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1 Johdanto 

 

 

Vanhempien näkemys päivähoidon laadusta on tullut tärkeämmäksi 2000-

luvulla, sillä vanhemmat on nähty asiakkaina ja sitä kautta laadun arvioinnin 

keskeisinä toteuttajina (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 168). Vanhemmat 

ovat näkemykseni mukaan asiakkaina oikeutettuja saamaan laadukasta palve-

lua, joten vanhempien toteuttama laadun arviointi on merkittävää varhaiskasva-

tuksen kehittämisessä. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli osallistaa erään joensuulaisen päiväko-

din lasten vanhempia päiväkodin toiminnan kehittämiseen. Vanhempia haluttiin 

osallistaa toiminnan suunnitteluun ja arviointiin keräämällä tietoa vanhempien 

kokemuksista. Tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui internet-kysely. Kysely poh-

jautui Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (2012) ja siellä mai-

nittuihin varhaiskasvatustoiminnan tavoitteisiin. Lähempään tarkasteluun valikoi-

tui kolme tavoitetta. Tavoitteiden toteutumista ja toimintaa suhteessa tavoittei-

siin haluttiin arvioida vanhempien kokemusten pohjalta. Vanhempien osallista-

minen arviointiin oli tärkeä lähtökohta, sillä vanhempien osallisuus toiminnan 

suunnitteluun ja toiminnan arviointiin nähdään tärkeänä osana kasvatuskump-

panuuden ja keskinäisen luottamuksen rakentumista. Lisäksi vanhempien kuu-

leminen on erinomainen väylä kehittää päiväkodin toimintaa palvelemaan entis-

tä paremmin asiakkaiden, eli perheiden, toiveita ja tarpeita. 

 

Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Tiedonkeruumenetelmänä tässä 

tutkimuksessa toimi sähköinen internet-kysely, jonka kautta saatua tietoa on 

analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. Opinnäytetyöraportti 

etenee keskeisistä käsitteistä ja aiheen kannalta oleellisesta tietoperustasta 

tutkimuskysymyksiin ja käytettyjen menetelmien kuvaukseen. Tämän jälkeen 

raportissa kuvaillaan opinnäytetyön toteutusta ja saatuja tuloksia, joita seuraa-

vat johtopäätökset ja pohdinta. 
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Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona. Toimeksiantajapäiväkodin nimeä ei ole 

päiväkodin toiveesta mainittu opinnäytetyöraportissa. Päiväkodin nimi on jätetty 

kertomatta, peitetty tai se on korvattu X-kirjaimella. 

 

 

2 Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa 

 

 

2.1 Kasvatuskumppanuus 

 

Varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja 

kasvatushenkilöstön yhteistä sitoumusta toimia yhdessä lapsen kasvun, kehi-

tyksen ja oppimisen tukemiseksi. Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät sekä 

vanhempien että kasvatushenkilöstön tietämys. Vanhemmilla on lapsensa ensi-

sijainen kasvatusvastuu sekä tuntemus lapsen vanhempina. Henkilöstöllä puo-

lestaan on koulutuksen tuoma ammattitaito ja osaaminen. Näin ollen vastuu 

kasvatuskumppanuudessa jakautuu molempien osapuolten, vanhempien ja 

kasvatushenkilöstön kesken tasavertaisesti. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- 

ja kehittämiskeskus 2005, 31.) 

 

Kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tarpeista, jolloin toimintaa ohjaavat lapsen 

edun ja oikeuksien toteutuminen. Varhaiskasvatustyötä ei voi tehdä ilman tiivis-

tä yhteistyötä perheen kanssa. Kasvatuskumppanuudessa lapsi nähdään oleel-

lisena osana perhettä, joten lapsi, vanhemmat ja päiväkoti muodostavat yhdes-

sä kolmiulotteisen kasvatussuhteen. (Kekkonen 2012, 37.) Sekä vanhemmat 

että kasvatushenkilöstö ovat lapselle tärkeitä tahoja, joten näiden kahden tahon 

tietojen ja taitojen yhdistyessä lapsen hyvinvointia pystytään tukemaan parhaal-

la mahdollisella tavalla (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 

2005, 31). 

 

Tietoinen sitoutuminen kasvatuskumppanuuteen edellyttää osapuolien keski-

näistä luottamusta, tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista (Sosiaali- ja 

terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005, 31). Kasvatuskumppanuus 

edellyttää osapuolilta vastavuoroista ja jatkuvaa vuorovaikutusta. Kuulluksi tu-
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leminen ja osallisuuden kokemus ovat edellytyksiä jaetun ymmärryksen saavut-

tamiseksi. Kasvatuskumppanuus perustuu myös siihen, että vanhemmilla ja 

varhaiskasvattajilla on yhteisiä tavoitteita lapsen kasvatuksessa. Nämä tavoit-

teet muodostuvat arvoista, henkilöiden historiasta ja heidän kokemistaan nor-

meista. Kasvatuskumppanuudessa molempien osapuolten on kunnioitettava 

toistensa arvomaailmaa ja sitä kautta voidaan saavuttaa toimiva vuorovaikutus 

kasvatuskumppanuudessa. (Karila 2006, 91–96.) 

 

 

2.2 Vanhempien osallisuus kasvatuskumppanuudessa 

 

Osallisuus käsitteenä viittaa yhteisöön osallistumiseen ja yhteisössä osallisena 

olemiseen. Osallisuus vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen tuomalla 

merkitystä elämään. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014a.) Osallisuus tar-

koittaa ihmisen kiinnittymistä yhteisöön ja ihmisen osallistumista yhteisön pro-

sesseihin. Osallisuudessa kysymys on johonkin kuulumisesta. Osallisuus tar-

koittaa ihmisen sitoutumista ja vaikuttamista yhteisön prosesseihin. Osallisuu-

teen kuuluu myös vastuun ottaminen ja asioiden kulkuun vaikuttaminen. Osalli-

suutta ja osallistumista pidetään syrjäytymisen vastavoimana. (Pohjois-Karjalan 

Sosiaaliturvayhdistys ry 2014.) 

 

Osallistaminen on mahdollisuuksien tarjoamista. Käsitteenä osallistaminen ko-

rostaa toimijan subjektiutta: henkilö osallistuu johonkin. Käsitteeseen liittyy 

myös ulkoapäin vaikuttaminen ja objektivointi, eli joku osallistaa henkilöä. Toimi-

joita siis ohjataan ja opastetaan osallistumaan. Osallistava toiminta etenee kui-

tenkin toimijoiden omilla ehdoilla ja heidän itse asettamaansa suuntaan, eli 

osallistamisen tulisi johtaa omaehtoiseen osallistumiseen. (Toikko & Rantanen 

2009, 90.) 

 

Vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa nähdään erittäin tärkeänä. Nyky-

ään osallisuus uudelleenmäärittää vahvasti varhaiskasvatustoimintaa ja sen 

sisältöjä. Siksi on tärkeää, että vanhemmille järjestetään mahdollisuuksia osal-

listua oman lapsensa varhaiskasvatukseen. Vaikka vanhemmat eivät ole fyysi-

sesti läsnä päiväkodin arjessa, säilyy vanhemmilla kasvatusoikeus ja -vastuu 
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sekä oikeus osallisuuteensa varhaiskasvatuksessa. Vanhempien osallisuus si-

sältää konkreettista osallistumista ja toimintaa, johon henkilöstön tulee van-

hemmat kutsua ja kannustaa. Vanhempien osallisuutta käytännössä tukee esi-

merkiksi keskustelu muiden vanhempien sekä päivähoidon henkilöstön kanssa. 

Varhaiskasvattajalta tämä edellyttää aloitteellisuutta ja vastavuoroisuutta. (Kas-

kela & Kekkonen 2006, 25–26.) 

 

Vanhempien osallisuuden kannalta on merkityksellistä se, millaista tietoa van-

hemmat saavat päiväkodista ja sen toiminnasta, ja miten perheiden ääni kuuluu 

päivähoidossa. Päivähoidossa vallitsee vahva tiedottamisen kulttuuri, jonka 

vaarana on, että vanhemmat jäävät vain tiedon vastaanottajiksi. Kasvatus-

kumppanuuden tavoitteena on rakentaa molemminpuolista ja toimivaa tiedon 

vaihtoa. Vanhemmille on tärkeää saada kokemus siitä, että päivähoidon kasvat-

taja on kiinnostunut perheen asioista, toiveista ja kokemuksista. Kun päivähoi-

don henkilöstö arvostaa vanhemmilta saamaansa tietoa, voidaan luoda tasa-

arvoiset edellytykset vanhempien osallisuudelle päivähoidon suunnitteluun ja 

toimintaan. (Kaskela & Kekkonen 2006, 26.) 

 

 

2.3 Päiväkodin ja perheen yhteistyö kasvatuskumppanuudessa 

 

Kasvatuskumppanuuden käsitteeseen liittyy varhaiskasvatushenkilöstön uuden-

lainen asennoituminen vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kumppa-

nuudessa vanhempien ja henkilöstön roolit nähdään tasavertaisina, mutta teh-

täviltään erilaisina. Varhaiskasvatushenkilöstön vastuulla on luoda puitteet kas-

vatuskumppanuudelle ja toteuttaa kumppanuudesta lähtöisin olevaa varhais-

kasvatustoimintaa ja vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. (Kekkonen 

2012, 42.) 

 

Yhtenä kasvatuskumppanuuden tavoitteena on edistää päiväkodin ja vanhem-

pien välisen yhteistyön muotoja ja tapoja, mutta myös yhteistyötä vanhempien 

kesken. Vaikka päiväkodin henkilöstö vastaakin yksikkökohtaisen varhaiskasva-

tussuunnitelman laatimisesta, tulee vanhemmilla olla mahdollisuus vaikuttaa 

yksikön varhaiskasvatussuunnitelmaan ja osallistua sen arviointiin. Varhaiskas-
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vatussuunnitelma on koko kasvatusyhteisön yhteinen. Lisäksi varhaiskasvatus-

suunnitelma toimii perustana ja lähtökohtana vanhempien suorittamalle arvioin-

nille. Vanhemmat osallistuvat tavoitteiden toteutumisen arviointiin henkilöstön 

kanssa, jolloin henkilöstön on mahdollista kehittää varhaiskasvatussuunnitel-

maa tietyin väliajoin. Koko yhteisön suorittama arviointi on jatkuvan kehityksen 

pohja. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005, 31–32.) 

 

Lapsen vanhemmat eivät saa olla pelkkä tiedottamisen kohde, sillä suurimmalla 

osalla vanhemmista on aitoa kiinnostusta lapsensa asioihin ja sitä kautta var-

haiskasvatustoimintaan. Vanhempien osallistaminen toimintaan ja sen suunnit-

teluun sekä arviointiin lisää molemminpuolista luottamusta ja arvostusta sekä 

vanhempien sitoutumista yhteisön hyvinvointiin ja toimivuuteen. (Karhuniemi 

2013, 80.) Molemminpuolinen luottamus on toimivan vuorovaikutuksen ja yh-

teistyön perusta. Luottamus luo avointa ilmapiiriä, jossa asioista voidaan kes-

kustella ja jossa asioiden puheeksi ottaminen on helpompaa. Myös molemmin-

puolinen kuulluksi tulemisen kokemus vaikuttaa positiivisesti avoimen vuorovai-

kutuksen ja yhteistyön kehittymiseen. Avoin ilmapiiri mahdollistaa avoimen kes-

kustelun, jossa osapuolet voivat olla eri mieltä, mutta pystyvät päätymään yhtei-

seen ratkaisuun. (Ijäs 2013, 211.) 

 

 

3 Arviointi varhaiskasvatuksessa 

 

 

3.1 Varhaiskasvatuksen laadun arviointi 

 

Varhaiskasvatustoiminnan ylläpitäminen vaatii toiminnan arviointia ja toimijoilta 

edellytetäänkin toiminnan jatkuvaa arviointia (Hujala & Fonsén 2011, 312). Laa-

dun arvioimisella pyritään laadunhallintaan eli kasvatustoiminnan kehittämiseen 

ja laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan ylläpitämiseen (Hujala ym. 2007, 153). 

Toimintaa arvioimalla tuotetaan tietoa toteutetusta varhaiskasvatuksesta ja var-

haiskasvatuksen vahvuuksista ja kehitettävistä asioista. Laadun arvioinnin avul-

la varhaiskasvatus, sen tavoitteet ja toiminta voidaan tehdä näkyväksi. Lisäksi 

laadun arviointi määrittää päivähoidon ammatillista työtä ja jäsentää kasvattaji-
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en ammatillista toimintaa, mikä taas luo perustaa oman ammatillisuuden kehit-

tämiselle. Toiminnan ja sen laadun näkyväksi tekeminen antaa kuvan varhais-

kasvatuksesta myös päiväkodin ulkopuolisille tahoille. (Hujala & Fonsén 2011, 

312.) 

