitteet ovat teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa läh-

töisin jo tiedetystä tiedosta eli tutkimuksen tietoperustasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111.) Ylä-

luokkia muodostui yhdeksän. Yläluokkia ovat esimerkiksi päiväkodin aloitusvaiheen merkitys 

vanhemmille ja päivittäiset kohtaamiset vanhempien osallisuuden osana. Havaitsimme yläluokki-

en jakautuvan selkeästi kahteen eri kategoriaan, joista muodostui kaksi pääluokkaa: vanhempien 

osallisuus kasvatuskumppanuutena ja vanhempien osallisuus päiväkotiyhteisössä. Pääluokiksi 

muodostui samat kuin mitä teemahaastattelurungon pääteemat ovat. Teimme analyysia aineiston 

pohjalta, ja kun teoria tuotiin analyysiin mukaan, näyttäytyi se parhaiten ja selvimmin kyseisillä 

luokilla. Alaluokat, yläluokat ja pääluokat ovat nähtävissä liitteessä 4 olevassa analyysitaulukos-

sa. 

 

3.6 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta on arvioitu laadullisen tutkimuksen kriteereillä, joita ovat uskot-

tavuus, vahvistettavuus, siirrettävyys ja reflektiivisyys (Kylmä & Juvakka 2012, 128). Tutkimuksen 

uskottavuuden vahvistamiseksi tässä tutkimuksessa on käytetty tutkijatriangulaatiota. Tutkimuk-

sessa on ollut useampia tutkijoita tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Olemme reflektoineet ja 

keskustelleet keskenämme läpi opinnäytetyöprosessin. Eri näkökulmia hyödyntämällä ja yhdiste-

lemällä voidaan tavoittaa mahdollisimman kattavasti moniulotteinen todellisuus (Kylmä & Juvakka 

2012, 128). Tutkijatriangulaation keskeisenä funktiona on yhteistyön harjoitteleminen. Yhteistyö 

voi rikastuttaa tutkimuksen tekemistä, kun toisen tutkijan ajatukset, näkökulmat ja tuki voivat hy-

vinkin olla tutkimuksen etenemistä edistäviä asioita. (KvaliMOTV 2014, viitattu 5.10.2014.) 

 

Vahvistettavuus liittyy koko tutkimusprosessin tarkkaan raportointiin niin, että toinen tutkija voi 

seurata prosessin kulkua (Kylmä & Juvakka 2012, 129). Olemme kuvanneet työn vaiheet raport-

tiin mahdollisimman tarkasti. Emme kuitenkaan ole pitäneet tarkkaa tutkijapäiväkirjaa koko pro-

sessin ajan, vaan olemme työtä tehdessä tehneet muistiinpanoja ja enemmänkin keskustelleet 

yhdessä tehdystä työstä. Työn vahvistettavuutta olemme lisänneet käyttämällä tutkijatriangulaa-
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tiota. Kylmän ja Juvakan (2012, 129) mukaan erilaiset tulkinnat tutkimuskohteesta lisäävät sa-

manaikaisesti ymmärrystä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa 

toinen tutkija ei välttämättä päädy saman aineiston pohjalta samaan tulkintaan.  

 

Tutkimuksen siirrettävyys tarkoittaa tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä muihin vastaaviin tilantei-

siin. Tutkijan on esimerkiksi kuvailtava tutkimukseen osallistujia ja ympäristöä, jotta lukija voi arvi-

oida tulosten siirrettävyyttä (Kylmä & Juvakka 2012, 129.) Emme ole kertoneet tutkimukseen 

osallistujista muuta kuin että he ovat vanhempia, jotka ovat tällä hetkellä päivähoitopalvelujen 

asiakkaina Oulun kaupungin alueella, ja heidän lapsensa on päiväkodissa hoidossa. Tutkimuksen 

kannalta ei ole olennaista tietää enempää tutkimukseen osallistujista. Olemme myös pitäneet 

tärkeänä haastateltavien yksityisyydensuojaa, minkä vuoksi olemme raportoineet heistä vain 

tarvittavan. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineistolla ei pyritä yleistettävyyteen vaan laa-

dukkaaseen aineistoon (Vilkka 2005, 126). Laadullisella tutkimuksella ei pyritä tutkimuksen suo-

raan siirrettävyyteen toiseen ympäristöön. 

 

Reflektiivisyys edellyttää, että tutkimuksen tekijän on oltava tietoinen omista lähtökohdistaan tut-

kimuksen tekijänä. Tutkimuksen tekijän on arvioitava, kuinka hän vaikuttaa aineistoonsa. (Kylmä 

& Juvakka 2012, 129.) Tiedostimme tutkimusta tehdessä, että tutkimuksen luotettavuuteen ja 

puolueettomuuteen saattoi vaikuttaa se, että yksi meistä tiesi ryhmähaastattelussa haastateltavat 

henkilöt entuudestaan. Pidimme koko analyysivaiheen aikana huolen siitä, että tulkintamme poh-

jautuvat pelkästään litteroituun aineistoon jotta se, että yksi meistä tiesi ryhmähaastattelun van-

hemmat, ei vaikuttanut tutkimustuloksiin. Tämän teimme keskustelemalla yhdessä aineistosta ja 

merkityksistä, joita aineisto jokaisessa meissä herätti. Tutkimuksen tulee tähdätä luotettaviin tu-

loksiin sekä yrittää ennakoivasti torjua tulosten väärinkäyttöä ja virheellisiä tulkintoja (Uusitalo 

1991, 30).  Kuljetimme tämän varmistamiseksi alkuperäistä litteroitua aineistoa mukanamme sekä 

analyysivaiheessa että tulosten raportoimisessa, jotta pystyimme helposti palaamaan alkuperäi-

seen aineistoon. Lisäksi teimme analyysia mahdollisimman paljon yhdessä ja keskustelimme 

merkityksistä. 

 

Tutkimuksen laadukkuus liittyy myös tutkimuksen toteuttamisen tarkkaan selittämiseen (Hirsjärvi 

ym. 2009, 232). Tässä tutkimuksessa siihen pyrittiin kirjoittamalla tutkimuksen toteutus mahdolli-

simman tarkasti auki. Kerroimme aineiston keräämiseen vaikuttaneet olosuhteet selkeästi. Näitä 

olivat haastattelun paikka, haastatteluun käytetty aika ja mahdolliset häiriötekijät. Tutkimuksen 

tuloksia kerrottaessa lisäsimme raporttiin suoria otteita haastattelusta, sillä tämä lisää haastatte-
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lusta tehtyjen tulkintojen luotettavuutta ja uskottavuutta. Tutkijoina meidän on kerrottava, mihin 

perustamme tulkintamme (Hirsjärvi ym. 2009, 233). Ennen haastattelua varmistimme teknisen 

välineistön kunnon tarkasti, jotta niiden ongelmat eivät olisi heikentäneet tämän tutkimuksen laa-

tua. Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi myös se, että haastatteluun osallistuivat ne ihmiset, joiden 

osallisuutta olimme tutkimassa. Haastattelujen aikana huolehdimme siitä, että haastateltavat 

ymmärsivät kysymykset oikein ja tarkensimme kysymyksiä tarvittaessa, jos jotakin jäi epäselväk-

si. Varmistimme myös aina uuteen aihealueeseen siirryttäessä, että haastateltavat ymmärsivät 

mistä käsiteltävässä aihepiirissä oli kysymys ja mitä käyttämämme käsitteet tarkoittivat.  Haastat-

telu keskeytyi muutaman kerran pienten häiriötekijöiden vuoksi, mutta ne eivät vaikuttaneet haas-

tattelun kulkuun suuresti, sillä keskeytyneestä asiasta pystyttiin sulavasti jatkamaan tilanteen 

mentyä ohi. 

 

3.7 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää sekä luotettavaa, ja sen tulokset ovat uskottavia, jos 

tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Hyvä tieteellinen käy-

täntö on osa tutkimusorganisaatioiden laatujärjestelmää. Tutkimuksessa noudatetaan rehellisyyt-

tä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä 

sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. Tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuk-

sen kriteerien mukaisia sekä eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Tutkijan ei tarvitse tyytyä joihinkin nimenomaisiin 

toimeksiantajaa miellyttäviin tutkimustuloksiin, vaan tutkimus tehdään tieteen sääntöjen mukaan 

(Uusitalo 1991, 31). 

 

Tämän tutkimuksen aineistonkeruutapa oli haastattelu, jossa vanhempiin oltiin suorassa kontak-

tissa. Vanhempien aktiivista myötävaikutusta edellyttävien tutkimusten tulee perustua heidän 

vapaaehtoisuuteensa (Uusitalo 1991, 31). Pidimme huolen siitä, että vanhemmat olivat mukana 

tutkimuksessa vapaaehtoisesti. Yksilöhaastattelun kohdalla vanhempi oli ilmoittanut halukkuuten-

sa osallistua tutkimukseen. Ryhmähaastattelun kohdalla vapaaehtoisuus toteutui siten, että van-

hemmille oli ilmoitettu halukkuudesta saada heidät mukaan tutkimukseen, mutta he saivat aikaa 

miettiä halukkuuttaan osallistua. Emme suostutelleet vanhempia osallistumaan tutkimukseen. 