 

Päivähoidon laadun arviointiin osallistuu monia eri osapuolia, esimerkiksi hallin-

to, päivähoidon henkilöstö, vanhemmat ja lapset. Kaikkien näiden osapuolten 

käsityksen varhaiskasvatuksen laadusta eroavat jossain määrin toisistaan. Laa-

dun käsite ei ole samanlainen kaikkien näkökulmien mukaan ja eri osapuolten 

odotukset laadulle eroavat toisistaan. Laatua arvioidessa voidaan kuitenkin 

erään mallin mukaan erottaa neljä eri laatutekijää, joiden pohjalta varhaiskasva-

tusta voidaan arvioida kokonaisvaltaisesti. Nämä laatutekijät ovat puitetekijät, 

jotka ovat reunaehtoja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiseksi; välilliset 

tekijät, jotka säätelevät toiminnan laatua; kasvatusprosessiin liittyvät tekijät sekä 

vaikutukselliset tekijät, eli niin sanottu tuotoksen taso. Puitetekijöitä ovat muun 

muassa tilat, hoitohenkilöstön määrä ja ryhmäkoko. Välillisiä tekijöitä ovat yh-

teistyö, johtajuus ja henkilöstön ammatillisuus. Kasvatusprosessiin liittyviä teki-

jöitä ovat esimerkiksi henkilöstön suhde lapseen sekä perheisiin ja vaikutuksel-

lisia tekijöitä esimerkiksi vanhempien tyytyväisyys ja lapsen kehitys. (Hujala ym. 

2007, 162.) Kaikkien osapuolten näkemykset laadun arvioinnissa ovat tärkeitä, 

joten esimerkiksi tämän mallin kautta näkemykset saadaan samalle pohjalle 

(Hujala ym. 2007, 168). 

 

Laadun arviointi mahdollistaa myös vanhempien osallistumisen kasvatusta kos-

keviin keskusteluihin ja päätöksentekoon. Arviointi antaa vanhemmille tietoa 

varhaiskasvatuksesta ja luo perheille, päivähoidon henkilöstölle sekä hallinnolle 

yhteisen perustan ja käsitteistön keskustella kasvatuksesta, sen tavoitteista, 

vahvuuksista sekä kehittämiskohteista. Vanhemmat saavat arvioinnin kautta 

mahdollisuuden vaikuttaa lapsen elämään päiväkodissa. Laadun arviointi voi 

vahvistaa vanhempien osallisuutta päivähoidon asiakkaina, yhteistyökumppa-

neina ja yhteisön jäseninä. (Hujala & Fonsén 2011, 312.) 
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3.2 Vanhempien osallisuus toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 

 

Vanhempien äänen kuuleminen ja heidän vaikuttamismahdollisuuksiensa li-

sääminen ovat perusta laadukkaalle varhaiskasvatukselle (Heikka, Hujala & 

Turja 2009, 72). Subjektiivinen oikeus päivähoitoon on parantanut perheiden 

asemaa suhteessa päivähoidon työntekijöihin, mutta yhä tätä suhdetta leimaa 

ajatus vanhempien ohjaamisesta ja vanhempainkasvatuksesta. Kyseiset näke-

mystavat vaikeuttavat tasavertaista kumppanuutta vanhempien ja ammattilais-

ten välillä. (Heikka ym. 2009, 72–73.) Päivähoidon laadun arvioinnin tehtävänä 

voidaan kuitenkin pitää asiakasnäkökulman esiinnostamista, jolloin asiakkaat 

nähdään päivähoidon vaikuttajina ja laadun määrittäjinä (Hujala ym. 2007, 154). 

 

Vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä yhteinen suunnittelu ja arviointi 

ovat tärkeässä asemassa. Arvioinnin avulla voidaan luoda mahdollisimman kat-

tava ja monipuolinen näkemys lapsesta ja lapsen suhteesta ympäristöönsä. 

Molemmilla osapuolilla on tärkeää tietoa lapsen maailmasta, joten yhteinen ar-

viointi on oleellinen osa kasvatuskumppanuuden syntymisessä. (Heikka ym. 

2009, 73.) Vanhempien osallisuuden kautta löydetään lapsen oppimiseen ja 

kehitykseen myönteisesti vaikuttavat tekijät, mutta sitä kautta mahdollistuu 

myös mahdollisten uhkien tiedostaminen ja niihin vaikuttaminen (Heikka ym. 

2009, 101). Arvioinnin lähtökohtana on molempien osapuolten asiantuntijuuteen 

pohjautuva vuorovaikutus, jossa toisiaan kuunnellen ja arvostaen osapuolet 

pyrkivät rakentamaan yhteisiä tavoitteita. Päävastuu arvioinnin ja suunnittelun 

kehittämisessä on ammattilaisilla. Silti yhteisen prosessin lähtökohtina ovat 

kasvatuskumppanuuden tasavertaisuus ja kasvatusvastuun jakaminen. (Heikka 

ym. 20009, 73.) Vanhemmilta saatu tieto hyödynnetään lapsen arvioinnissa ja 

opetuksen suunnittelussa (Heikka ym. 2009, 101). 

 

Vanhemmille tulee luoda mahdollisuuksia osallistua myös päivähoidon suunnit-

teluun. Vanhempien kokemuksia ja tietämystä tulee hyödyntää niin oman lap-

sen, lapsiryhmän, päiväkodin ja koko kunnan varhaiskasvatuksen suunnittelus-

sa. Vanhempien osallistuminen varhaiskasvatuksen suunnitteluun tarkoittaa 

päivähoidon henkilöstön ja vanhempien välistä keskustelua kasvatusarvoista, -

käsityksistä sekä -menetelmistä. Osallistumisväyliä varhaiskasvatuksen suun-
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nitteluun ovat muun muassa vanhempainillat, kasvatuskeskustelut sekä lapsen 

tuonti- ja hakutilanteet. Yhteistyötä varhaiskasvatuksen suunnittelussa vahvis-

taa vanhempien oma-aloitteisuus ja omaehtoisuus, joita työntekijöiden on pyrit-

tävä tukemaan antamalla vanhemmille mahdollisuuksia ja tilaa jakaa ajatuksi-

aan. (Kaskela & Kekkonen 2006, 26.) 

 

Vanhempien osallisuus mahdollistaa sen, että työntekijät kuulevat vanhempien 

odotuksia varhaiskasvatukselle sekä sen kehittämiselle, ja pystyvät toimimaan 

niiden mukaisesti. Kasvatuksellinen kumppanuus toteutuu lapsen vanhempien 

ja ammattilaisten osallistuessa yhdessä lapsen kehityksen ja oppimisen arvioin-

tiin sekä heidän suunnitellessa kasvatusta ja opetusta yhdessä paremman var-

haiskasvatuksen aikaansaamiseksi. (Heikka ym. 2009, 101.) 

 

 

4 Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma opin-

näytetyön lähtökohtana 

 

 

Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauk-

sista ohjaa koko suomalaista varhaiskasvatusjärjestelmää. Linjauksien pohjalta 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus on koonnut varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet (2005), jotka ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelmien 

tekoa Suomessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteena on li-

sätä varhaiskasvatuksessa toimivien ammatillista tietoisuutta, vanhempien osal-

lisuutta varhaiskasvatuksen palveluissa sekä moniammatillista yhteistyötä per-

heitä tukevissa palveluissa. Varhaiskasvatussuunnitelmia laaditaan monella eri 

tasolla. Varhaiskasvatussuunnitelmia on valtakunnallisia, kunnallisia, varhais-

kasvatusyksikkökohtaisia sekä lapsikohtaisia. Varhaiskasvatussuunnitelman 

avulla kaikki varhaiskasvatuksessa toimivat henkilöt voivat toimia yhdessä yh-

teisten päämäärien ja yhdessä laadittujen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. 

(Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005.) 

 

Varhaiskasvatuksen perusteet ohjaavat myös kunnallisten varhaiskasvatus-

suunnitelmien laatimista. Kunnalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat keskei-
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nen ohjauksen väline ja henkilöstön keskeinen työväline. (Sosiaali- ja terveys-

alan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005, 43.) Kunnallinen varhaiskasvatus-

suunnitelma on sisällöllinen kehys varhaiskasvatukselle, jonka avulla ohjataan, 

johdetaan ja kehitetään kunnan varhaiskasvatusta. Kunnan varhaiskasvatus-

suunnitelma sisältää kunnan kannalta keskeisiä linjauksia sekä varhaiskasva-

tustoiminnan arvot, toiminta-ajatuksen ja tavoitteet. Varhaiskasvatussuunnitel-

ma on tärkeä osa kunnan varhaiskasvatuksen laadunhallintaa ja sen arviointi 

säännöllisesti on osa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamista. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2014b.) 

 

Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on kehittää Jo-

ensuun kaupungin alueella asuvien lapsiperheiden varhaiskasvatuspalveluiden 

kokonaisuutta. Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman avulla kehitetään varhais-

kasvatuksen sisältöjä ja luodaan edellytyksiä laadun kehittämiseen. Joensuun 

kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa kaikkien alueella toimivien var-

haiskasvatuspalveluiden toimintaa. Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuun-

nitelman mukaan varhaiskasvatustoiminnan tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. 

(Joensuun kaupunki 2012, 3–8.) Tätä tavoitetta on kuvattu Joensuun kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelmassa olevalla kuviolla (Joensuun kaupungin varhais-

kasvatussuunnitelma 2012, 8), jota on mukailtu kuviossa 1. Kuviossa on yksi 

päätavoite ja kahdeksan osatavoitetta. 
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Kuvio 1: Joensuun kaupungin varhaiskasvatustoiminnan tavoitteet. (Joensuun 

kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2012, 8.) 

 

 

5 Aikaisemmat tutkimukset 

 

 

Kasvatuskumppanuutta ja vanhempien osallisuutta on käsitelty paljon erilaisissa 

tutkimuksissa ja opinnäytetöissä. Kasvatuskumppanuuden toteutumista ja van-

hempien osallisuutta päiväkodin arjessa on tutkittu kattavasti erilaisilla mene-

telmillä ja tärkeät aiheet ovat esillä vuodesta toiseen. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut vuonna 2014 selvityksen, joka käsit-

telee lasten ja vanhempien kuulemista osana varhaiskasvatuksen lainsäädän-

töprosessia. Julkaisu sisältää kaksi eri raporttia, jotka kuvaavat lasten ja van-

hempien kuulemisen tuloksia. Tietoa vanhempien kuulemisesta on kerätty koko 

Suomesta kyselyllä, johon vastasi kaiken kaikkiaan yli 11000 henkilöä. Van-

hempien kuulemisen tavoitteena oli selvittää, miten vanhemmat kokevat var-

haiskasvatuspalvelut ja millaisia kehittämiskohtia vanhemmat näkevät varhais-

kasvatuksessa. Tulosten mukaan vanhemmat pitävät varhaiskasvatuspalveluita 

tärkeänä palveluna, joka mahdollistaa muun muassa lapsen saaman tuen ja 

vanhempien työssäkäynnin. Varhaiskasvatuspalveluita pidetään helposti saata-
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vina ja vanhemmat kokevat tulevansa kuulluksi kasvatuskumppanuudessa. Kui-

tenkin esimerkiksi lasten ja vanhempien osallisuutta sekä yhteistyön muotoja 

tulisi vanhempien mielestä parantaa. (Alila & Eskelinen 2014.) Muiden saatujen 

tulosten ohessa mielenkiintoisinta tämän opinnäytetyön kannalta on se, että 

selvityksen mukaan vanhemmat eivät koe voivansa juurikaan osallistua var-

haiskasvatustoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen tai kehittämiseen. 

 

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto on toteuttanut vuosina 2005–2006 hank-

keen, jonka tavoitteena on ollut arvioida ja kehittää vanhempien osallisuutta 

tiettyjen pilottialueiden varhaiskasvatuksessa. Hankkeen toteuttamiseksi käytet-

tiin asiakaslähtöisen arvioinnin Bikva-mallia. Tutkimuksen mukaan vanhemmilla 

on mielestään paljon osallistumismahdollisuuksia, joita ovat esimerkiksi päivä-

kodin erilaiset tapahtumat sekä erilaiset keskustelumahdollisuudet muiden van-

hempien ja kasvatushenkilöstön kanssa. Välillä osallistumista vaikeuttivat kui-

tenkin arjen hankaluudet, kuten lastenhoito. Vanhemmat kaipasivat toimintoja, 

jotka auttaisivat verkostoitumaan muiden perheiden kanssa. Lisäksi vanhemmat 

halusivat olla enemmän läsnä päiväkodin arjessa ja päiväkodin toiminnassa. 

Tuloksissa käy ilmi myös, että vanhemmat toivoivat lisää keskustelua päiväko-

din toiminnasta ja siitä, kuinka varhaiskasvatuksen tavoitteita tuetaan päiväko-

din arjessa. Lisäksi vanhemmat halusivat osallistua enemmän päiväkotien toi-

minnan suunnitteluun. (Halttunen-Sommardahl 2006.) Viimeksi mainitut tulokset 

ovat tärkeitä tämän opinnäytetyön aiheen kannalta, sillä vanhemmilla on selke-

ästi tarve osallistua toiminnan suunnitteluun ja varhaiskasvatuksen tavoitteiden 

toteutumisen arviointiin. 