Vanhemmat myös ehdottivat itse haastatteluaikaa. 

Muita tärkeitä eettisiä periaatteita tässä tutkimuksessa ovat luottamuksellisuus ja yksityisyys 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 19–20). Luottamuksellisuus edellyttää, että tietoa tutkimuksen osallistu-
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jan nimestä ei luovuteta ulkopuolisille. Tutkimustuloksia voi käyttää vain tarkoituksiin, joihin on 

saatu tutkittavan suostumus. (Uusitalo 1991, 31–32.) Korostimme haastatteluissa vanhemmille 

sitä, että emme tule luovuttamaan heidän henkilötietojaan tai päiväkotien nimiä eteenpäin. Emme 

käyttäneet aineistoja litteroidessamme haastateltavien oikeita nimiä. Emme keränneet tai säilyt-

täneet tunnistetietoja ilman perusteita. Tämän ansiosta haastateltavien henkilötiedot pysyivät 

varmasti salassa. Jos joku ulkopuolinen olisi vahingossa nähnyt litteroidun aineiston, eivät haas-

tateltavien nimet olisi silloinkaan paljastuneet.  Kerroimme haastateltaville myös, että he voivat 

halutessaan keskeyttää haastattelun milloin vain, jos he niin halusivat. 

 

Haastatteluryhmä koostui ihmisistä, jotka halusivat vapaaehtoisesti osallistua tutkimukseen. Tut-

kimuseettisen neuvottelukunnan (2012, viitattu 5.10.2014) mukaan tutkittaville annettava infor-

maatio riippuu tiedonhankintavan luonteesta. Haastatteluun perustuvassa tutkimuksessa tutkitta-

ville kuvataan tutkimuksen aihe ja tutkimusmenetelmä, mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoit-

taa ja kauanko siihen menee aikaa sekä mihin tarkoitukseen tutkimuksen tuloksia tarvitaan. Ker-

roimme nämä asiat yleisesti vanhemmille tarkoitetussa tiedotteessa (liite 2) sekä tarkemmin 

haastattelun alussa. Olimme valmiita vastaamaan myös mahdollisiin tarkentaviin kysymyksiin. 

Päiväkodin henkilökuntaa tiedotettiin tutkimukseen liittyvistä asioista, jotta vanhemmat pystyivät 

tarvittaessa kysymään myös heiltä asiasta. Vanhemmille kerrottiin myös, että he voivat ottaa 

meihin yhteyttä tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä. 

 

Aineiston litteroinnin jälkeen poistimme alkuperäisen nauhoitetun aineiston asianmukaisesti niin 

nauhoituslaitteistosta kuin tietokoneiltakin. Tutkimuksen raportoinnin jälkeen poistimme myös 

tekstiversioina olevat litteroidut aineistot. Emme missään vaiheessa tulostaneet aineistoa paperi-

versioksi, joten paperiversioiden hävitystä ei tarvinnut tehdä. Varmistimme lopuksi, että litteroitu 

aineisto on varmasti poistunut meidän kaikkien tietokoneilta. 
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4 VANHEMPIEN OSALLISUUS KASVATUSKUMPPANUUTENA 

 

 

4.1 Päiväkodin aloitusvaiheen merkitys vanhemmille 

 

Vanhemmilla oli sekä hyviä että huonoja kokemuksia päivähoidon aloitusvaiheesta. Vanhemmat 

pitivät tärkeänä rauhallista tahtia ja sitä, että vanhemmilla oli aikaa tutustua päiväkotiin, tehdä 

vierailuja ja keskustella henkilökunnan kanssa. Vanhemmat pitivät merkittävänä mahdollisuutta 

tutustua päiväkotiin ennen päivähoidon aloitusta. Tutustumiseen liittyvät käytännöt olivat van-

hemmille epäselviä. Vanhemmat toivoivat selkeitä ohjeita päiväkotiin tutustumiseen, koska heille 

oli epäselvää muun muassa se, kuinka kauan vanhempien oli hyvä olla mukana päiväkodissa ja 

se, saiko vanhempi syödä päiväkodissa. Vanhemmat puhuivat myös siitä, kuinka tutustumisjak-

solla heillä oli usein tunne siitä, kuinka he olivat henkilökunnan tiellä. 

 

Vanhemmat pitivät hyvää tiedonkulkua merkityksellisenä päivähoidon aloitusvaiheessa. Tässäkin 

asiassa vanhemmilla oli erilaisia kokemuksia. Vanhemmat olivat tyytyväisiä saamaansa tietoon. 

Vanhemmat kuitenkin toivoivat, että tietoa olisi tarjolla enemmän ennen päivähoidon aloitusta. 

Vanhempien mielestä päiväkodissa käytävä aloituskeskustelu on hyvä pitää mahdollisesti jo en-

nen lapsen päivähoidon aloitusta. Tällöin vanhemmat saisivat heidän toivomaansa tietoa päivä-

kodin toiminnasta ennakkoon.  

 

Vanhemmat muistelivat, että varsinkin uutena päiväkotipalvelujen käyttäjänä olisi tarvinnut 

enemmän ohjausta ja neuvoja päiväkodin toiminnasta ja käytännön asioista. Vanhempien mieles-

tä päiväkodissa oletetaan, että vanhemmat tietävät jo valmiiksi miten päiväkodissa toimitaan. 

Vanhemmat ehdottivat, että perheille, joiden lapset aloittavat ensimmäistä kertaa päiväkodissa, 

voitaisiin jakaa tietopaketti päiväkodin tärkeistä asioista. Tietopaketti voisi olla esimerkiksi vihko, 

jossa olisi kerrottu yhteisesti Oulun kaupungin päiväkotien rutiineista ja asioista, joita olisi hyvä 

miettiä etukäteen ennen päivähoidon aloittamista. Tietopaketti voisi tulla kotiin siinä vaiheessa, 

kun päiväkotihakemuksen on laittanut vireille tai viimeistään silloin, kun saa vahvistuksen hoito-

paikasta. 

 

“ - - että sais jonku semmosen että Oulun päiväkodeissa on tälläiset aloitusrutiinit koska ne var-

maan pääpiirteissään on samat.” 
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Vanhemmat pitivät vanhempainiltoja tärkeinä tiedotuksen väylinä varsinkin päivähoidon aloitus-

vaiheessa.  Haastatteluista ilmeni hyviä kokemuksia aloitusvaiheen vanhempainillasta, jossa oli 

jaettu paljon tietoa paperilla vanhemmille. Vanhempainilloissa tiedottaminen tapahtuu kokonais-

valtaisesti ja vanhemmat olivat tyytyväisiä siihen, ettei vanhempainillan jälkeen tietoa tarvinnut 

etsiä monesta eri paikasta.  

 

“ - - ja siellä jaettiin hirveesti paperilla kaikkia tietoa ja kaikille kerralla niinkö ja musta se oli tosi 

hyvä. Ja siellä sai kysellä - - ” 

 

4.2 Päivittäiset kohtaamiset vanhempien osallisuuden osana 

 

Vanhemmat kokivat, että lapsen päivästä kerrotaan pinnallisesti ja rutiininomaisesti. Vanhempien 

saama informaatio keskittyi pääasiassa perushoidollisiin asioihin. Vanhempien mielestä lapsen 

perushoidosta ei ole välttämätöntä keskustella, jos näissä asioissa ei ole tapahtunut mitään poik-

keavaa. Vanhemmat haluaisivat kuulla enemmän yksityiskohtaista tietoa lapsen päivän aikana 

tekemistä asioista kuten mitä lapsi on leikkinyt ja onko leikkinyt muiden lasten kanssa. 

 

Vanhemmat kokivat, että heidät otetaan aina henkilökohtaisesti vastaan aamulla lasta tuodessa 

myös kiireen keskellä. Aamuisin vanhemmat kokivat saavansa mahdolliset lapseen liittyvät asiat 

kerrottua. Vanhemmat kokivat, että iltapäivisin keskustelulle oli kuitenkin enemmän aikaa. Van-

hemmat pitivät tärkeänä mahdollisuutta rauhallisiin keskusteluihin työntekijöiden kanssa kasvo-

tusten tai puhelimitse. Tärkeää oli myös tieto siitä, että päiväkodin johtaja on mahdollista saada 

kiinni sähköpostilla. Vanhempien mielestä päivittäiset kanssakäymiset työntekijöiden kanssa oli-

vat tärkeimpiä yhteistyön kannalta. He kokivat, että hoitopäivien aikana tapahtuva yhteydenpito 

oli riittävää ja että ilmapiiri oli henkilökunnan puolelta vastaanottavainen. Vanhemmat, joiden 

lapsella on sopimus vähäisemmästä palveluntarpeesta, kokivat myös, että hoitopäivien sopimi-

seen tarvittaisiin enemmän joustavuutta. Erityisesti sellaisina päivinä, jolloin päiväkodissa men-

nään esimerkiksi retkeilemään, vanhemmat toivoivat joustavuutta hoitopäivän vaihtamiseen. 