 

Suomessa on tehty paljon opinnäytetöitä kasvatuskumppanuudesta ja vanhem-

pien osallisuudesta päivähoidossa. Usein opinnäytetöissä toimeksiantajina ovat 

päiväkodit, jotka esimerkiksi pyytävät selvitystä vanhempien kokemuksista kas-

vatuskumppanuuden toteutumisesta. Kiiskinen ja Korpi (2011) ovat tehneet 

opinnäytetyön, joka käsittelee vanhempien osallisuutta eräässä päiväkodissa. 

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut selvittää päiväkodin työntekijöiden ja van-

hempien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta, toimintatavoista ja kasvatus-

keskusteluista. Myös Kattainen ja Kortelainen (2009) ovat tehneet opinnäyte-

työn, jonka tarkoituksena on niin ikään tutkia vanhempien kokemuksia osalli-
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suudestaan lastensa päivähoitoon eräässä päiväkodissa. Suoranaisesti van-

hempien osallisuutta toiminnan suunnitteluun ja arviointiin ei ole käsitelty opin-

näytetöissä lähivuosina. 

 

 

6 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

 

 

Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman (2012) tavoitekuviosta (ku-

vio 1) valikoitui tarkasteluun kolme osatavoitetta: lapselle taataan turvallinen 

psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kasvuympäristö; lapsi kohdataan arvokkaa-

na omana persoonana, häntä kuullaan ja hänen mielipiteitään arvostetaan ja 

lasta tuetaan toimimaan itsenäisenä ja toiset huomioon ottavana ryhmän jäse-

nenä. Kaikkia Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman kuviossa esi-

tettyjä osatavoitteita ei ollut mahdollista käsitellä opinnäytetyön resurssien puit-

teissa, joten edellä mainitut kolme tavoitetta valikoituivat tutkittaviksi. Nämä va-

likoidut tavoitteet ovat moniulotteisia, joten mielenkiinto tutkimusta ajatellen 

kohdistui niihin. Lisäksi oma mielenkiintoni ohjasi valitsemaan tavoitteet, jotka 

käsittelevät lapsen yksilöllisyyttä ja kasvuympäristön merkitystä. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa päiväkodille tietoa siitä, miten vanhemmat 

kokevat Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2012) mainitut, 

tutkimukseen valikoidut tavoitteet ja niiden toteutumisen päiväkodin toiminnas-

sa. Lisäksi tietoa haluttiin siitä, miten vanhempien mielestä tavoitteet voitaisiin 

saavuttaa entistä paremmin. Tarkoituksena oli internet-kyselyn avulla osallistaa 

vanhempia päiväkodin toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. 

Opinnäytetyön tuottaman tiedon avulla päiväkodin on mahdollista kehittää toi-

mintaansa. 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä ovat 

1. Miten vanhemmat kokevat tavoitteiden toteutumisen? Toteutuvatko ta-

voitteet päiväkodissa? 

2. Millaisella toiminnalla tavoitteiden toteutumista voitaisiin päiväkodissa 

vanhempien mielestä tukea? 
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3. Millaisiksi vanhemmat kokevat omat vaikuttamismahdollisuutensa päivä-

kodin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä? 

 

 

7 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 

 

 

7.1 Tutkimusote 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusote on laadullinen, sillä tutkimuksella haluttiin 

selvittää juuri tämän kyseisen päiväkodin asiakkaiden subjektiivisia kokemuksia 

päiväkodin toiminnasta ja tavoitteista. Tutkimuksen tavoitteena ei ollut pyrkiä 

yleistyksiin. Kuitenkin laadullisen tutkimusotteen rinnalla olen käyttänyt määräl-

listä tiedonkeruumenetelmää, kyselylomaketta. Kyselylomakkeella voidaan 

saada sekä määrällistä että laadullista tietoa suljettujen ja avointen kysymysten 

avulla. Triangulaatiota on hyödynnetty juurikin tiedonkeruussa, jolloin kyselyssä 

yhdistettiin määrällisiä ja laadullisia elementtejä. Tällä pyrittiin saamaan tutkitta-

vasta aiheesta laajempi käsitys. 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus auttaa ymmärtämään tutkimuksen koh-

detta ja selittää käytöksen, päätöksen tai mielipiteen syitä. Laadullisen tutki-

muksen tavoitteena on ymmärtää haluttua ilmiötä kerätyn tiedon pohjalta. 

(Heikkilä 2004,16–17.) Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään ja tulkitse-

maan tutkittavaa ilmiötä, ja luomaan kuvaavan mallin tutkittavalle ilmiölle (Pitkä-

ranta 2010, 20, Anttila 2006, mukaan). Laadullinen tutkimus ei kuitenkaan ole 

minkään tietyn alan tutkimusote tai vain yhdenlainen tapa tutkia, vaan käsite 

pitää sisällään erilaisia lähestymistapoja, aineiston keruu- ja analyysimenetel-

miä, sekä erilaisia perinteitä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 162–163; 

Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2014a). 

 

Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan todellista elämää (Hirsjärvi ym. 2009, 

161). Laadullisella tutkimuksella ei pyritä yleistyksiin, vaan tärkeää on jonkin 

ilmiön tai tapahtuman kuvaaminen, tietyn toiminnan ymmärtäminen ja ilmiön 

tulkitseminen. Laadullisessa tutkimuksessa on lisäksi tärkeää, että tietoa anta-
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vat henkilöt, eli esimerkiksi kyselyn vastaajat tai haastateltavat, tietävät aiheesta 

jotain ja että heillä on keskenään samanlainen kokemusmaailma. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 85–86.) Tämän vuoksi esimerkiksi satunnaisotos ei ole välttämättä 

toimiva menettelytapa laadullisessa tutkimuksessa, sillä kohdejoukko tulee vali-

ta aina tarkoituksenmukaisesti (Hirsjärvi ym. 2009, 164). 

 

Kaiken tutkimuksen pitäisi olla luonteeltaan teoreettista, Näin on myös laadulli-

sen tutkimuksen kohdalla. Teorialla on merkitystä myös laadullisessa tutkimuk-

sessa, sillä teoria luo viitekehyksen tutkimukselle sekä suhteita tutkimuksen 

kannalta oleellisten käsitteiden välille. Laadullinen tutkimus on kuitenkin luon-

teeltaan empiiristä, sillä empiirisessä tutkimuksessa korostuvat aineiston ke-

ruumenetelmät ja analyysi. Niiden kuvaileminen raporttiin mahdollistaa muille 

tutkimuksen ja tulosten arvioinnin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 19–21.) 

 

Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen vastakkainasettelua on käytetty kuvaa-

maan empiirisen tutkimuksen jakautumista kahteen erilaiseen ajattelu- ja toimin-

tatapaan. Erottelu on kuitenkin joissain tapauksissa turha, sillä laadullinen ja 

määrällinen tutkimus voivat täydentää toisiaan. Esimerkiksi kyselytutkimus on 

luonteeltaan yleensä määrällistä, mutta myös näillä tilastollisilla menetelmillä 

päästään tutustumaan yksityiskohtiin, joita laadullinen tutkimus painottaa. Sa-

massa tutkimuksessa voidaan siis hyödyntää molempia tutkimusmenetelmiä. 

Tärkeintä on löytää menetelmät, jotka soveltuvat parhaiten tutkittavan ilmiön 

tutkimiseen. (Heikkilä 2004, 16; Ronkainen, Mertala & Karjalainen 2008, 17–30; 

Vehkalahti 2008, 13.) Tutkimusmetodien yhdistämisestä tutkimuksessa käyte-

tään käsitettä triangulaatio. Metoditriangulaatio liittyy joko tutkimuksen totuuden 

ongelmaan, jos halutaan selvittää, mikä metodi kertoo totuuden, tai tutkittavan 

ilmiön kokonaisuuden hahmottamiseen, jolloin triangulaation avulla haetaan 

tarkempaa tietoa tutkimusaiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 144.) 

 

 

7.2 Kyselylomaketutkimus 

 

Tutkimusongelman tai -tehtävän perusteella valitaan tutkimuksen aineistonke-

ruumenetelmä tai -menetelmät. Tutkimusongelma määrittää myös sen, millai-
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nen aineisto hankitaan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2014b.) Tämän 

opinnäytetyön aineistonkeruumenetelmänä toimi kyselylomake. 

 

Internet-kyselyssä kyselyn vastaukset tallentuvat automaattisesti kyselylomake-

palvelun tietokantaan, josta ne on helppo ottaa käsittelyyn heti aineistonkeruun 

päättyessä. Internet-kysely on nopea tapa kerätä tietoa, sillä vastaamisen jäl-

keen vastaajan ei tarvitse enää huolehtia lomakkeen palauttamisesta esimer-

kiksi johonkin palautuslokeroon, vaan lomakkeen täytön jälkeen lomake tallen-

tuu automaattisesti järjestelmään. (Heikkilä 2004, 69.) Kyselytutkimuksen etuna 

on myös se, että sen avulla pystytään keräämään laaja tutkimusaineisto, sillä 

kyselyyn voidaan saada paljon osallistujia ja kyselyssä voidaan kysyä monia 

asioita (Hirsjärvi ym. 2009, 195). Internet-kysely on toimiva kuitenkin vain silloin, 

kun tieto kyselystä ja ohjeet siihen vastaamiseen pystytään toimittamaan tasa-

puolisesti kaikille perusjoukon jäsenille. Internet-kyselystä tiedottaminen tapah-

tuu helposti esimerkiksi sähköpostilla. (Heikkilä 2004, 69.) Internet-kyselyn käyt-

tö helpottaa myös tutkijan työtä, sillä vastaukset ovat suoraan saatavissa inter-

netin kyselypalvelusta tilasto-ohjelmalle käsittelyä varten (Heikkilä 2004, 47). 

Kyselyjen haittapuolina on pidetty esimerkiksi sitä, ettei tutkija voi koskaan tie-

tää, kuinka vakavissaan vastaajat ovat olleet kyselyyn vastatessaan ja ovatko 

he vastanneet huolellisesti ja rehellisesti. Tutkija ei voi myöskään tietää, onko 

vastaaja todella ymmärtänyt kysymykset ja vastausvaihtoehdot, tai onko vas-

taaja edes perehtynyt aiheeseen, jota kysely koskee. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston totuudenmukaisuudella ei ole merkitystä, 

sillä tutkijan on vain hyväksyttävä aineisto, jotka tutkimuskohde on hänelle tuot-

tanut. Analyysi kohdistuu juuri siihen aineistoon, joka sillä hetkellä on käsiteltä-

vissä. Tutkijalla ei ole valtaa aineiston tuottamisessa, mutta valta, ja samalla 

vastuu, siirtyvät tutkijalle aineiston tulkinta- ja käsittelyvaiheessa. (Kurkela 

2014.) 

 

Tutkimus selvitti päiväkodin kaikkien asiakkuudessa olevien perheiden van-

hempien mielipiteitä ja näkemyksiä. Siksi tutkimuksessa päädyttiin käyttämään 

kyselylomaketta, sillä tutkimusasetelma vaati sen, että jokainen vanhempi saa 

mahdollisuuden osallistua kyselyyn. Lisäksi vanhempien lukumäärä oli loppujen 
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lopuksi niin pieni, että kysely oli mahdollista teettää kaikilla vanhemmilla, eikä 

vastaajia tarvinnut karsia. On tärkeää kuulla mahdollisimman monen vastaajan 

mielipide kysytyistä asioista, jotta tulos olisi mahdollisimman luotettava. Kysely-

lomaketta käyttämällä turvattiin myös se, että jokaisella päiväkodin vanhemmal-

la on ollut mahdollisuus vastata kyselyyn. Vaikka kaikki eivät vastaisikaan, on 

jokaiselle annettu tasavertainen mahdollisuus osallistua. Internet-kyselyn käyt-

täminen mahdollisti myös kysymysten suuremman lukumäärän, sillä internet-

kyselyssä vastaaminen on nopeampaa. Lisäksi internet-kyselyn käyttäminen 

lisää vastaajien anonymiteettia, minkä toivottiin lisäävän vastausprosenttia ja 

vastaajien rehellisyyttä. 

 

 

7.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

 

Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on tuoda aineistoon selkeyttä ja 

tuottaa tutkittavasta aiheesta uutta tietoa. Analysoimalla pyritään tiivistämään 

aineistoa siten, ettei sen sisältämä informaatio katoa. (Eskola & Suoranta 2000, 

137.) Laadullisen aineiston perusanalyysimenetelmänä voidaan käyttää sisäl-

lönanalyysia. Sisällönanalyysia voidaan pitää yksittäisenä metodina tai teoreet-

tisena viitekehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. 

Useimmat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät pohjautuvat sisällönana-

lyysiin tavalla tai toisella. Siksi sisällönanalyysia ei voida pitää ainoastaan laa-

dullisen tutkimuksen analyysimenetelmänä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimustulokset nähdään tulkintoina. Voidaan pu-

hua siitä, että tulkinnat muodostavat ketjun, jonka avulla uusi tulkinta perustel-

laan edellisen tulkinnan kautta. Tämän näkökulman mukaan analyysin etenemi-

nen vaatii aina jonkinlaista tulkintaa, jonka varaan seuraavat tulkinnat rakenne-

taan. (Ronkainen ym. 2008, 18.) Laadullisen analyysin ja tulkintojen tekemiseen 

on periaatteessa kaksi lähestymistapaa. Analyysi voidaan tehdä pitäytymällä 

tiukasti aineistossa, jolloin tulkinnat rakennetaan aineistosta käsin. Toinen tapa 

on pitää aineistoa teoreettisen ajattelun lähtökohtana, jolloin aineisto on lähtö-

kohtana myös tulkinnoille. (Eskola & Suoranta 2000, 145.) Analyysitapoja on 
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kuitenkin monia. Lisäksi on keskeistä huomata, että analyysitavat sekoittuvat 

toisiinsa, eivätkä siten ole niin selvärajaisia. (Eskola & Suoranta 2000, 161.) 

 

Laadullisen tutkimuksen aineistoa jäsennetään ja järjestellään luokittelun, tyypit-

telyn tai teemoittelun avulla. Näiden avulla aineisto käydään läpi ja siitä erote-

taan tutkimustehtävän kannalta oleellinen tieto. Luokittelua pidetään yksinker-

taisimpana metodina aineiston järjestämiseksi ja se on luonteeltaan määrällistä. 

Teemoittelu voi olla luokittelun kaltaista, mutta teemoittelussa painottuu, mitä 

kustakin teemasta on sanottu. Tyypittelyn avulla taas pyritään luomaan tyyppe-

jä, jotka pystytään yleistämään tietyn näkemyksen tai teeman mukaan. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 92–93.) 

 

Aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla haetaan vastausta tutkimuskysymykseen/-

kysymyksiin ja siinä on kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe on aineiston pelkis-

täminen, mikä tarkoittaa tutkimuksen kannalta epäolennaisten asioiden karsi-

mista pois. Toinen vaihe on aineiston ryhmittely, mikä tarkoittaa käytännössä 

koodauksen perusteella löytyneiden samankaltaisuuksien tai eroavaisuuksien 

etsimistä ja ryhmittelyä. Kolmas vaihe on teoreettisten käsitteiden luominen, 

mikä tarkoittaa tutkimuksen kannalta tärkeän tiedon erottamista muusta aineis-

tosta, jonka jälkeen valitun tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsittei-

tä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–112.) 

 

Tässä opinnäytetyössä on hyödynnetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia eli 

tuloksia on tarkasteltu ensisijaisesti aineistolähtöisesti. Myös tulkinnat ja johto-

päätökset ovat lähtökohtaisesti aineistolähtöisiä. 

 

 

8 Opinnäytetyön toteutus 

 

 

Alkuvuodesta 2014 opinnäytetyön toimeksiantoa ja aihetta alettiin pohtia yhdes-

sä päiväkodin johtajan ja lastentarhanopettajan kanssa. Sopiva aihe löytyi Jo-

ensuun varhaiskasvatussuunnitelmaa (2012) tarkastellessa. Molempien osa-

puolten mielenkiinto kohdistui varhaiskasvatussuunnitelmasta löytyviin varhais-
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kasvatustoiminnan tavoitteisiin. Pohdinnan jälkeen näkökulmaksi valikoitui van-

hempien osallisuus toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, jota päätettiin vahvis-

taa kyselylomakkeen avulla. 

 

Opinnäytetyölle on haettu viranhaltijan myöntämä tutkimuslupa (liite 1) Joen-

suun kaupungin päivähoidon johtajalta keväällä 2014. Tutkimuslupa opinnäyte-

työlle myönnettiin toukokuussa 2014. Toimeksiantosopimus (liite 2) opinnäyte-

työstä tehtiin päiväkodin kanssa toukokuussa 2014. Lisäksi kesäkuussa 2014 

allekirjoitin päiväkodin pyynnöstä salassapitositoumuksen (liite 3) päiväkodille. 

 

 

8.1 Internet-kyselyn toteuttaminen 

 

Aloitin aiheeseen tutustumisen perehtymällä kyselytutkimusta käsittelevään kir-

jallisuuteen ja muihin jo aikaisemmin tehtyihin opinnäytetöihin, joissa on käytetty 

kyselylomakkeita. Tietoperustaa luomalla sain luotua pohjaa ja ymmärrystä ky-

selylomakkeen luonteesta ja erilaisista tavoista käyttää kyselylomaketta. Lisäksi 

teoriaan ja aikaisempiin tutkimuksiin tutustumalla sain vinkkejä siihen, mitä asi-

oita kannattaa huomioida ja pohtia kyselylomaketutkimuksen aikana. 

 

Kyselylomakkeen (liite 4) luomisessa oli otettava huomioon kyselyn kohderyh-

mä. Lomakkeesta haluttiin tehdä selkeä ja mahdollisimman yksinkertainen, jotta 

vastaaminen ei olisi vastaajille liian työlästä. Lisäksi lomakkeessa käytetty kieli 

muokattiin ymmärrettäväksi, sillä vastaajilta ei voi olettaa erikoissanaston tun-

temista. Kyselylomakkeessa päädyttiin käyttämään sekä suljettuja, vastausvaih-

toehdollisia kysymyksiä, että avoimia kysymyksiä, joihin vastaajat saavat va-

paasti itse kirjoittaa vastauksensa. Kyselylomaketta luotiin yhteistyössä päivä-

kodin lastentarhanopettajan kanssa. 

 

Kyselylomakkeella haluttiin selvittää, ymmärtävätkö vanhemmat, mitä kyselyyn 

valituilla kolmella tavoitteella tarkoitetaan ja kuinka vanhemmat kokevat päivä-

kodin toiminnan tukevan näitä tavoitteita. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioi-

maan, kuinka hyvin kyseiset tavoitteet toteutuvat päiväkodissa. Edellä mainittuja 

asioita päädyttiin kysymään suljetuilla kysymyksillä, joissa vastaajat arvioivat 
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väitteiden paikkansapitävyyttä asteikolla 1–4, jossa vaihtoehto 1 tarkoitti täysin 

samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 3 osittain eri mieltä ja 4 täysin eri mieltä. 

Lisäksi vanhemmilta haluttiin kysyä, millaisen toiminnan he kokevat tukevan 

tarkasteltavia tavoitteita. Vanhemmilta kysyttiin myös, pitäisikö heidän mieles-

tään jotain muuttaa päiväkodin nykyisessä toiminnassa, jotta tavoite saavutet-

taisiin paremmin. Samat suljetut ja avoimet kysymykset toistuivat jokaisen käsi-

teltävän tavoitteen kohdalla. Kyselylomakkeen lopuksi vanhemmilta kysyttiin 

vielä kokemuksia omista vaikuttamismahdollisuuksistaan ja vaikuttamisen ta-

voista. 

 

Jokaista kyselyyn valikoitua tavoitetta käsiteltiin kyselyssä neljän suljetun vaih-

toehtokysymyksen ja kahden avoimen kysymyksen avulla. Suljetut kysymykset 

olivat väittämiä, joiden paikkansapitävyyttä vastaajan tuli arvioida. Avoimet ky-

symykset vaativat kirjallisen vastauksen. Kyselylomakkeen jokaiseen kysymyk-

seen vaadittiin vastaus, jotta kyselyssä voi edetä. Tällä pyrin siihen, että vastaa-

jat vastaisivat mahdollisimman moneen kysymykseen, eivätkä ohittaisi kysy-

myksiä lukematta niitä. Jokaisessa kysymyksessä oli kuitenkin mahdollisuus 

ohittaa kysymys vastaamalla joko vastausvaihtoehto 0, ”en osaa sanoa” tai kir-

joittamalla vastauskenttään ”-”. Ohjeet kysymyksen ohittamiseen oli kirjattu jo-

kaisen kysymyksen perään. Tällä menettelyllä halusin kysymysten pakollisuu-

desta huolimatta taata sen, että vastaaja voi jättää oman näkemyksensä kerto-

matta halutessaan. Jos vastaajilta olisi vaadittu kantaaottavia vastauksia jokai-

seen kysymykseen, olisi vastausprosentti saattanut olla alhaisempi vastaajien 

lopettaessa kyselyyn vastaamisen kesken. Kysymysten ohittaminen on mahdol-

listanut sen, että vastaaja on saattanut esimerkiksi ohittaa ensimmäisen avoi-

men kysymyksen, mutta vastannut kuitenkin toiseen avoimeen kysymykseen. 

Kaikki vastaukset on kuitenkin huomioitu tuloksia käsiteltäessä riippumatta siitä, 

kuinka moneen kysymykseen vastaaja on vastannut tai jättänyt vastaamatta. 

 

Kokosin kyselylomakkeen sähköiseen KyselyNetti.com -palveluun. Kyseinen 

palvelun valitsin sen helppokäyttöisyyden takia. Vastaajalle palvelu on yksinker-

tainen ja helppokäyttöinen. Rakensin kyselyn palveluun ensimmäisen kerran, 

jonka jälkeen testasin palvelun toimivuutta ja kysymysten asettelua. Testaajia 

oli itseni lisäksi neljä. Testaajat eivät olleet sosiaalialan ammattilaisia ja osa 



 24 

heistä oli vanhempia, joten he pystyivät arvioimaan kyselyn rakennetta ja kysy-

mysten muotoilua todellisten vastaajien asemasta. Oletuksena kuitenkin oli, että 

suurin osa todellisista vastaajista ei ole sosiaalialan ammattilaisia, joten käsit-

teistön ja kysyttävien asioiden oli oltava ymmärrettäviä kaikille. Testaamisen 

lisäksi pyysin palautetta opinnäytetyön ohjaajilta sekä päiväkodin lastentarhan-

opettajalta. Testauksen ja palautteen saamisen jälkeen muokkasin kyselyä. 

Tarkastin kysymysten muotoiluja ja yhdistelin samankaltaisia kysymyksiä. Tes-

tasin kyselyä muutosten jälkeen vielä kerran koevastaajilla, jonka jälkeen lähe-

tin kyselyn todellisille vastaajille sähköpostitse. Sähköpostilistan keräsin päivä-

kodin tiedonkeruulomakkeista, jotka jokainen perhe oli täyttänyt. Kysely lähetet-

tiin kaikille vanhemmille, jotka olivat antaneet sähköpostiosoitteensa päiväkodil-

le. Sähköpostinsa antaneita oli yhteensä 161 koko päiväkodissa. Sähköposti 

meni perille 150 vanhemmalle. 

 

Kysely oli auki internetissä yhteensä kaksi viikkoa. Viikon kuluttua ensimmäi-

sestä sähköpostiviestistä ja kyselyn aukaisemisesta lähetin vanhemmille uuden 

sähköpostiviestin, jossa muistutettiin kyselystä ja kehotettiin vastaamaan. Li-

säksi kyselyn alkaessa päiväkodin jokaiseen yksikköön toimitettiin paperinen 

ilmoitus (liite 5), jossa tiedotettiin kyselystä. 

 

 

8.2 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Aloitin aineistoon tutustumisen kyselyn päätyttyä kesällä 2014. Tarkastelin ja 

luin useaan kertaan läpi kyselyyn tulleita vastauksia kokonaiskuvan saamiseksi. 

Jo tämän jälkeen avointen kysymysten vastauksista alkoi nousta selkeitä toistu-

via teemoja, joita useat vastaajat olivat maininneet. Aineiston pelkistämiseksi 

siirsin vastaukset tekstinkäsittelyohjelmalle ja poistin välistä tyhjät vastaukset, 

joilla osa vastaajista oli ohittanut kysymyksen. Syksyllä 2014 kirjasin aineistossa 

toistuvia teemoja ylös. Jokaisen tavoitteen kohdalla teemat erosivat hieman, 

joten päädyin tekemään teemoittelun aihealue, eli tavoite, kerrallaan. Lisäksi 

kyselyssä yhtenä aihealueena oli vanhempien vaikutusmahdollisuudet ja vaikut-

tamisen tavat. Myös tämän aihealueen käsittelin erikseen. Tuloksissa esitellyt 

teemat nousivat aineistosta tutkimuskysymyksiä silmällä pitäen. Kyselyllä halut-
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tiin selvittää vanhempien kokemuksia päiväkodin toiminnasta ja siitä, miten toi-

mintaa voisi kehittää, joten nämä ajatukset ohjasivat aineistoon tutustumista ja 

teemojen esiin nostamista. 

 

Aineistoon tutustumisen jälkeen kokosin aineistosta teemoja, jotka esiintyivät 

aineistossa useaan kertaan vastaajien sanomina asioina. Koodasin vastaukset 

värien avulla tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmalla siten, että aineistosta löydet-

ty teema ja siitä sanotut asiat merkittiin samalla värillä. Tämän jälkeen järjestin 

teemoista sanotut asiat vielä värikoodauksen perusteella uuteen taulukkoon 

sitaatteina. 

 

Esiin nostetut teemat muotoutuivat yläteemoiksi taulukointia tarkastellessa. 