 

“ - - aina on ollu helppo viiä sinne ja aina on ollu semmonen olo että on se lapsi huomattu.“ 

 

“Tottakai jos on jotaki asiaa että pittää sanoa nii sen saa sanottua mutta mittään niinku ylimääräs-

tä, meillä ainaki se on iltapäivällä sitte helpompi.” 
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4.3 Päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö 

 

Vanhemmat kokivat vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden yhteiset toimintatavat tärkeiksi yh-

teistyön kannalta. Vaikka yhteisistä toimintatavoista oli keskusteltu vanhempien kanssa, kokivat 

he, että niistä olisi tärkeää keskustella vieläkin enemmän. Yhteisistä toimintatavoista päättäminen 

ja niiden mukaan toimiminen mahdollistaisi johdonmukaisen toiminnan niin kotona kuin päiväko-

dissakin. Jos yhteiset toimintaperiaatteet olisivat selkeästi kaikkien tiedossa, helpottaisi se van-

hempien mielestä kotona tehtävää kasvatustyötä.  

 

“- - vielä enemmän varmaan vois olla sitä, että päiväkodin kans sovitaan miten tehdään että miten 

ne tekkee ja miten me ettei ihan nii tarkasti ehkä niitä käyä läpi. “ 

 

Vanhemmat painottivat työntekijöiden pysyvyyden tärkeyttä. Työntekijöiden pysyessä samoina, 

ehtii työntekijöiden ja vanhempien välille muodostua avoin ja tuttavallinen suhde. Tuttavallinen 

suhde helpottaa vanhempien ja työntekijöiden välistä asioista keskustelua. Vanhempien on myös 

helpompi ottaa perheen asioita puheeksi tutun henkilökunnan kanssa.  

 

“Se on ollu hirveen hyvä että koko talven ollu samat hoitajat et vaikka on sairastellu mut jotenki 

ne aikuset on siellä, ei oo vaihtunu - -” 

 

Vanhemmilla oli kokemuksia myös päiväkodin organisaatiomuutoksista. Päiväkodin henkilökun-

nan muutokset olivat vanhempien mielestä harmillisia, ja vanhemmat toivoivat, että heitäkin tiedo-

tettaisiin niistä. Vanhemmista oli ikävää, kun heille ei kerrota esimerkiksi työntekijän vaihtumises-

ta tai jonkun henkilökunnan jäsenen pois lähtemisestä. Myös opiskelijoiden ja muiden päiväko-

dissa väliaikaisesti työskentelevien henkilöiden esittely on vanhemmille tärkeää, koska vanhem-

mat haluavat tietää, ketkä ovat heidän lastensa kanssa päivisin. 

 

“Että se ois ollu alottavien lasten kannalta kivempi jos ois ollu ne muutokset tiedossa jo ennen 

sitä alkua. Mutta semmosta nyt aina sattuu.” 

 

“ - - se että siellä tosi paljo vaihtu henkilökunta ja ko aamulla meni niin jännitti vähä että onko 

siellä yhtään tuttua hoitajaa.” 
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Vanhemmat kokivat, että heidän tuli itse olla aktiivisia, jos he halusivat saada jonkin perhettä 

koskevat asian henkilökunnan tietoon. Vanhemmat eivät siis olettaneet, että henkilökunta olisi 

jatkuvasti kyselemässä heiltä perheen asioista. Vanhemmat toivoivat, että työntekijöillä olisi riittä-

västi aikaa vanhemmille, jotta keskustelu henkilökunnan kanssa olisi ylipäätään mahdollista. 

Vanhempien mielestä erityisesti avoimuus ja tuttuus vanhempien ja henkilökunnan välillä on tär-

keää.  

 

“ - - kyllä niillä on aikaa, se vaan pitää ite olla mun mielestä sitten aktiivinen. Että kyllä hekin sitten 

tulevat kertomaan, mutta jos itellä painaa joku asia mieltä niin sitten pitää vaan niinku rohkeesti.” 

 

Vanhemmat kokivat tärkeäksi vanhemmille tärkeiden asioiden huomioimisen ja eteenpäin viemi-

sen. Jos esimerkiksi lapsesta oli jonkinlainen huoli, vanhemmat kokivat tärkeäksi, että se otetaan 

puheeksi henkilökunnan kanssa. Tässäkin asiassa vanhemmat painottivat vanhemman omaa 

aktiivisuutta asian puheeksi ottamisessa. Vanhemmat toivoivat, että henkilökunta veisi asiat 

eteenpäin ja tarjoaisi perheelle tukea ja apua huolesta tiedon saatuaan.  

 

“- - meillä esimerkiksi tyttöä kiusattiin jonkun verran tossa. Että siihen kyllä puuttuivat tosi muka-

vasti sitten heti kun se tieto heille asti meni.” 

 

4.4 Vastuuaikuisuuden merkitys vanhemmille 

 

Vastuuaikuisuutta vanhemmat pitivät pääasiassa tärkeänä asiana varsinkin pienten lasten koh-

dalla. Vastuuaikuisen koettiin osaavan kertoa lapsen asioista parhaiten. Vastuuaikuisuudessa 

vanhemmat arvostivat jatkuvuutta eli sitä, että lapsen asioihin liittyvät keskustelut käytiin aina 

saman henkilön kanssa. Haastatteluissa vanhemmilta tuli kuitenkin viestiä siitä, kuinka vastuu-

aikuisuus ei näy arjessa, vaan kaikkien henkilökunnan jäsenten kanssa tulee keskusteltua yhtä 

paljon. Vastuuaikuista ei koeta ainoaksi ihmiseksi, jolle päiväkodissa voi puhua. Vanhemmat 

olivat sitä mieltä että tärkeämpää olisi se, että kaikki ryhmän aikuiset tietäisivät lapseen liittyvistä 

asioista, pelkän vastuuaikuisen sijasta.   Pienryhmätoimintaa kaikki vanhemmat sen sijaan pitivät 

positiivisena ja toimivana toimintamallina.  

 

“- - mää en ajattele että se ois ainoa semmonen kenelle voisin mennä puhumaan jos mua huoles-

tuttais lapsessa joku tai jos jotaki ois tapahtunu tai jos meillä olis perheessä jotakin mitä täällä 



  

30 
 

pitäis tietää. Oon sillain avoimuuden kannalla sen kanssa että sen parempi mitä useammalla on 

sitten tieto niistä hoitajista jos on jotaki.” 

 

4.5 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma vanhemman osallisuuden kannalta 

 

Vanhemmat kokivat, että varsinkin ensimmäisellä kerralla lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 

(vasu) täyttäminen oli hankalaa. Vanhemmat kaipasivat henkilökunnalta enemmän ohjeita vasun 

täyttämiseen. Jos lapsen kehityksessä ei ollut ongelmia, kokivat vanhemmat vasukeskustelun 

pelkästään mukavaksi keskusteluhetkeksi. Vanhempien mielestä oli kuitenkin tärkeää, että vasu-

keskustelu järjestetään säännöllisesti, sillä vasukeskustelussa on mahdollisuus rauhalliseen kes-

kusteluun päiväkodin henkilökunnan kanssa. Tämä ei päiväkodin arjessa useinkaan ole mahdol-

lista. Vanhemmat kokivat, että vasu on enemmän byrokratiaa ja dokumentointia varten kuin van-

hempia hyödyttävä. Vasussa läpikäytävät asiat tuntuivat pääasiassa turhilta. Toisaalta vanhem-

mat kokivat myös hyvänä sen, että lapsen kehitykseen ja toimintaan liittyvät tavoitteet kirjataan 

ylös. Hyvänä pidettiin myös sitä, että vanhemman kanssa keskusteltiin lapsen kehitykseen liitty-

vistä asioista myönteisessä mielessä. 

 

“ - - jos lapsella ei sinänsä oo tämmösiä ongelmia, nii sit se on vähä semmosta diipadaapaa että 

nonii no te ootte havainneet että lapsi syö itse ja on sosiaalinen että on havaittu ihan sama, pan-

naanko tänne kehitystavoitteisiin että lapsi jatkossakin syö hyvin ja on sosiaalinen.” 