Taulukoiduista vastauksista muodostin vielä alateemoja, joiden mukaan kooda-

sin vastaukset uudestaan taulukkoon tällä kertaa kirjainkoodeja käyttäen (liite 

6). Tässä vaiheessa muokkasin vielä niin sanottuja yläteemoja. Yhdistin osan 

yläteemoista, sillä huomasin niissä useita yhtäläisyyksiä ja jostakin yläteemasta 

saattoikin muotoutua joku alateema. Aineiston analyysi on kuvattu kokonaisuu-

dessaan opinnäytetyön lopussa analyysipolussa (liite 7). 

 

 

8.3 Vastaajien taustatiedot 

 

Kaikkiaan kyselyyn vastasi 56 vanhempaa. Loppuun asti vastanneita vanhem-

pia oli 39. Tuloksissa on huomioitu kaikki vastaajat ja vastaukset riippumatta 

siitä, onko vastaaja jättänyt kyselyn kesken. Taustatietoja käsittelevät kysymyk-

set olivat pakollisia, eikä niitä voinut ohittaa. 

 

Vastaajista 39 oli naisia ja 17 miehiä. 36 vastaajaa ilmoittivat heidän perhees-

tään yhden lapsen olevan kyseisessä päiväkodissa päivähoidossa. Kolmasosa 

vastaajista vastasi perheestä kahden lapsen olevan päivähoidossa kyseisessä 

päiväkodissa. Kaksi vastaajaa kertoi, että perheestä on kyseisessä päiväkodis-

sa hoidossa kolme lasta. Noin kolmasosa vastaajista kertoi olleensa päiväkodin 

asiakkaana alle yhden vuoden. Kaksi vuotta asiakkaana olleita oli vastaajissa 

viisi. Vajaa viidesosa vastaajista vastasi olleensa asiakkuudessa kolme vuotta 
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ja seitsemän vastaajaa neljä vuotta. 12 vastaajalla asiakkuusvuosia oli viisi tai 

enemmän. Vastausten tarkat jakaumat ovat nähtävissä niitä kuvaavissa kuvi-

oissa 2–4 (liite 8). 

 

 

9 Tulokset 

 

 

9.1 Turvallisen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kasvuympäristön tur-

vaaminen 

 

Ensimmäinen käsiteltävä Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman 

(2012,8) tavoitteista oli ”lapselle taataan turvallinen psyykkinen, fyysinen ja so-

siaalinen kasvuympäristö”. Väittämiin vastasi 42 vastaajaa. Suurin osa vastaa-

jista vastasi ymmärtävänsä, mitä tavoite tarkoittaa. Suurin osa myös arvioi tietä-

vänsä täysin tai osittain, miten päiväkodin toiminnalla tuetaan tavoitteen toteu-

tumista. Vastaajista suurin osa oli samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väit-

tämien ”päiväkodin toiminta tukee tämän tavoitteen toteutumista” ja ”tavoite to-

teutuu hyvin päiväkodin toiminnassa” kanssa. Jokaiseen väittämään oli tullut 

myös joitakin vastauksia, joiden mukaan vastaaja oli osittain tai täysin eri mieltä 

väittämän kanssa. (Kuvio 5.) 

 

 

Kuvio 5: Suljettujen kysymysten vastausten jakautuminen tavoitteen ”lapselle 
taataan turvallinen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kasvuympäristö” kohdal-
la. 
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Analyysin avulla avoimista kysymyksistä tavoitteen ”lapselle taataan turvallinen 

psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kasvuympäristö” kohdalla nousi seuraavia 

teemoja: kodin ja päiväkodin yhteistyö, työntekijöiden toiminta, toiminta lapsi-

ryhmissä ja tilojen turvallisuus. 

 

Vanhempien ja päiväkodin yhteistyössä tärkeimpänä pidettiin avointa vuorovai-

kutusta puolin ja toisin. Avoin vuorovaikutus koettiin hyvän ja toimivan vuorovai-

kutuksen edellytyksenä. Avoin vuorovaikutus koettiin tärkeäksi myös poikkeusti-

lanteissa, kuten kiusaamistilanteissa. Avoimeen vuorovaikutukseen liitettiin 

myös kunnollisten keskusteluiden käyminen ja vanhempien riittävä tiedottami-

nen ajoissa. Päiväkodin työntekijöiltä toivottiin aktiivisuutta vuorovaikutuksessa, 

etenkin poikkeustilanteissa. Esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsi on vaihtamassa 

päiväkotiryhmää, pidettiin tärkeänä kunnollista keskustelua vanhempien kanssa 

ja yhteisten pelisääntöjen sopimista. Tärkeää oli vastaajien mielestä myös se, 

että päiväkoti tietää lapselle ominaisista tavoista ja rutiineista sekä vanhempien 

toiveista niihin liittyen. Ongelmat ja huolenaiheet halutaan mahdollisimman no-

peasti puheeksi ja niitä halutaan ratkoa yhdessä päiväkodin ja vanhempien 

kesken. Myös reissuvihkotoimintaa ehdotettiin, jos asioista ei haluta puhua kas-

vokkain. 

 

Myös positiivista palautetta päivän kulusta voisi sanoa, eikä vain jos 
lapsella on ollut huono päivä. 
 
Olen kiinnostunut lapseni päivän kulusta päiväkodissa. 

 

Myös positiivisen palautteen antaminen kehittämiskohteiden rinnalla koettiin 

merkittävänä tekijänä tavoitteen toteutumisen kannalta. Vastaajat toivoisivat 

työntekijöiden kertovan, kuinka lapsen päivä on mennyt, ettei tietoa tarvitsisi 

”lypsää” työntekijöiltä. Enemmän tietoa työntekijöiltä haluttiin myös päiväkodin 

toimintatavoista ja päiväkodissa hoitopäivän aikana tapahtuneista asioista. 

 

Lapsen tarpeiden huomioiminen -- ja niihin vastaaminen, läsnäoleva 
turvallinen aikuinen. 
 
Lapsi otetaan aina päiväkotiin vastaan hyvillä mielin, toivotetaan juuri 
tervetulleeksi, otetaan mahdollisesti jopa syliin hetkeksi, että lapsi huo-
maa, että hänellä on turvallista jäädä päiväksi hoitoon eroon omista 
vanhemmistaan. 
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Työntekijöiden toiminnassa vastaajat painottivat lapsien yksilöllistä huomioimis-

ta, joka vastaajien mielestä näkyy esimerkiksi aitona kuuntelemisena ja välittä-

misenä. Vastaajien mukaan läsnä oleva ja lapsen tarpeisiin vastaava aikuinen 

on tärkeä lapsen turvallisuuden tunteen kannalta. Turvallisuuden tunnetta vas-

taajat korostivat erityisesti lapsen aloittaessa päiväkodissa sekä lapsen saapu-

essa aamuisin päiväkotiin, jotta lapselle tulisi turvallinen tunne jäädä päiväkotiin 

eroon vanhemmista. Myös erityistarpeiden huomioiminen oli vastaajien mielestä 

tärkeä osa työntekijöiden toimintaa tavoitteen saavuttamiseksi. Kehitettävää 

vastaajat näkivät lasten yksilöllisessä huomioimisessa sekä samalla tasapuoli-

sessa kohtelussa, esimerkiksi että syli olisi avoinna kaikille lapsen luonteesta 

riippumatta. 

 

Opet on aina paikalla ja seuraavat milloin raja ylittyy. 
 
Kiusaamiseen tulee puuttua heti. 

 

Kiusaamiseen puuttuminen nähtiin myös tärkeänä osana työntekijöiden toimin-

taa, jotta tavoite toteutuisi mahdollisimman hyvin. Kiusaaminen mainittiin use-

assa vastauksessa ja kiusaamisen ehkäisemisessä ja kiusaamiseen puuttumi-

sessa työntekijöillä nähtiin merkittävä rooli. Moni vastaaja mainitsi, että kiusaa-

miseen on puututtava heti. Vastaajien mielestä työntekijöiden on valvottava las-

ten toimintaa jatkuvasti ja puututtava kiusaamiseen ja esimerkiksi siihen, jos 

joku lapsista ei näytä saavan kavereita. Osa vastaajista toivoi nopeampaa puut-

tumista kiusaamiseen, eikä heidän mielestään tilannetta tulisi jäädä seuraa-

maan liian pitkäksi aikaa. 

 

Lapsiryhmien toiminnassa vastaajat pitivät tärkeänä monipuolista toimintaa. 

Vastaajat toivoivat toiminnan sisältävän esimerkiksi pienryhmätoimintaa, liikun-

nallisia aktiviteetteja, sosiaalisia ja tunnetaitoja parantavia toimintoja sekä myös 

vapaata leikkiä. Vastauksissa tuotiin esille sosiaalisten taitojen sekä tunnetaito-

jen harjoitteleminen. Vastaajat toivovat lapsiryhmien toiminnan sisältävän esi-

merkiksi erilaisten tilanteiden harjoittelemista ja erilaisten tunteiden käsittelyn 

harjoittelemista. Vastauksissa tuotiin esille myös leikkiminen muiden lasten 

kanssa. Vastaajat toivoivat, että lapsia kannustettaisiin ja ohjattaisiin leikkimään 
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eri lasten kanssa, ”ettei kaverit aina vaan tee keskenään”. Vastaajista oli tärke-

ää, että lapset oppivat toimimaan ja olemaan kaikkien kanssa. 

 

Ikuinen kysymys lienee ryhmäkoot. 
 

Lapsiryhmien koko puhututti vastaajia paljon. Suuri osa vastaajista toi esille lap-

siryhmien liian suuret koot. Osa vastaajista tarkensi vastaustaan perustelemalla 

lapsiryhmien liian suuria kokoja lasten turvallisen kasvuympäristön vaarantumi-

sella. Osa vastaajista ilmaisi asian niin, että lapsiryhmät ovat liian isoja, ja osa 

taas niin, että henkilökuntaa tarvittaisiin enemmän. Eräs vastaaja toteaa, että 

turvallinen kasvuympäristö vaatii aikuisen läsnäoloa, joka ei hänen näkemyk-

sensä mukaan toteudu, jos lapsia on paljon aikuisiin nähden. Toisen vastaajan 

mukaan henkilökuntaa pitäisi olla enemmän, jotta lasten tarpeet ja puutteet pys-

tyttäisiin huomioimaan paremmin. Yksi vastaajista totesi myös, että henkilökun-

taa tulisi olla niin paljon, etteivät lapset jää ilman valvontaa lainkaan. 

 

Fyysisten tilojen tulee olla vaaraa tai terveyshaittoja aiheuttamattomia 
 
Toiminnan lähtökohtana tietenkin turvallisuus -- 

 

Fyysisesti turvallista kasvuympäristöä vastaajat pitivät myös tärkeänä. Tilojen 

tulee vastaajien mukaan olla turvalliset ja vaaraa tai terveyshaittoja aiheuttamat-

tomat. Fyysisesti laadukkaat ja toimivat tilat sekä välineet tukevat vastaajien 

mielestä fyysisesti turvallista kasvuympäristöä. Vastaajia puhututti kuitenkin eri-

tyisesti sisäilma sekä tilojen kunto. Vastaajat pitivät puhdasta ja laadukasta si-

säilmaa tärkeänä edellytyksenä turvalliselle kasvuympäristölle ja pohtivat vas-

tauksissaan nykyisten tilojen turvallisuutta. Eräs vastaaja on sitä mieltä, että 

nykyisissä tiloissa toimintaa ei tule jatkaa kosteusvaurioiden vuoksi. Toista vas-

taajaa puolestaan huolettaa, tehdäänkö sisäilman korjaamiseksi kaikki voitava. 

 

 

9.2 Lapsen kuuleminen ja kohtaaminen arvokkaana omana persoonana 

 

Toinen käsiteltävistä tavoitteista oli ”lapsi kohdataan arvokkaana omana per-

soonana, häntä kuullaan ja hänen mielipiteitään arvostetaan”. Tämän teeman 

kohdalla väittämiin vastasi 40 vastaajaa. Lähes kaikki vastaajat ymmärsivät täy-
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sin tai osittain, mitä kyseinen tavoite tarkoittaa. Lähes kaikki vastaajat lisäksi 

arvioivat tietävänsä, miten päiväkodin toiminnalla tuetaan tavoitteen toteutumis-

ta. Yksi vastaaja kuitenkin päätyi vaihtoehtoon 3, ”osittain eri mieltä”. Väittämän 

”päiväkodin toiminta tukee tämän tavoitteen toteutumista” kohdalla vastaukset 

jakaantuivat jokaiseen vastausvaihtoehtoon, mutta suurin osa oli väittämän 

kanssa osittain samaa mieltä. Samoin viimeisen väittämän kohdalla vastauksen 

jakaantuivat jokaisen vastausvaihtoehdon kesken, mutta suurin osa vastaajista 

päätyi vaihtoehtoon 2, ”osittain samaa mieltä”. Jokaisen väittämän kohdalla oli 

lisäksi muutamia vastaajia, jotka olivat päätyneet vastausvaihtoehtoon ”täysin 

eri mieltä” tai ”en osaa sanoa”. (Kuvio 6.) 