 

Vanhempien mielestä vasun paperiversiossa on rajallinen kirjoitustila, minkä vuoksi he ehdottivat, 

että vasut tehtäisiin jatkossa tietokoneella. Tällöin vasukeskustelussa tehtävä vasun täydennys 

olisi helpompaa ja nopeampaa. Haastatteluissa nousi esille toivomus siitä, että lapsen vasu olisi 

mahdollista nähdä myös keskustelun jälkeen. Vasu voitaisiin tallentaa esimerkiksi OmaOuluun, 

josta se olisi vanhempien ja työntekijöiden nähtävillä milloin vain. Vanhempien puheista nousi 

esille myös kokemus yhteisten vasukeskusteluaikojen varaamisen vaikeudesta. Ongelmia syntyi 

varsinkin silloin, kun lapsi ei ollut päiväkodissa kuukauden jokaista päivää. Tälläisissä tilanteissa 

vasukeskustelun varaaminen tuli ongelmalliseksi aikataulujen yhteensovittamisen takia. Jos kes-

kusteluaika osui lapsen vapaapäivälle, ei vanhemmat tulo keskusteluun silloin onnistunut, koska 

lapsen hoito ei tuolloin onnistunut päiväkodilla.  
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4.6 Sähköisen tiedottamisen merkitys vanhemman osallisuuden toteutumiselle 

 

Vanhemmat kokivat OmaOulun pääsääntöisesti hyväksi ja toimivaksi järjestelmäksi. Eräällä van-

hemmista tuli myös idea, että päiväkodin ja neuvolan yhteistyötä voitaisiin myös kehittää 

OmaOulun kautta. Vanhemmat korostivat, että on tärkeää, että OmaOulusta löytyvät kaikki päi-

väkodin tiedotteet. Vanhemmilla oli huonoja kokemuksia siitä, kun tiedotteita on puuttunut 

OmaOulu -palvelusta. Tämä on tuottanut hankaluuksia varsinkin vanhemmille, joiden lapset ovat 

vain osan kuukaudesta päivähoidossa. Vanhemmat, joiden lapset eivät ole kokoaikaisessa hoi-

dossa, eivät käy päiväkodilla yhtä usein kuin muut vanhemmat. Tämä voi johtaa informaatiokat-

koksiin näiden vanhempien kohdalla, jos asioista on tiedotettu vain päiväkodilla. 

 

Vanhemmat kokivat, että päiväkodin asioista pitäisi tiedottaa aikaisemmin, jotta perheillä olisi 

aikaa varautua esimerkiksi lapsen tapahtumapäiviin. Vanhemmat toivoivat työntekijöiltä enem-

män aktiivisuutta OmaOulun käyttämiseen ja päivittämiseen. Vanhemmat myös huomauttivat, 

että sähköisessä tiedottamisessa otettaisiin huomioon henkilökunnan resurssit. Vanhempien 

mielestä työntekijöille tulisi järjestää aikaa OmaOulun päivittämiselle työpäivän aikana. Vain tällä 

tavalla palvelua tulisi oikeasti hyödynnettyä ja käytettyä. Sähköisen tiedottamisen lisäksi työnteki-

jöiden olisi myös hyvä mainita suullisesti tai kirjallisesti ryhmän sisällä uusista tiedotteista ja asi-

oista. Tärkeintä vanhempien mielestä kuitenkin oli se, että kaikki päiväkodin tiedotteet löytyvät 

OmaOulusta.  

 

“ - - se on ollu itelle ehkä kaikista haasteellisin tuo koska me ollaa vaan se 13 tai 12 päivää kuus-

sa niin ensinnäkin sitten suunnitella ne päivät koska oishan se mukava jos lapset pääsis tai ainaki 

joihinki pääsis, ei nyt tarvi jokkaiseen tapahtumaan päästä, että sattuu hoitopäivä. Mutta sillain 

niinkö että ois ne tiedossa ihan hyvissä ajoin että voi sitten suunnitella niitä hoitopäiviä niittenki 

mukaan.” 

 

Vanhemmat pitivät hyvänä ajatuksena sitä, että lapsiryhmistä otettaisiin valokuvia tai esimerkiksi 

kirjoitettaisiin tarinoita yhdessä lasten kanssa ja lisättäisiin näitä OmaOuluun vanhempien nähtä-

ville. Vanhemmat painottivat kuitenkin valokuvien ottamisessa sitä, että jokaisella vanhemmalla 

on myös oikeus kieltää oman lapsen kuvaaminen päiväkodissa.   

 

Vanhemmat toivoivat selkeitä ohjeita ja esimerkkejä OmaOulu -palveluun sen käyttämisestä. 

Esimerkiksi hoitopäivien ilmoittaminen OmaOulu -palvelussa koettiin niin helpoksi kuin monimut-
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kaiseksikin. Päivien ilmoittamiseen tarvittaisiin siis selkeämpiä ohjeita. OmaOulu palvelusta pitäisi 

tulla sähköpostiin ilmoitus, kun palveluun on lisätty jotakin. Vanhemmilla oli kokemusta siitä, että 

sähköpostiin ei ole tullut tuota luvattua ilmoitusta. Vanhempien mielestä olisi hyvä, jos sähköpos-

tiin tulevassa viestissä lukisi, että mitä OmaOuluun on lisätty. Tällöin vanhemman ei tarvitsisi aina 

kirjautua OmaOuluun jokaisen tiedotteen vuoksi.  

 

Sosiaalisen median käytöstä päiväkodin tiedottamisessa vanhemmat eivät innostuneet. Van-

hemmat eivät kokeneet, että päiväkotimaailmassa olisi tarpeellista olla sellaista sosiaalisen medi-

an välinettä jolla päiväkotiin voisi olla yhteyksissä muulloin kuin päiväkotipäivän aikana. Sosiaali-

sen median mahdollisen käytön päiväkodissa vanhemmat kokivat liian julkiseksi. Vanhemmat 

painottivat sitä, että lapsen tietojen tulisi olla hyvin suojattuina ja salasanojen takana. Vanhempi-

en mielestä OmaOulun kaltaisia palveluita tulisi kehittää paremmiksi, eikä siirtyä sosiaalisen me-

dian käyttöön. 

 

“Sitte kuiteski ku nämä on vielä sen verran pieniä nii se ei heitä hyödytä mitenkään eikä kaikki 

vanhemmat oo facebookissa.“ 
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5 VANHEMPIEN OSALLISUUS PÄIVÄKOTIYHTEISÖSSÄ 

 

 

5.1 Vanhempi päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa 

 

Vanhemmille päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) oli tuntematon. Päiväkodin vasulla ei 

osan vanhempien mielestä ollut minkäänlaista käytännön merkitystä vanhemmille. Vanhemmat 

eivät kokeneet päiväkodin vasua tärkeäksi esimerkiksi päiväkodin valintaan vaikuttavaksi tekijäk-

si. Tärkeintä vanhemmille päiväkodin valinnassa oli päiväkodin sijainti. Vanhemmat pitivät kaikes-

ta huolimatta hyvänä sitä, että päiväkodin vasu on olemassa. Päiväkodin vasua toivottiin kaikille 

nähtäväksi ja luettavaksi. Vanhemmat toivoivat myös, että vanhemmilla olisi mahdollisuus vaikut-

taa vasun sisältöihin. Vanhempien mielipiteitä vasuun voitaisiin vanhempien mielestä selvittää 

esimerkiksi opiskelijoiden tekemillä kyselyillä.  

 

“ - - jonkinlainen kuulemistilaisuus tai joku vastaava - - vaikka että jotku opiskelijat niin tekiskö ne 

vaikka vanhemmille jonku kyselyn että mitkä ne ois ne tietyt asiat mitkä sieltä nousee. Sitten vois 

päiväkoti ehkä sitten vastata niihin.” 

 

5.2 Vanhempien osallisuus päiväkodin järjestämissä tapahtumissa 

 

Vanhemmat eivät juurikaan osallistuneet päiväkodin järjestämien tapahtumien suunnitteluun. 

Vanhemmat kokivat olevansa tapahtumien osalta enemmänkin vastaanottavana osapuole-

na.  Halukkuutta varsinkaan suurten tapahtumien suunnitteluun ei myöskään vanhemmilla juuri-

kaan ollut ja vanhemmat pitivät hyvänä, että työntekijät suunnittelevat isommat juhlat. Pienen 

mittakaavat tapahtumien suunnittelussa mukana olemiseen vanhemmilta sen sijaan tuli kannatus-

ta ja vanhempien mielipiteiden sekä ideoiden kuuntelua tapahtumia suunniteltaessa pidettiin suo-

tavana. Vanhemmat halusivat, että päiväkodin tapahtumissa näkyisi mahdollisimman paljon las-

ten tekeminen ja että ne olisivat mahdollisimman paljon lasten näköisiä. 

 

Haastatteluissa ilmeni se, että vanhemmat eivät kokeneet päiväkoteja yhteisöllisinä paikkoina. 

Yhteisöllisyyden puute päiväkodeissa oli vanhempien mielestä harmillista ja vanhemmat halusivat 

lisää yhteisöllisyyttä päiväkoteihin. Vanhemmat puhuivat “meidän päiväkoti” -hengestä, jota voi-

taisiin luoda erilaisilla yhteisöllisillä tapahtumilla. Tapahtumista toivottiin pieniä, esimerkiksi vain 

oman ryhmän tapahtumia, joissa olisi mahdollisuus tutustua muiden lasten vanhempiin. Van-
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hemmat halusivat päiväkodeista paikkoja, joista voisivat olla ylpeitä niin työntekijät, lapset kuin 

vanhemmatkin.   

 

“Että eihän sen tarvi olla oikeesti mittään kovin, se voi olla vaikka joku ryhmän oma sählyturnaus. 

Vaikka isät vastaan lapset, joku ihan tämmönen vaan.” 

 

5.3 Vanhempaintoimikunta päiväkodin arjessa 

 

Vanhemmat kokivat, että vanhempaintoimikuntaa kuunnellaan päiväkodin toiminnan ja tapahtu-

mien suunnittelussa. Vanhemmat pitivät vanhempaintoimikuntaa myös hyvänä keinona tutustua 

muihin vanhempiin. Vanhemmat olivat sitä mieltä, että vanhempaintoimikunnan ideassa oli poten-

tiaalia, toimikuntia ei vain oltu saatu toimimaan kunnolla. Vanhempaintoimikunnissa oli vanhem-

pien mukaan ongelmana se, kuinka niissä kaikki toiminta lopulta kaatui muutaman aktiivisen van-

hemman harteille. Vanhempaintoimikuntien toiminnan aktiivisen toiminnan takaamiseksi ei siis 

ollut tarpeeksi kiinnostuneita vanhempia. Vanhemmat ehdottivat, että vanhempaintoimikunnat 

voisivat järjestää enemmän kokouksia. Tämä mahdollistaisi asioiden saattamisen ajatuksen tasol-

ta konkreettiseksi. Vanhemmat kokivat, että vanhempaintoimikunnan toiminnasta oli tiedotettu 

hyvin vähän. Vanhemmilla oli myös jonkin verran epäselvyyksiä vanhempaintoimikunnan ole-

massaolosta.  

 

“ - - tuntuu että se on jääny tällä hetkellä vaan sille puheen tasolle. Että tämmöstä mitään kau-

heen konkreettista ei oo tehty.” 

 

“ - - se ehkä vähän polkee paikallaan tietyllä tavalla. Että siinä on sitten paljon mun mielestä te-

kemistä. Ainahan niissä on vähän semmonen noissa vanhempainjärjestöissä että ne sitten aina 

kaatuu samat ihmiset niinku jotka siellä on innokkaita - - ” 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tuloksissa selvisi paljon asiaa vanhempien osallisuudesta ja siitä, missä asioissa vanhemmat 

kokivat olevan kehitettävää heidän osallisuuteensa liittyen. Vanhemmilla oli halukkuutta suurem-

paan osallisuuteen päiväkodissa ja tiiviimpään yhteistyöhön päiväkodin henkilökunnan kanssa. 

Tuloksissa painottuivat kasvatuskumppanuus ja siihen liittyvä yhteistyö kodin ja päiväkodin henki-

lökunnan välillä, päiväkotien yhteisöllisyyden puute sekä tiedottamiseen liittyvät asiat.   

 

Kasvatuskumppanuus on ammatillista toimintaa, jossa vanhemmille järjestetään mahdollisuuksia 

osallistua omaa lastaan, kuin myös koko päiväkotia koskeviin kasvatuskeskusteluihin (Sosiaali- ja 

terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005, 31). Kumppanuusperusteisessa yhteistyössä 

vanhemmat ja henkilöstö jakavat monipuolista tietoa lapsen päivän tapahtumista kotona ja päivä-

hoidossa. Kasvatuskumppanuudessa henkilöstö rakentaa sellaista yhteistyötä, jossa aikuiset niin 

kotona kuin päiväkodissakin voisivat jakaa ja yhdistää niin tietojaan kuin havaintojaan lapsen 

tavoista toimia.  (Kekkonen 2012, 26, 43.) Vanhemmat haluaisivat tarkempaa tietoa lapsensa 

päivän kulusta sekä päiväkodin arjen tapahtumista. Näin vanhemmat ja henkilökunta voisivat 

keskustella avoimemmin lapsen tavoista toimia niin kotona kuin päivähoidosta. Tärkeää yhteis-

työn ja tiedon molemminpuolisen jakamisen kannalta on vanhempien päivittäinen välitön vuoro-

vaikutus työntekijöiden kanssa. Kaskelan ja Kekkosen (2006, 26) mukaan vanhempien osallisuu-

teen kannustamisen kannalta on merkityksellistä, miten perheen ääni kuuluu päiväkodissa ja 

millaista tietoa vanhemmat päiväkodista saavat. 

 

Tiedon jakaminen ja avoin yhteistyö ovat tärkeitä vanhempien osallisuuden kannalta. Parhaat 

ratkaisut tilanteisiin saadaan silloin, kun erilaisille näkemyksille annetaan tilaa ja keskustelun 

osapuolet saavat kokemuksen kuulluksi tulemisesta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014b, 

viitattu 5.10.2014). Vanhemmat toivoivat vanhempien ja päiväkodin yhteistyötä tiiviimmäksi. Van-

hemmat kokivat, että yhteistyön toimivuus on suurelta osin vanhemman omasta aktiivisuudesta ja 

asenteesta kiinni. Vanhempien mielestä päiväkodin työntekijöiden tulisi kysellä enemmän per-

heen rutiineista kotona. Työntekijöiden pitäisi olla valmiita keskustelemaan ja sopimaan yhteisistä 

käytännöistä, joita toteutettaisiin sekä kotona että päiväkodissa.  

 

Osallisuus liittyy vahvasti yhteisöllisyyteen (Turja 2012, 46–48).  Osallisuudessa on kysymys 

jäsenyyden tunteesta yhteisössä ja mahdollisuudesta olla rakentavasti mukana yhteisöllisissä 
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prosesseissa. Tärkeää vanhempien osallisuudessa on kokemuksellinen puoli eli tunne siitä, että 

vanhempi kuuluu päiväkotiyhteisöön, jonka jäsen hänen lapsensa on (Kaskela & Kekkonen 2006, 

27). Vanhemmat eivät kokeneet päiväkoteja yhteisöllisiksi paikoiksi. He eivät kokeneet, että päi-

väkodissa olisi mahdollista tutustua muihin perheisiin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

mukaan kasvatuskumppanuuden yhtenä tavoitteena on vanhempien keskinäisen yhteistyön edis-

täminen (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005, 32). Päiväkodeissa ei var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen toiminta toteutunut vanhempien keskinäisen 

yhteistyön osalta. Esimerkiksi vanhempaintoimikunta voisi olla yksi väylä yhteisöllisyyden ja van-

hempien välisen yhteistyön luomiselle. Vanhempaintoimikunnan toiminnassa vanhemmat voivat 

tutustua toisiin vanhempiin ja perheisiin. Tätä kautta he saavat yhteisöllisyyden tunnetta ja sitä 

kautta jäsenyyden tunteen yhteisössä. Kaskelan ja Kekkosen mukaan esimerkiksi osallistumalla 

vanhempaintoimikunnan toimintaan vanhemmat voivat olla myötävaikuttamassa päätökseen siitä, 

miten lapsen varhaiskasvatusta toteutetaan. (2006, 26).  

 

Vanhemmat arvostivat sitä, että he pääsivät keskustelemaan henkilökunnan kanssa kahden kes-

ken lapsen asioista, mutta varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjä pidettiin ainakin osittain turhina 

ja itsestään selvinä. Koko päiväkotia koskevista kasvatuskeskusteluista vanhemmilla ei ollut ko-

kemuksia. Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellään, että vanhempien 

tulee voida vaikuttaa yksikön varhaiskasvatussuunnitelman sisältöön sekä osallistua sen arvioin-

tiin yhdessä muiden vanhempien kanssa.  Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) tulisi 

olla kokonaisuudessaan vanhempien tiedossa ja yleisesti luettavissa. (Sosiaali- ja terveysalan 

tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005, 32). Päiväkodin vasusta vanhemmilla ei juurikaan ollut min-

käänlaista tietoa, joten sen osalta vanhempien osallisuus ei toteutunut. Vanhemmilla ei ollut tie-

toa, mikä päiväkodin vasu on tai missä se on esillä.  