 

 

Kuvio 6: Suljettujen kysymysten vastausten jakautuminen tavoitteen ”lapsi koh-
dataan arvokkaana omana persoonana, häntä kuullaan ja hänen mielipiteitään 
arvostetaan” kohdalla. 
 

Analyysin avulla esiin nousi seuraavia teemoja: lasten yksilöllisyyden ja vah-

vuuksien huomioiminen, vuorovaikutus lapsen kanssa sekä vanhempien ja päi-

väkodin yhteistyö. 

 

Monipuolinen toiminta, jotta lapsi saa onnistumisen kokemuksia erilai-
sista asioista ja löytää ehkä omia vahvuuksiaan. 

 

Vastaajat pitivät tärkeänä jokaisen lapsen yksilöllisyyden ja lapsen omien mie-

lenkiinnon kohteiden huomiointia. Vastaajien mielestä jokaisen lapsen erityis-

tarpeet tulisi huomioida päivähoidossa ja nähdä lapsi yksilönä, eikä vain osana 

ryhmää. Keskustelut vanhempien kanssa koettiin tärkeänä, sillä niiden kautta 

työntekijä voi vastaajien mukaan lisätä omaa tietoisuuttaan lapsen persoonasta 

ja lapsen omista tavoista. Tämän koettiin mahdollistavan lapsen yksilöllisem-
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män huomioimisen. Vastaajat ehdottivat esimerkiksi toiminnan teemojen vaihte-

lua sekä ideoiden kuuntelemista lapsilta, jotta jokainen lapsi saisi omaan mie-

lenkiinnonkohteeseen liittyviä kokemuksia ja löytäisi myös omia vahvuuksiaan. 

 

Lasta ei koiteta laittaa yhteen muottiin, vaan persoonallisuuserot hyväk-
sytään ja osittain voidaan toimia niiden edellyttämällä tavalla. 

 

Vastaajat painottivat myös lasten erilaisuuden ja persoonallisuuden huomiointia, 

sillä osalla oli kokemus siitä, että lapsia yritettäisiin päivähoidossa ”tasapäistää” 

ja asettaa samaan muottiin. Vastaajat kokivat tärkeänä sen, että lapsi saa olla 

oma itsensä ja hänen persoonansa hyväksytään, eikä lasta yritetä muuttaa. 

Vastauksissa tuotiin esiin myös se, että lapselle tulee mahdollistaa oman per-

soonansa esiin tuominen. 

 

Myös ryhmäkoko vaikuttaa vastaajien mukaan lapsen yksilöllisyyden ja vah-

vuuksien huomioimiseen. Vastaajien mukaan lapsiryhmissä tulisi olla enemmän 

aikuisia, jotta lapsia pystyttäisiin huomioimaan paremmin yksilöllisesti. Osa vas-

taajista toivoi isoihin ryhmiin enemmän aikuisia, mutta osa vastaajista toivoi 

pienempiä ryhmiä. Pienemmissä ryhmissä lapsen kehitykseen ja sen luomiin 

tarpeisiin pystyttäisiin vastaajien mukaan vastaamaan paremmin. Lisäksi pie-

nemmät ryhmät toisivat vastaajien mukaan rauhallisuutta yksilökasvatukseen. 

 

Kun lasta kuunnellaan, hän kokee itsensä arvokkaaksi aikuisten silmis-
sä ja hän ottaa varmasti paremmin vastaan ohjauksenkin. 

 

Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus nähtiin vastauksissa myös tärkeänä 

tekijänä tavoitteen toteutumiseksi. Vuorovaikutuksessa lapsen kanssa vastaaji-

en mielestä tärkeää on lapsen aito kuunteleminen ja kohtaaminen. Vastaajien 

mukaan päivähoidossa on oltava aikaa kohdata lapsi ja keskustella lapsen 

kanssa aidosti. Vastaajien mielestä lapsi kokee itsensä arvokkaaksi, kun häntä 

kuunnellaan ja hänen mielipiteitään otetaan huomioon. Vastauksien mukaan 

lapsen tuntiessa itsensä arvokkaaksi ja kuulluksi, hän kykenee paremmin myös 

yhteistyöhön ryhmässä ja päiväkodin aikuisten kanssa. Erään vastaajan sanoin, 

”mielipiteet otetaan huomioon, mutta niin, että lapsella pysyy tunne siitä, että 

aikuiset tietävät mitä pitää tehdä”. 
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Positiivisen palautteen antaminen koettiin myös tärkeänä. Lapsi kuuntelee pa-

lautetta hakutilanteissa vanhempien rinnalla, joten vastaajien mukaan työnteki-

jöiden tulee antaa myös positiivista palautetta ja kertoa, missä lapsi on onnistu-

nut. Osalla vastaajista oli kokemuksia siitä, että työntekijän toimiessa näin, lap-

set ovat yhteisyökykyisempiä työntekijöiden kanssa. 

 

Vastaajat kokivat, että vanhempien ja päiväkodin yhteistyö tukee tavoitteen 

saavuttamista. Positiivinen palaute koettiin myös tämän aiheen kohdalla tärke-

äksi. Vastauksissa korostettiin myös nimenomaan positiivista lähestymistapaa 

palautteen annossa. 

 

Pyritään yhdessä miettimään miten kehittämiskohteita viedään eteen-
päin. 

 

Vastaajat painottivat myös päiväkodin ja perheen yhteistyötä ratkaisujen löytä-

miseksi. Tärkeitä yhteistyön muotoja ovat vastaajien mielestä varhaiskasvatus-

suunnitelmakeskustelut sekä päivittäinen kohtaaminen päivähoidossa. Tavoitet-

ta tukee vastaajien mielestä se, että vanhemmat ja päiväkodin henkilöstö yh-

dessä keskustelevat ja yrittävät löytää ratkaisuja ongelmiin ja haasteisiin. Lisäk-

si vastaajien mielestä etenkin toistuvien haasteiden kohdalla on tärkeää keskus-

tella yhdessä ja pohtia, mistä esimerkiksi lapsen toistuva haastava käyttäytymi-

nen johtuu. 

 

 

9.3 Lapsen tukeminen itsenäisenä ja toiset huomioon ottavana ryhmän 

jäsenenä 

 

Kolmas käsiteltävä tavoite kyselyssä oli ”lasta tuetaan toimimaan itsenäisenä ja 

toiset huomioon ottavana ryhmän jäsenenä”. Suljettuihin kysymyksiin vastasi 

yhteensä 39 vastaajaa. Selkeästi suurin osa vastaajista arvioi ymmärtävänsä, 

mitä kyseinen tavoite tarkoittaa. Kukaan ei ollut väittämän kanssa osittain tai 

täysin eri mieltä. Lähes kaikki vastaajat tietävät täysin tai osittain, miten päivä-

kodin toiminnalla tuetaan tavoitteet toteutumista. Yksi vastaaja oli väittämän 

kanssa osittain eri mieltä. Väittämän ”päiväkodin toiminta tukee tämän tavoit-

teen toteutumista” kohdalla suurin osa vastaajista oli joko täysin samaa mieltä 
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tai osittain samaa mieltä. Kuitenkin osa vastaajista oli eri meiltä väittämän kans-

sa. Viimeinen arvioitava väittämä oli ”tavoite toteutuu hyvin päiväkodin toimin-

nassa”. Suurin osa vastaajista oli osittain samaa mieltä. Vastaajat jakautuivat 

kuitenkin kaikkien vaihtoehtojen välille. Jokaisen väittämän kohdalla myös osa 

vastaajista oli päätynyt vaihtoehtoon ”en osaa sanoa”. (Kuvio 7.) 

 

 

Kuvio 7: Suljettujen kysymysten vastausten jakautuminen tavoitteen ”lasta tue-
taan toimimaan itsenäisenä ja toiset huomioon ottavana ryhmän jäsenenä” koh-
dalla. 
 

Analyysin perusteella avoimista kysymyksistä nousi seuraavia teemoja: lapsen 

ohjaaminen ja kannustaminen, lapsen itse tekemisen tukeminen ja lasten kes-

kinäisen vuorovaikutuksen tukeminen. 

 

Lapsen ohjaaminen ja kannustaminen ryhmässä toimimiseen ja sosiaalisuuteen 

koettiin tärkeänä päiväkodissa. Vastaajat kokivat myös tärkeänä, että lasta oh-

jataan ajattelemaan, että hän on osa laajempaa kokonaisuutta, omaa ryhmää. 

Tärkeäksi koettiin myös se, että lasta ohjataan lapsen omia voimavaroja hyö-

dyntäen. Myös lapsen saama positiivinen kannustus nähtiin tärkeänä tavoitteen 

saavuttamiseksi. 

 

Tuetaan lapsen omien voimavarojen kautta toimimaan itsenäisesti. 
 

Vastaajat toivoivat, että lapselta odotettaisiin itsenäistä tekemistä ja että lasta 

kannustettaisiin itse tekemiseen. Lapsen ikätaso huomioiden lapselle tulisi 

myös tietoisesti luoda tilanteita, joissa häneltä odotetaan itsenäistä toimimista. 

Tärkeää vastaajien mukaan oli myös, että lapsen annetaan yrittää itse, vaikka 

se veisi enemmän aikaa kuin aikuisen tekemänä. Tällaisia tilanteita ovat esi-
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merkiksi leivän voitelu, pukeminen ja siivoaminen. Vastaajien mukaan työnteki-

jät ovat parhaimpia arvioimaan lapsen ikätaso huomioiden, mistä lapsi pystyy 

itsenäisesti suoriutumaan. 

 

Kaikkien etu ja hyvinvointi edellyttää toisten ryhmän jäsenten - niin ai-
kuisten kuin lasten - huomioon ottamista. 

 

Vastaajien mukaan lasten keskinäistä vuorovaikutusta tukemalla lapsi oppii 

ryhmätaitoja, kuten jakamista, odottamista, muiden huomioon ottamista ja an-

teeksi pyytämistä. Tärkeää vastaajien mielestä oli myös se, että lapsi oppii ole-

maan ja toimimaan erilaisten lasten ja aikuisten kanssa. Lapsen tukeminen vuo-

rovaikutuksessa muiden lasten kanssa nähtiin tärkeänä ryhmäytymisen kannal-

ta. Vastaajat toivoivat, että lapsia kannustettaisiin leikkiin muiden lasten kanssa. 

Tämä auttaisi lapsia tutustumaan toisiinsa ja saamaan ystäviä. 

 

 

9.4 Vanhempien kokemuksia omista vaikutusmahdollisuuksistaan 

 

Kyselyn lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan omia mahdollisuuksiaan osallis-

tua päiväkodin toiminnan suunnitteluun. Arvioitavat väittämät olivat ”koen voiva-

ni osallistua päiväkodin toiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen” sekä 

”koen, että minulla on mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin toiminnan suunnitte-

luun”. Väittämiin vastasi 39 vastaajaa. Vastaukset jakautuivat melko tasaisesti 

molemmissa väittämissä. Lisäksi vastausten jakautuminen oli täysin sama mo-

lemmissa väittämissä. Suurin osa vastaajista oli väittämien kanssa osittain sa-

maa mieltä. Vajaa viidesosa vastaajista oli väittämän kanssa osittain eri mieltä 

ja neljäsosa täysin eri mieltä. Kolme vastaajaa oli väittämien kanssa täysin sa-

maa mieltä. Kaksi vastaajaa oli päätynyt vaihtoehtoon ”en osaa sanoa”. (Kuvio 

8.) 

 

 



 35 

 

Kuvio 8: Vastausten jakautuminen vastaajien vaikutusmahdollisuuksia käsittele-
vissä suljetuissa kysymyksissä. 
 

Kyselyn viimeinen kysymys oli avoin kysymys, jossa vastaajilta kysyttiin, millä 

tavoin he haluaisivat osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun. Näistä vas-

tauksista nousseita teemoja ovat vanhempainillat, tiedottaminen sekä runsaam-

pi vanhemmilta kysyminen. 

 

Vastaajien mielestä vanhempainillat ovat hyvä väylä antaa palautetta ja jakaa 

kokemuksia. Vanhempainilloissa vastaajien mukaan on mahdollisuus myös esit-

tää toiveita ja ehdotuksia toiminnan suhteen. Vastaajat kuitenkin kaipasivat 

enemmän tiedottamista tulevista tapahtumista. Tiedottamiseen toivottiin esi-

merkiksi tiedotustilaisuuksia. Lisäksi vastaajat toivoivat enemmän tiedottamista 

myös toiminnasta ja sen suunnittelusta. 

 

Vastaajat kokivat, että vanhemmilta tulisi kysyä toiveita ja ideoita suoraan ny-

kyistä enemmän. Vastaajat toivoivat esimerkiksi kirjallisia kyselyitä, joihin van-

hemmat voivat vastata kotona. Osa vastaajista kertoi olevansa myös valmis 

osallistumaan kustannuksiin, jos päiväkoti haluaisi järjestää esimerkiksi retkiä. 