 

Sähköisestä tiedottamisesta ja tiedonkulusta on tulossa yhä isompi osa nykypäivää, sillä palvelui-

ta sähköistetään yhä enemmän. Verkkoviestinnällä on keskeinen rooli organisaation kokonais-

viestinnässä ja useinkin ajankohtaisen tiedon odotetaan julkaistavan ensimmäisenä verkkopalve-

lussa (Pohjanoksa, Kuokkanen & Raaska 2007, 11). Viestinnän tulisi olla johdonmukaista, jotta 

se palvelisi vanhempia.  Vanhempien kannalta tärkeintä on se, että kaikki informaatio löytyy sa-

masta paikasta. Tämän vuoksi sähköistä tiedottamista pidettiin parhaana tiedottamisen muotona. 

Viestinnän välineet muuttuvat ajan kuluessa ja on luonnollista, että kulloinkin käytetään niitä vies-

tinnän välineitä, joilla halutut kohderyhmät tavoitetaan parhaiten. Verkon kautta tapahtuva viestin-

tä on kasvava ilmiö myös julkishallinnon puolella. (Karhuniemi 2013, 131.)  
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Vanhempien on tiedettävä, mitä päivähoitopäivä sisältää ja mitä silloin tapahtuu, jotta he pystyvät 

osallistumaan sen kehittämiseen ja arvioimiseen.  (Keskinen & Virjonen 2004, 12). Vanhemmat 

pitävät OmaOulua hyvänä tiedottamisen kanavana, mutta kehittäisivät OmaOulun käyttämisen 

ohjeistusta. Vanhempien mielestä vanhempien osallisuutta tukisi hyvin myös erilaisten kuvien 

lisääminen OmaOuluun lapsen oman ryhmän sivuille, josta he näkisivät konkreettisesti mitä hei-

dän lapsensa ovat päiväkodissa päivän aikana tehneet. OmaOulu on vanhempien mielestä po-

tentiaalinen yhteistyön kanava kodin ja päiväkodin välillä. Palvelua voisi kehittää myös niin, että 

neuvolan kanssa tapahtuva yhteistyö tulisi näkyväksi verkkopalvelussa. OmaOulun kaltaisia pal-

veluita tulisi kehittää paremmiksi, sillä sähköinen viestintä lisääntyy tulevaisuudessa yhä enem-

män. 
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7 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön aihetta valitessamme osallisuus tuntui mielenkiintoiselta ja keskeiseltä aiheelta 

sosionomin ammattia ajatellen. Opinnäytetyöprosessin kuluessa meidät yllätti osallisuus-

käsitteen moninaisuus ja vaikeus. Olemme koko opinnäytetyöprosessin ajan joutuneet pohtimaan 

aihetta ja käyneet useaan otteeseen keskusteluja siitä, miten ymmärrämme osallisuuden käsit-

teen. Koimme myös osaltamme vaikeaksi osallisuuden ja kasvatuskumppanuuden välisen suh-

teen, koska vanhempien osallisuus todentuu päiväkodissa muun muassa kasvatuskumppanuute-

na, josta on paljon kirjallisuutta. Emme juurikaan löytäneet  tietoa vanhempien osallisuudesta 

päiväkodissa. Yleisesti tietoa löytyi pääasiassa lasten ja nuorten osallisuudesta. Kirjallisuudessa 

puhuttiin enemmän kasvatuskumppanuudesta ja yhteistyöstä.  Tämän vuoksi jouduimme mietti-

mään niitä asioita, jotka todentavat vanhempien osallisuutta päiväkodissa ja etsimällä tietoa van-

hempien osallisuudesta niiden asioiden pohjalta. Pyrimme tietoperustassa käsittelemään keskei-

senä teemana osallisuutta, mutta kasvatuskumppanuus ja sen toteutuminen vanhempien kannal-

ta nousee kuitenkin keskeiseen rooliin. 

 

Opinnäytetyömme aikataulutus ei tutkimussuunnitelman ja tutkimusluvan saamisen kannalta 

toteutunut suunnitellun mukaisesti. Saimme tutkimussuunnitelman valmiiksi huhtikuun lopussa ja 

tämän vuoksi pidimme haastattelut vasta kesäkuun alussa. Haastattelun ajankohdan sijoittumi-

nen kesälomien alkuun saattoi vaikuttaa vanhempien innokkuuteen lähteä mukaan tutkimukseen. 

Jouduimme muuttamaan nopeasti kesän alussa alkuperäistä haastattelusuunnitelmaa ilmoittau-

tuneiden vähäisen määrän vuoksi. Opinnäytetyön valmistumisen takaamiseksi meidän täytyi tuol-

loin tehdä ratkaisu, että etsimme toiseen haastatteluun vanhemmat muualta kuin yhteistyöpäivä-

kodilta. Analyysivaiheessa jouduimme pohtimaan hyvin paljon sitä, vaikuttiko haastattelun aineis-

toon tai tutkimuksen luotettavuuteen se, että yksi meistä tiesi entuudestaan ryhmähaastatteluun 

osallistujat. Koimme ratkaisumme kuitenkin tutkimuksen toteutumisen kannalta hyväksi. 

 

Koimme analyysivaiheen vaikeaksi työvaiheeksi. Teimme analyysiä pääasiassa kesällä tutkimus-

kirjallisuuden pohjalta. Kirjallisuudessa analyysin vaiheet oli kerrottu hieman eri tavalla kirjasta 

riippuen. Tämä oli hämmentävää ja vaikeutti työskentelyämme. Ensimmäisen tutkimuksen tekijöi-

nä meillä tuli virhe analyysintekovaiheessa alaluokkien luomisessa. Varmistimme kuitenkin tutki-

mustuloksia kirjoitettaessa, miten kirjoittamamme asiat oli mainittu alkuperäisessä litteroidussa 

aineistossa. Raportointivaiheessa analyysiä aukikirjoittaessa meidän täytyi lukea jälleen moneen 
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kertaan teoriatietoa sisällönanalyysista. Huomasimme tekemämme virheen vasta, kun olimme 

tekemässä jo johtopäätöksiä ja pohdintaa. Näin jälkikäteen tiedämme kuitenkin miten toimia ja 

mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota, jos tulevaisuudessa teemme tutkimusta. 

 

Koimme tulosten kirjoittamisen helpommaksi kuin johtopäätösten tekemisen. Johtopäätösten 

kirjoittamisessa meillä meni paljon aikaa ja meillä oli hankaluuksia tuoda ilmi keskeisimpiä ja tär-

keimpiä tuloksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä. Johtopäätösten tekemiseen meni suunniteltua 

kauemmin aikaa, mikä hidasti opinnäytetyön valmistumista. Ylipäätäänsäkin yllättävää oli se, 

kuinka eri työvaiheet olivat todella aikaa vieviä. Opinnäytetyöprosessin alussa ajattelimme, että 

kolmen tutkijan mukanaolo nopeuttaisi työskentelyämme. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan kolmen 

tutkijan yhteistyö toi mukanaan myös hidastavia tekijöitä, kuten aikataulujen yhteensovittaminen 

ja eriävät mielipiteet. 

 

Tavoitteena oli tehdä käyttäjälähtöinen tutkimus. Käyttäjälähtöisyys tulee tutkimuksessamme 

esille siinä, että tutkimukseen osallistuivat juuri ne, joiden osallisuutta olemme tutkimassa, eli 

vanhemmat. Koemme, että valitsemamme tutkimusmenetelmä oli toimivin, koska halusimme 

korostaa vanhempien roolia tiedontuottajina. Opettelimme opinnäytetyöprosessin aikana käytän-

töpainotteista tutkimuksellista osaamista ja uuden tiedon tuottamista. Toimimme parhaimpamme 

mukaan tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti koko prosessin ajan.  Tavoitteena oli kehittyä 

tiedon etsijöinä sekä tiedon kriittisinä käyttäjinä. Meillä ei ollut aiempaa kokemusta laadullisen 

tutkimuksen tekemisestä. Koemme, että lähdekriittisyytemme kehittyi opinnäytetyöprosessin ai-

kana. Keskustelimme yhdessä eri lähteiden luotettavuudesta ja jätimme mielestämme epäluotet-

tavia lähteitä kokonaan pois työstämme.   

 

Tavoitteena oli saada tutkimuksesta sellaista kokemuksiin perustuvaa tietoa, jota voimme tulevina 

lastentarhanopettajina hyödyntää työssämme. Koemme, että tämä tavoite täyttyi kattavasti. 

Saimme vanhemmilta tärkeää tietoa siitä, miten työntekijän kannattaisi toimia työssään mahdollis-

taakseen osaltaan vanhempien osallisuuden. Tätä tietoa voimme käyttää tulevaisuudessa työm-

me kehittämiseen. Tavoitteenamme oli luoda myös luonteva ja keskusteleva ilmapiiri haastatte-

luihin. Onnistuimme tässä mielestämme hyvin. Ryhmähaastattelun haastateltavat olivat toisilleen 

entuudestaan tuttuja, joka oli omalta osaltaan vaikuttamassa myönteisesti keskustelun ilmapiiriin. 

Vaikka haastattelun ilmapiiri oli hyvin keskusteleva, olisimme haastattelijoina voineet olla vielä 

enemmän keskustelun johdattelijan roolissa kysymysten kyselijän roolin sijaan.  
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Opinnäytetyön tekeminen oli ammatillisen kasvun kannalta hyvin merkittävä prosessi. Opinnäyte-

työn tekemisen ja osallisuuden ilmiön tarkan pohtimisen myötä pystymme tulevassa työssämme 

sosiaalialan kentällä ottamaan paremmin huomioon asiakkaiden näkökulman ja kokemusten 

merkityksen. Osaamisemme lisääntyi erityisesti tutkimuksen aiheen eli päiväkotipalveluita käyttä-

vien vanhempien osallisuudesta ja sen käytäntöön viemisestä. Osa meistä teki opinnäytetyöpro-

sessin aikana sijaisuuksia päiväkoteihin. Huomasimme jo tuolloin kiinnittävämme huomiota van-

hempien tässä tutkimuksessa kertomiin kokemuksiin ja ohjaavamme toimintaamme niiden pohjal-

ta. 

 

Jatkotutkimusideoita opinnäytetyöprosessin aikana nousi esille kaksi. Vanhemmat toivoivat Oulun 

kaupungin varhaiskasvatukselle yhteistä tietopakettia, johon koottaisiin tietoa päiväkodista ja siitä 

mitä perheen tulee ottaa huomioon lapsen aloittaessa päivähoidon. Tämän voisi toteuttaa opin-

näytetyönä tai suurempana projektina. Tutkijat voisivat tehdä aiheesta vanhemmille kyselyn ja 

selvittää millaista tietoa vanhemmat toivoisivat tietopaketin sisältävän. Näin tietopaketista tulisi 

käyttäjälähtöinen ja juuri vanhemmille suunnattu. Toisena jatkotutkimusideana esille nousi idea 

vanhempien osallisuuden tutkimisesta päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa ja 

arvioinnissa. Tutkimustulostemme mukaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaa ei ole konk-

reettisesti tuotu vanhemmille näkyväksi osaksi päivähoitoa. Varhaiskasvatussuunnitelman suun-

nitteluun ja arviointiin osallistuminen ei ole myöskään vanhempien kannalta toteutunut. Vanhem-

pien toiveena oli, että opiskelijat voisivat tehdä vanhemmille kyselyn päiväkodin varhaiskasvatus-

suunnitelman sisällöistä. Päiväkodit voisivat kyselyn jälkeen hyödyntää sen tuloksia päiväkodin 

varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Näin myös vanhempien mielipiteet tulisivat huomioi-

duiksi. 

 

Opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa saimme tiedon siitä, että Oulun kaupunki on lopettamas-

sa OmaOulu-palvelun 1.12.2014. Kaupungin sähköisen asioinnin palvelut siirtyvät tuolloin uuteen 

osoitteeseen. (Oulun kaupunki 2014e, viitattu 13.11.2014.) Saimme tutkimuksessamme positiivis-

ta palautetta OmaOulu-palvelusta. Vanhempien selkeä viesti oli se, että he kokivat sähköisen 

tiedottamisen ehdottomasti parhaaksi tiedottamisen muodoksi ja että sähköiseen tiedottamiseen 

tulisi panostaa ja käyttää enemmän resursseja. Toivomme, että kaupunki kehittää sähköisen 

asioinnin palveluitaan entistä käyttäjälähtöisempään suuntaan, jotta ne olisivat mahdollisimman 

helppokäyttöisiä niin asiakkaille kuin niitä työssään käyttävälle henkilökunnalle. 
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TEEMAHAASTATTELURUNKO                         LIITE 1 

                                                                        

Vanhempien osallisuus kasvatuskumppanuutena 

 

Päivähoidon aloitus, tutustumisjakso 

o Kertokaa päiväkodin aloituksesta. Millaiseksi koitte päivähoidon aloituksen? Miten teidät 

otettiin vastaan? 

o Millaista tietoa silloin saitte? Millainen tieto on teille tärkeää? 

o Millaiseksi kehittäisitte päiväkodin toimintaa päivähoidon aloitusvaiheessa, jotta se palve-

lisi perheitä mahdollisimman kattavasti? 

 

Lapsen tuonti- ja hakutilanteet 

o Millaisiksi koette lapsen aamuiset tuontitilanteet? Entä hakutilanteet? 

o Miten päiväkoti mahdollistaa perheenne asioista keskustelun? 

o Millä tavalla lapsenne kanssa työskentelevät aikuiset ovat teille tuttuja? 

o Mitä teille kerrotaan lapsenne päivästä? Haluaisitteko kuulla päivästä enemmän vai koet-

teko saavanne nyt tarpeeksi tietoja? 

o Miten toivoisitte päiväkodin henkilökunnan kehittävän toimintaansa tässä asiassa? 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

o Millaiseksi olette kokeneet lapsenne varhaiskasvatussuunnitelman tekemisen? 

o Oletteko mielestänne saaneet osallistua siihen tarpeeksi kattavasti? 

o Millaiseksi koitte lapsenne varhaiskasvatussuunnitelma-keskustelun? 

o Millaiseksi koitte lapsenne varhaiskasvatussuunnitelman arviontikeskustelun? 

o Miten kehittäisitte varhaiskasvatussuunnitelmaa? Entä sen tekoa, keskustelua sekä  

arviointia? 

 

Yhteistyön toimivuus 

o Millaiseksi koette lapsenne vastuuaikuisen roolin? 

o Miten yhteistyö lapsenne vastuuaikuisen kanssa toimii? 

o Millaiseksi koette pienryhmätoiminnan (omahoitajuus)? 

o Koetteko tulleenne kuulluksi? 

o Koetteko olevanne osallisia lapsenne päivähoitoon liittyvissä asioissa? 

o Millaisia asioita toivoisitte päiväkodilta kodin kanssa tehtävään yhteistyöhön? 
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Vanhempien osallisuus päiväkotiyhteisössä 

 

Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 

o Millä tavalla teidät on otettu huomioon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman tekemi-

sessä? 

o Millä tavalla suunnitelmasta on informoitu? 

o Millaiseksi koette suunnitelman ja sen tärkeyden? 

o Miten suunnitelman laadintaa tulisi teidän mielestänne kehittää? 

 

Päiväkodin tapahtumat, vanhempainillat 

o Millaisia yhteisiä tapahtumia päiväkoti järjestää? Miten teitä informoidaan päiväkodin päi-

vittäisistä tapahtumista? Millaisia kokemuksia teillä on näistä tapahtumista? 

o Miten informaatio kulkee päiväkodin järjestämistä isommista tapahtumista, kuten esimer-

kiksi kevät/joulujuhlista? 

o Millaisiksi koette päiväkodin järjestämät tapahtumat? Koetteko itsenne osallisiksi tapah-

tumissa ja niiden suunnittelussa? 

o Millaisia tapahtumia toivoisitte päiväkodin järjestävän? 

 

Vanhempaintoimikunta 

o Millaiseksi koette vanhempaintoimikunnan? Mitä alueenne vanhempaintoimikunta tekee? 

o Miten teitä tiedotetaan toiminnasta? 

o Millaiseksi koette toiminnan? 

o Miten olette osallisina vanhempaintoimikunnan toimintaan? 

o Koetteko vanhempaintoimikunnan tehokkaaksi vaikuttamisen keinoksi? Miten? 

 

Yhteistyön kanavat; OmaOulu 

o Millaiseksi koette OmaOulun käytön? 

o Miten haluaisitte olla yhteydessä päiväkotiin? 

o Millaisilla keinoilla haluaisitte vaikuttaa päiväkotiin ja sen toimintaan? 
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TIIVISTELMÄ PÄIVÄKODIN TYÖNTEKIJÖILLE                                                                LIITE 3 

 

Teemme opinnäytetyönämme tutkimuksen vanhempien osallisuudesta päiväkodissa. Tarkoituk-

sena on kuvailla vanhempien kokemuksia vanhempien osallisuudesta päiväkodissa sekä heidän 

ideoitaan vanhempien osallisuuden kehittämiseksi. Tutkimus on osa Oulun kaupungin Osallisuu-

den voima -projektia, joka toteutuu vuosina 2012–2015. Projekti on toiminnan, johtamisen ja hen-

kilöstön kehittämisprojekti, jonka keskeinen teema on osallisuus. Projektin kohderyhmänä ovat 

koko uuden Oulun varhaiskasvatuksen henkilöstö ja esimiehet sekä toiminnan piirissä olevat 

lapset vanhempineen. Tavoitteena on löytää yhtenäinen varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri 

uuden Oulun alueelle.  Tarkoituksena on mm. tehdä näkyväksi, levittää ja juurruttaa varhaiskas-

vatuksen yksiköissä syntyneitä hyviä käytäntöjä pysyviksi toimintatavoiksi uudessa Oulussa. 