 

Vastauksissa kävi myös ilmi, että osa vastaajista kokee vaikuttamismahdollisuu-

tensa hyviksi. Osa vastaajista on sitä mieltä, että vaikuttaminen on kiinni van-

hempien aktiivisuudesta. Yhden vastaajan mukaan nykyinen malli päiväkodissa 

on hyvä ja toimiva. Vastaajien mukaan toimivia käytäntöjä ovat olleet esimerkik-

si varhaiskasvatuskeskustelut ja satunnaiset kyselyt. 
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10 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

 

 

Vanhemmille osoitettuja asiakastyytyväisyyttä mittaavia ja laatua arvioivia kyse-

lyjä on toteutettu Suomessa paljon. Kehittämistarpeina näissä kyselyissä on 

ilmennyt lähinnä vanhempien ja lasten vaikutusmahdollisuuksissa, lasten yksi-

löllisyyden huomioimisen lisäämisessä, henkilökunnan pysyvyyden ja määrän 

lisäämisessä sekä lapsiryhmien koon pienentämisessä. (Hujala ym. 2007, 170.) 

Kaikki nämä osa-alueet tulevat esiin tämän kyselytutkimuksen tuloksissa, joten 

tulokset ovat linjassa aiemmin vastaavilla tutkimuksilla selvitettyihin tuloksiin 

nähden. Tämänkin kyselyn tuloksista nousseet teemat ovat siis valtakunnalli-

sesti tärkeitä ja keskustelun sekä kehittämisen arvoisia tekijöitä, kun puhutaan 

varhaiskasvatuksen laadusta. Kasvatuskumppanuus voidaan nähdä vanhempi-

en tuottaman laadun arvioinnin perustana, sillä kasvatuskumppanuudella tue-

taan vanhempien osallisuutta ja toimijuutta varhaiskasvatuksessa. Lisäksi kas-

vatuskumppanuuden kautta vanhemmat voivat saada ymmärrystä varhaiskas-

vatustoiminnan tavoitteista ja toimintamalleista. Tämä tieto mahdollistaa van-

hemmalle toiminnan arvioinnin. 

 

Jokaisen käsiteltävän tavoitteen väittämien kohdalla oli vastauksia, jotka poik-

kesivat enemmistön vastauksista. Yksittäiset vastaajat eivät kokeneet päiväko-

din toiminnan tukevan tavoitteiden toteutumista, eivätkä tienneet, kuinka päivä-

kodin toiminnalla pyritään tukemaan tavoitteiden toteutumista. Lisäksi yksittäiset 

vastaajat arvioivat tavoitteiden toteutuvan huonosti päiväkodin toiminnassa. 

Syytä näihin poikkeaviin vastauksiin on vaikea sanoa. Syy saattaa olla esimer-

kiksi näiden yksittäisten vanhempien henkilökohtaiset huonot kokemukset. Lä-

hes kaikki vastaajat kuitenkin arvioivat ymmärtävänsä, mitä tavoite tarkoittaa ja 

kuinka siihen päiväkodin toiminnassa pyritään, joten syy ei ehkä löydy tietämät-

tömyydestä. On kuitenkin huomioitava, että kyselylomakkeella kerättyä tutki-

musaineistoa käsiteltäessä ei voida sanoa, onko vastaaja ollut rehellinen vasta-

tessaan. Kaikkia saatuja tuloksia on kuitenkin tarkasteltava todellisina. Jos edes 

osa vanhemmista on sitä mieltä, etteivät varhaiskasvatustoiminnan tavoitteet 

toteudu päiväkodissa, on tähän reagoitava. Kaikki vastaukset kuitenkin kertovat 

varhaiskasvatuksen laadusta ja vanhemmat ovat tärkeä osa laadunarviointia. 
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Vanhempien tulisi ymmärtää päiväkodin toiminnan tavoitteet ja olla niistä sekä 

niiden toteutumiseksi tehtävistä toimenpiteistä tietoisia. Vanhempien ymmärrys 

ja tietoisuus ovat vanhempien toteuttaman arvioinnin perusta, sillä tavoitteista 

tietämätön vanhempi ei pysty arvioimaan tavoitteiden toteutumista. 

 

Yksi tärkeimmistä asioista tavoitteiden toteutumisen kannalta oli vastaajien mu-

kaan perheen ja päiväkodin toimiva ja avoin vuorovaikutus. Kasvatuskump-

panuus edellyttää molemmilta osapuolilta tasavertaisuutta, luottamusta ja kun-

nioitusta, joita toimiva vuorovaikutus edistää. Kasvatuskumppanuus vaatii lisäk-

si sitoutumista vuorovaikutuksen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. (Sosiaali- ja 

terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005, 31; Karila 2006, 91–96.) Per-

heen ja päiväkodin yhteistyö nähdään kasvatuskumppanuuden perustana, mikä 

näkyy myös kyselyn tuloksista. Vanhemmat pitävät vuorovaikutusta ja yhteistyö-

tä päiväkodin kanssa erittäin tärkeänä, mikä kertoo ainakin jonkin asteisesta 

sitoutumisesta kasvatuskumppanuuteen ja kasvatuskumppanuuden merkityk-

sen ymmärtämisestä. Vanhemmilla on myös tarve olla läsnä lapsiensa elämäs-

sä ja varhaiskasvatuksessa. Vanhemmat haluavat olla tietoisia lastensa elä-

mästä päiväkodissa, ja haluavat osallistua siihen olemalla tietoisia päiväkodin 

arjesta. Vastauksien perusteella voidaan sanoa, että vanhemmat ovat valmiita 

käymään keskustelua yhdessä päiväkodin kanssa saadakseen ja jakaakseen 

puolin ja toisin tärkeää tietoa lapsen arjesta ja elämästä. Vanhemmat ja päivä-

koti ovat yhdessä vastuussa kasvatustyöstä tasavertaisina kumppaneina (Sosi-

aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005, 31), mikä tulee ilmi 

myös kyselyn vastauksissa. 

 

Lapsen yksilöllisyyden huomioiminen nousi tärkeänä aiheena esiin lähes jokai-

sen kyselyssä käsiteltävän tavoitteen kohdalla. Tämä oli yllättävää, sillä oletin 

lapsen yksilöllisyyden huomioinnin olevan päiväkodin arjessa automaattista ja 

jokaisen työntekijän toimintaan juurtunutta. Kyselyssä kuitenkin kävi ilmi, ettei-

vät kaikki vanhemmat ole samaa mieltä. Kyselyn vastauksissa työntekijöiltä toi-

vottiin jokaisen lapsen yksilöllisyyden huomioimista ja sitä, ettei lapsia yritettäisi 

laittaa samaan muottiin. Varhaiskasvatussuunnitelmat ovat osa lapsen yksilöllis-

tä huomioimista, sillä varhaiskasvatussuunnitelmien kautta päiväkodin työnteki-

jät saavat tietoa lapsen persoonasta ja esimerkiksi lapselle ominaisista tavoista. 



 38 

Varhaiskasvatussuunnitelmat ovat päiväkodissa tapahtuvan toiminnan perusta, 

joten voi olla, että joidenkin tyytymättömien perheiden kohdalla vastaus löytyy 

varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluista. Varhaiskasvatussuunnitelmakes-

kustelut ovat parhaimmillaan erittäin hedelmällinen työskentelyväline, joka tukee 

kasvatuskumppanuuden rakentumista ja vanhempien osallisuutta, joten van-

hempien kuulemista näissä tilaisuuksissa kannattaa korostaa. Voi myös olla, 

etteivät vanhemmat ole tietoisia keinoista, joilla lasten yksilöllisyyttä huomioi-

daan päiväkodissa. Tällöin on panostettava vanhempien tietoisuuteen esimer-

kiksi varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa ja vanhempainilloissa. 

 

Keskustelu päiväkotien ryhmien koosta on puhututtanut jo kauan ja tämä tulee 

ilmi myös kyselyn vastauksista. Ryhmäkoot koetaan liian isoina ja niihin toivot-

taisiin muutosta. Samanlaisia tuloksia nousi esiin sisäilmaongelmiin liittyen. 

Vanhemmat ovat esittäneet huolensa päiväkodin sisäilmasta ja sen laadusta. 

Kyseisessä päiväkodissa sisäilman parantamiseksi on tehty toimenpiteitä, mutta 

ongelmat puhututtavat vanhempia yhä. Suoranaisesti päiväkodit eivät voi tehdä 

näille asioille mitään, mutta epäkohdista on tärkeää keskustella. Lisäksi on hy-

vä, että palvelun käyttäjät antavat palautetta ja tarkastelevat kriittisesti varhais-

kasvatuksen nykytilaa. Vanhempien osallistuminen keskusteluun varhaiskasva-

tuksen laadusta on tärkeää, ja edellä mainitut haasteet ja niiden mukanaan 

tuomat ongelmat ovat osa varhaiskasvatuksen laatua. Haasteet ryhmäkooista ja 

sisäilmasta ovat pinnalla monessa päiväkodissa ympäri Suomen. Kaikki päivä-

koditkin varmasti tiedostavat haasteet ja puutteet, mutta itse päiväkodit eivät voi 

toistaiseksi muuttaa asioita. Avoin keskustelu kuitenkin luo luottamuksellista 

ilmapiiriä, mikä puolestaan tukee vanhempien osallisuutta ja koko kasvatusyh-

teisön yhteisöllisyyttä. 

 

Vanhemmat kokivat, että voivat vaikuttaa päiväkodin toiminnan suunnitteluun 

jonkin verran. Osa koki, ettei voi vaikuttaa päiväkodin toiminnan suunnitteluun. 

Vanhempien osallisuus toiminnan suunnittelussa on tärkeä osa varhaiskasva-

tuksen toteutumista. Vastausten perusteella päiväkodin tulisi parantaa vanhem-

pien osallistumismahdollisuuksia. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että vanhempi-

en vaikuttamismahdollisuudet ovat kiinni vanhempien omasta aktiivisuudesta; 

jokainen voi halutessaan vaikuttaa. Oletettavasti nämä vastaajat ovat niitä, jotka 
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ovat arvioineet omat vaikuttamismahdollisuutensa hyviksi. Jos vanhemmat ko-

kevat vaikutusmahdollisuutensa huonoiksi, saattavat he olla tyytymättömiä to-

teutettuun toimintaan. Tämä saattaa selittää myös muun kyselyssä ilmi tulleen 

kritiikin, joka kohdistuu päiväkodin toimintaan ja tavoitteellisuuteen. On totta, 

että vaikutusmahdollisuudet ovat osittain riippuvaisia vanhempien omasta aktii-

visuudesta ja halusta vaikuttaa asioihin. Päiväkodin on kuitenkin pyrittävä luo-

maan kaikille vanhemmille mahdollisimman paljon helppoja vaikuttamisen ka-

navia, jolloin vanhempien oman aktiivisuuden merkitys saattaisi vähentyä ”ma-

talan kynnyksen” ansiosta. 

 

Tärkeänä vaikuttamismahdollisuuksia tukevana tekijänä vanhemmat pitivät 

vanhempainiltoja. Vanhempainillat mahdollistavat vanhempien kohtaamisen niin 

päiväkodin työntekijöiden kuin toisten vanhempien kanssa. Kohtaaminen auttaa 

vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja tukee osallisuutta yhteisön toiminnassa. Siksi 

hyödyllistä olisi kehittää vanhempainiltoja ja luoda vanhempainiltoihin vanhem-

pien osallisuutta ja kuulemista edistäviä toimintamalleja. Vanhempainillat voisi-

vat olla vanhemmille väylä olla enemmän mukana toiminnan suunnittelussa. 

 

Kaiken kaikkiaan vuorovaikutuksen voidaan sanoa määrittävän eniten saatuja 

tuloksia. Toimiva vuorovaikutus nähdään avaintekijänä niin perheen ja päiväko-

din yhteistyön toteutumisessa, kuin myös lapsen ja päiväkodin työntekijöidenkin 

välillä. Toimiva vuorovaikutus on kyselyn tulosten mukaan avointa ja tapahtuu 

positiivisen ja rakentavan palautteen kautta. Palautetta halutaan jakaa kaikkien 

osapuolten välillä, jolloin kehittyminen on mahdollista. Tämä tulos on tärkeä, 

sillä sosiaalialan toimipaikoissa juurikin vuorovaikutus on kaiken toiminnan pe-

rusedellytys. On hienoa huomata, kuinka vanhemmatkin pitävät vuorovaikutusta 

tärkeänä ja vuorovaikutuksen avoimuutta ja toimivuutta kaiken toiminnan perus-

tana. 
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11 Pohdinta 

 

 

11.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen etiikalla tarkoitetaan yleisesti hyviä tutkimuskäytäntöjä ja periaat-

teita, jotka ohjaavat tutkimuksen tekoa (Karjalainen 2008, 121). Etiikassa on 

kyse oikeasta ja väärästä. Myös tutkimuksen tekemiseen liittyy eettisiä kysy-

myksiä, jotka tutkijan on huomioitava. Hyvä tutkimus noudattaa hyvää eettistä 

käytäntöä. Tutkimuksessa on vältettävä epärehellisyyttä. Muita tutkimuksia ei 

saa plagioida, tuloksia on tarkasteltava kriittisesti ja vältettävä keksittyjä tai kau-

nisteltuja tuloksia. Hyvään eettiseen tutkimukseen kuuluu myös kattava ja rehel-

linen raportointi, jossa käy ilmi tutkimuksen vaiheet ja saadut tulokset. Myös 

anonymiteettiin ja lainsäädäntöön liittyvät tekijät ovat osa tutkimuksen etiikkaa. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 23–27; Karjalainen 2008, 121–123.) Tutkimuksen ja etiikan 

suhde on kaksisuuntainen; toisaalta tutkimuksen tulokset vaikuttavat eettisiin 

päätöksiin, mutta toisaalta etiikka vaikuttaa tutkijan tekemiin ratkaisuihin tutki-

muksen edetessä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 125). 