 

Tutkimuksemme on laadullinen tutkimus. Teemme kaksi ryhmähaastattelua, johon osallistuu 3-4 

vanhempaa kumpaankin. Osallistujat ovat vanhempia, joiden lapsi on koko- tai osapäivähoidos-

sa. Haastattelu nauhoitetaan, jotta voimme kirjoittaa sen myöhemmin puhtaaksi analysointia var-

ten. Vanhemmat osallistuvat haastatteluun nimettöminä. Myöskään päiväkodin nimeä ei mainita 

lopullisessa työssä. 

 

Haastattelun teemoja ovat vanhempien osallisuus kasvatuskumppanuutena ja vanhempien osal-

lisuus päiväkotiyhteisössä. Kasvatuskumppanuus vanhempien osallisuutena -teeman alla käsitte-

lemme päivähoidon aloitusvaihetta, lapsen tuonti- ja hakutilanteita, lapsen varhaiskasvatussuun-

nitelmaa sekä yhteistyön toimivuutta. Vanhempien osallisuus päiväkotiyhteisössä -teeman alla 

käsittelemme päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaa, päiväkodin tapahtumia, vanhempaintoi-

mikuntaa ja yhteistyöhön käytettäviä kanavia. 

 

Haastattelu toteutetaan päiväkodin tiloissa, 3.6. ja 5.6. klo 16–18. Vanhempien viimeinen ilmoit-

tautumispäivä on 28.5. Ilmoittautuminen tapahtuu joko sähköpostitse osoitteeseen me-

ri.tuomikoski@gmail.com tai numeroon 040-5957239. Meihin voi olla yhteydessä, jos teillä tai 

vanhemmilla tulee kysyttävää. 

 

Yhteistyöterveisin Oulun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat; Katja Jussila, Meri Tuomi-

koski ja Laura Tuunainen 
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 LIITE 4 

Alaluokka           Yläluokka    Pääluokka 

       

       

    

         

  

    

  

  

  

 

  

  

 

 

  

    

  

 

   

 

  

  

 

 

 

   

 

  

  

  

Vanhempien ohjaus ja tiedon jakaminen tärkeää aloitusvai-

heessa 

Ennakkotietoa enemmän päiväkodin aloittamisesta 

 
Aloitusvaiheessa vanhemmille tietopaketti päiväkodin 

tärkeistä asioista 

Aloituskeskustelun oikea-aikaisuus 

 
Vanhempainillat tärkeitä varsinkin aloitusvaiheessa 

Mahdollisuus tutustua päiväkotiin ja ryhmään ennen päivä-

hoidon aloittamista 

Päiväkodin alo-

itusvaiheen merkitys 

vanhemmille 

 

Lapsen päivästä kertominen pinnallista, vähäistä ja rutii-

ninomaista 

Tärkeää lapsen ja vanhemman henkilökohtainen huomi-

oiminen tuonti- ja hakutilanteissa 

Tärkeää mahdollisuus rauhallisiin keskusteluihin työnteki-

jän kanssa kasvotusten tai puhelimitse 

Päivittäiset keskustelut tärkeimpiä 

Riittävä yhteydenpito tapahtuu hoitopäivän aikana 

Enemmän joustavuutta hoitopäivien sopimiseen 

Johtaja tärkeä saada sähköpostilla kiinni 

Päivittäiset kohtaami-

set vanhempien 

osallisuuden osana 

 

Vanhempien osal-

lisuus kasvatus-

kumppanuutena 
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Alaluokka   Yläluokka               Pääluokka  

  

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  

Yhteiset toimintatavat tärkeitä 

Enemmän keskustelua yhteisistä toimintatavoista 

Tärkeää että vanhempien ja työntekijöiden välillä on 

avoimuutta ja tuttuutta 

Työntekijöiden vaihtuminen ei toivottavaa 

Työntekijöillä on aikaa vanhemmille 

Vanhemman täytyy olla aktiivinen kertomaan oman 

perheensä asioista 

Tärkeää vanhemmille tärkeiden asioiden huomioimi-

nen ja eteenpäin vieminen 

Päiväkodissa tapahtuvien muutosten tiedottamista 

lisättävä 

 

Päiväkodin ja 

kodin välinen 

yhteistyö 

Omahoitajuus tärkeää pienillä lapsilla 

Omahoitajuutta ei huomaa normaaliarjessa 

 

Omahoitaja osaa kertoa lapsesta parhaiten 

Vastuuaikuisuuden 

merkitys vanhem-

mille 

Vanhempien osalli-

suus kasvatuskump-

panuutena 
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Alaluokka          Yläluokka       Pääluokka 

 

  

  

  

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

Vasukeskustelut tärkeitä 

 

Vasun paperiversiossa rajallinen kirjoitustila 

 
Vasut voisi tehdä tietokoneella 

Vasut byrokratiaa ja hallintoa varten 

Vasuihin kirjoitettavat asiat tuntuvat itsestäänselviltä 

Tieto lapsen kehityksestä tärkeää 

Vasut ei ole jatkuvasti nähtävillä 

 
Vasujen täyttäminen aluksi hankalaa 

 
Lisää ohjeita vasujen täyttämiseen 

Yhteisen ajan sopiminen vasukeskustelulle hankalaa 

 

Lapsen varhaiskasva-

tussuunnitelma van-

hemman osallisuuden 

kannalta 

Vanhempien osalli-

suus kasvatuskump-

panuutena 

Vasut OmaOuluun 
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Alaluokka          Yläluokka   Pääluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Oma Oulu hyvä järjestelmä 

 
Enemmän aktiivisuutta OmaOulun käyttämiseen ja 

päivittämiseen 

Tärkeää että OmaOulussa kaikki tiedotteet 

Asioista pitäisi tiedottaa aikaisemmin 

On hyvä, että tiedotetaan OmaOulun lisäksi sekä suulli-

sesti että kirjallisesti ryhmän sisällä 

Sähköisessä tiedottamisessa otettava huomioon henki-

lökunnan resurssit 

OmaOuluun selkeät ohjeet ja esimerkit sen käyttämises-

tä 

 

OmaOulun sähköposti-ilmoituksessa voisi lukea tieto 

mitä sivuille on lisätty 

OmaOulun sähköposti-ilmoitus ei toimi 

Hoitopäivien ilmoittaminen monimutkaista 

 

Hoitopäivien ilmoittaminen helppoa 

Valokuvia ja tarinoita ryhmän toiminnasta OmaOuluun 

Päiväkodin ja neuvolan välinen yhteistyö OmaOuluun 

Sosiaalisen median käyttö ei toivottavaa 

Sähköisen tiedotta-

misen merkitys 

vanhemman osalli-

suuden toteutumisel-

le 

Vanhempien osal-

lisuus kasvatus-

kumppanuutena 

Sähköisten palveluiden tulee olla suojattuja 
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Alaluokka                 Yläluokka                                          Pääluokka 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Päiväkodin vasu tuntematon vanhemmille 

 
Päiväkodin vasu kaikille nähtäväksi 

 
Vanhemmille mahdollisuus ehdotusten tekemiseen 

päiväkodin vasuun 

 
Päiväkodin vasun päivittäminen tärkeää 

Päiväkodin vasulla ei ole käytännössä merkitystä van-

hemmille 

Vanhemman osalli-

suus päiväkodin 

varhaiskasvatus-

suunnitelman laa-

dinnassa 

Yhteisöllisiä tapahtumia enemmän 

Tapahtumista puuttuu yhteisöllisyyttä 

Tapahtumissa saa mahdollisuuden tutustua muihin 

vanhempiin 

 

Vanhemmat eivät osallistu tapahtumien suunnitteluun 

 
Enemmän pienien tapahtumien järjestämistä 

Vanhemmille mahdollisuus pienien tapahtumien suunnit-

teluun 

Hyvä, että työntekijät suunnittelevat isommat juhlat 

 
Enemmän kiinnostusta vanhempien mielipiteitä ja ideoita 

kohtaan 

Vanhempien osalli-

suus päiväkodin 

järjestämissä tapah-

tumissa 

Vanhempaintoimikuntaa kuunnellaan tapahtumien 

suunnittelussa 

Vanhempaintoimikunta olisi hyvä keino tutustua muihin 

vanhempiin 

Vanhempaintoimikunta ei ole aktiivinen 

Vanhempaintoimikunnassa on potentiaalia 

Enemmän kokouksia 

Vanhempaintoimikunnassa tiedottaminen vähäistä 

 

Vanhempaintoimi-

kunta vanhempien 

osallisuuden keihttä-

jänä 

Vanhempien 

osallisuus päivä-

kotiyhteisössä 



  

55 
 

LIITE 5 
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LIITE 6 

 