 

Opinnäytetyössä pyrin noudattamaan hyviä tutkimuseettisiä käytäntöjä. Kyselyn 

vastaajien anonymiteetti on säilytetty koko tutkimuksen ajan, joten yksittäisiä 

vastaajia ei pysty jäljittämään. Tuloksia pyrin käsittelemään ja raportoimaan re-

hellisesti. Analysoin ja tarkastelin tuloksia kriittisesti. Raportoinnissa pyrin rehel-

lisyyteen ja raportoinnin selkeyteen sekä kattavuuteen. Tutkimuksen eri vaiheet 

pyrin kuvaamaan raportissa havainnollistavasti. 

 

Tutkimuksissa pyritään välttämään virheitä, joten tutkimuksen luotettavuutta on 

jatkuvasti tutkimuksen edetessä arvioitava. Laadullisen tutkimuksen tulee olla 

objektiivista, eli luotettavaa ja puolueetonta. Tutkija pyrkii kuulemaan ja ymmär-

tämään tiedonantajia itsenään, eikä suodata saamaansa tietoa puolueellisesti. 

Täysi puolueettomuus on kuitenkin lähes mahdotonta, sillä tutkija on tutkimuk-

sensa luoja ja tulkitsija, mikä asettaa tutkijalle jo ennakko-odotuksia. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 134–136.) Tässä opinnäytetyössä pyrin toteuttamaan tiedonke-

ruun ja käsittelemään saatua aineistoa mahdollisimman objektiivisesti. En aset-



 41 

tanut ennakko-oletuksia kerättävälle aineistolle, vaan analysoin saatua tietoa 

aineistolähtöisesti. Pyrin olemaan puolueeton toimija päiväkodin ja vanhempien 

välillä. Lisäksi luotettavuutta lisää se, että kysely toimitettiin jokaiselle vanhem-

malle, joka oli luovuttanut tietonsa päiväkodille. Jokaiselle tarjoutui mahdollisuus 

osallistua tutkimukseen halutessaan. Osallistuminen perustui kuitenkin vapaa-

ehtoisuuteen, mikä on osa tutkimuksen eettisiä periaatteita. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta oleellista on raportoida tarkkaan tutki-

muksen vaiheet, kuten aineiston keruu ja analysointi. Aineistonkeruuseen liitty-

vät olosuhteet tulee myös pyrkiä kuvaamaan mahdollisimman tarkasti, esimer-

kiksi kuinka paljon aineiston keräämiseen meni aikaa ja mahdollinen tutkijan ja 

tutkittavan suhde. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140–141; Eskola & Suoranta 2000, 

212–213.) Olen pyrkinyt kuvaamaan tarkasti tutkimuksen eri vaiheet, varsinkin 

aineistonkeruun ja analysoinnin osalta. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiteetin kautta 

(Eskola & Suoranta 1998, 214). Validiteetti ilmaisee sitä, kuinka hyvin tutkimuk-

sessa käytetyt menetelmät kuvaavat juuri sitä ominaisuutta tai ilmiötä, jota oli 

tarkoituskin kuvata, eli saatiinko tutkimuksessa selville se, mitä haluttiin selvit-

tää. Validiteettia lisää oikea tutkimuskohde ja oikeat kysymykset. (Hiltunen 

2009.) Validiteettiin vaikuttavia asioita tulee pohtia jo tutkimusmenetelmiä vali-

tessa ja menetelmävalintoja tulee peilata tutkimuksen aiheeseen ja tutkimusky-

symyksiin: voidaanko tällä tutkimusmenetelmällä saada vastauksia näihin tutki-

muskysymyksiin. Validiteettia tässä tutkimuksessa voidaan katsoa lisänneen 

myös menetelmäätriangulaatio, eli määrällisten ja laadullisten menetelmien yh-

distäminen tiedonkeruussa. Triangulaatiolla voidaan pyrkiä hahmottamaan laa-

jemmin tutkittavaa ilmiötä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 144), kuten tässä tutkimuk-

sessa. Reliabiliteetti merkitsee sitä, kuinka luotettavasti valittu tutkimusmene-

telmä kuvaa haluttua ilmiötä (Hiltunen 2009). Tutkimuksen reliabiliteetti on hyvä 

silloin, kun tutkimuksen tulokset eivät ole sattumanvaraisia, vaan jos tutkimus 

toteutettaisiin uudestaan samoissa olosuhteissa, tulokset olisivat samat. Reli-

aabeli tutkimus ei siis anna sattumanvaraisia tuloksia. (Hiltunen 2009.) Tämän 

opinnäytetyön luotettavuutta lisää se, että vastaavia tuloksia on saatu myös ai-

kaisemmissa tutkimuksissa. Myös valituilla tutkimusmenetelmillä onnistuttiin 
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selvittämään ja kuvaamaan juuri sitä, mitä oli tarkoituskin, eli vanhempien ko-

kemuksia. 

 

Tiedonkeruumenetelmänä internet-kyselylomake tuo uuden näkökulman liittyen 

opinnäytetyön eettisyyteen ja luotettavuuteen. Anonymiteetti on näistä ehkä 

tärkein. Tässä tutkimuksessa vastaajilta ei missään vaiheessa pyydetty henkilö-

tietoja, joiden avulla vastaajia olisi pystynyt tunnistamaan. Kyselyssä kysymys-

ten tulee olla yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä, jolloin kaikki vastaajat voivat ym-

märtää kysymykset (Hiltunen 2009). Toisin kuin haastattelussa, kyselyssä vas-

taaja on täysin lomakkeen varassa. Lomakkeen ollessa jo vastaajalla, ei kysy-

myksiä voi enää puolin eikä toisin tarkentaa ja selittää, vaan kysymysten tulee 

olla selkeitä ja ymmärrettäviä. Tämä vaikutti esimerkiksi kyselyn sanavalintoihin, 

jotka yritin muotoilla mahdollisimman ymmärrettäviksi. Tästä syystä en esimer-

kiksi käyttänyt niin sanottua ammattisanastoa. Se, että tutkija ei ole läsnä vas-

taajan vastatessa kyselyyn, voi olla huono, mutta myös hyvä asia. Esimerkiksi 

haastattelussa tutkijan vuorovaikutus vastaajan kanssa saattaa vaikuttaa vasta-

uksiin. Kyselyssä tätä tekijää ei ole, joten kaikki vastaajat ovat periaatteessa 

samassa tilanteessa vastaamassa kyselyyn. Tämän voidaan katsoa myös li-

säävän tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Internet-kyselyssä ongelmaksi voi muodostua aineiston luotettavuus- ja edusta-

vuusongelmat. Kun kysely toimitetaan vastaajalle, ei voida olla varmoja, kuka 

kyselyyn oikeasti vastaa tai onko vastaaja rehellinen vastauksissaan. (Karjalai-

nen 2008, 126.) Tässä opinnäytetyössä virheellisiä vastauksia yritettiin välttää 

toimittamalla kysely jokaisen vanhemmat henkilökohtaiseen sähköpostiin. 

 

 

11.2 Oma oppimisprosessi 

 

Alun perin kiinnostukseni ei olisi välttämättä suuntautunut juuri päiväkotimaail-

maan, mutta opinnäytetyöni aihe valikoitui varhaiskasvatusopintojen ja tarjolla 

olevan toimeksiannon kautta. Aihe osoittautuikin oikein mainioksi, sillä tehdyn 

opinnäytetyön myötä koen, että tietoisuuteni tulevan ammattini kannalta tärkeis-

tä aiheista on lisääntynyt. Opinnäytetyön aiheen vuoksi perehdyin tulevan am-
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mattini kannalta oleellisiin teemoihin ja asioihin, minkä uskon syventäneen var-

haiskasvatuksen osaamistani. Vanhempien näkökulman huomioiminen on mie-

lestäni kyseisen tutkinnon erikoisosaamista varhaiskasvatuksen työkentällä, 

joten opinnäytetyön aiheen valinta onkin osoittautunut paremmaksi kuin aluksi 

luulin. 

 

Koko opinnäytetyöprosessin itsenäinen läpi vieminen oli tärkeä kokemus, sillä 

se toi lisää itseluottamusta. Sain tärkeän kokemuksen omista prosessinhallin-

nan taidoistani ja siitä, että pystyn itsenäisesti viemään läpi jotain näin suurta. 

Myös kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä prosessin suhteen vahvistui ja kasvatti 

omaa ammatillista itseluottamustani. Oman ammatillisen itseluottamuksen vah-

vistaminen on ollut minulle tärkeää ja koen nyt, että olen tämän prosessin jäl-

keen taas valmiimpi työelämään. Myös sähköisten kanavien käyttö oli hyvä va-

linta, sillä sähköiset palvelut ovat kasvavassa osassa nykyisessä palvelujärjes-

telmässä. Lisäksi tässäkin kyselyssä tuli esille, että vanhemmat toivoisivat pal-

veluiden sähköistymistä. Tämän vuoksi työntekijöiden tulee olla mielestäni val-

miita hyödyntämään työssään myös sähköisiä kanavia, ja tämä opinnäytetyö 

tuki omia valmiuksiani. 

 

Kyselyn toteuttaminen oli jännittävää, sillä kyselyn ajankohdasta ja omasta epä-

varmuudestani johtuen pelkäsin vastausprosentin jäävän pieneksi. Vastauksia 

tuli kuitenkin yllättävän paljon ja niistä muodostui kokonaisuudessaan kiinnosta-

va aineisto. Kyselyyn tuli sekä arvattavia sekä ennalta arvaamattomia vastauk-

sia, joten saadun aineiston analysointi oli mielenkiintoista ja tarpeeksi haasta-

vaa. Tutkimusmenetelmät olivat minulle jo ennen opinnäytetyön tekemistä jok-

seenkin tuttuja, joten menetelmävalinnat olivat melko selkeitä tehdä. Halusin 

opinnäytetyöstä selkeän kokonaisuuden, jota tutut menetelmävalinnat mielestä-

ni palvelivat hyvin. Nyt opinnäytetyön valmistuessa olen havainnut asioita, joita 

olisin tehnyt toisin. Myös opinnäytetyön tekovaiheessa eteen tuli joitakin vaikeita 

paikkoja, joiden kohdalla en tiennyt, kuinka toimia. Kuitenkin se, että olen niistä 

paikoista huolimatta saattanut prosessin loppuun, osoittaa mielestäni ammatil-

lista kehittymistä. 
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11.3 Jatkotutkimusideat 

 

Tämän opinnäyteyön avulla haluttiin saada vanhempien kokemustietoa toimek-

siantajapäiväkodin toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta. Tätä tietoa päivä-

koti voi hyödyntää kehittäessään toimintaansa entistä paremmaksi ja asiakas-

lähtöisemmäksi. Lisäksi tutkimuksen avulla on saatu kuulla vanhempien koke-

muksia omista vaikuttamismahdollisuuksistaan päiväkodin toimintaan. Tämän 

tiedon pohjalta päiväkoti pystyy kehittämään yhteistyötä vanhempien kanssa 

siten, että vanhemmat voisivat olla yhä enemmän osallisia päiväkodin toiminnan 

kehittämisessä ja arvioinnissa. 

 

Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön pohjalta päiväkodin toimintaa voidaan 

alkaa kehittää. Osa vanhemmista koki omat vaikutusmahdollisuutensa huonoi-

na, joten päiväkotiin voitaisiin esimerkiksi kehittää vanhempien osallisuutta tu-

kevia toimintoja ja rakenteita. Tutkimuksessa käy ilmi myös vanhempien odo-

tuksia päiväkodin toiminnalle. Tätä tietoa hyödyntäen on mahdollista siis lähteä 

kehittämään myös päiväkodin lapsiryhmien toimintaa. Nämä ideat ovat toteutet-

tavissa toiminnallisina opinnäytetöinä. 

 

Vanhempien kokemusten kuuleminen toiminnan suunnittelun ja arvioinnin osal-

ta on tärkeä osa varhaiskasvatuksen laadunarviointia ja toiminnan kehittämistä. 

Suoranaisesti tästä aiheesta ei ole löydettävissä opinnäytetöitä. Vaikka toimek-

siantajapäiväkotiin tehtäviä tutkimuksia ei voi yleistää, eivätkä ne ole välttämättä 

yleisesti hyödynnettävissä, ovat ne tärkeä tiedonlähde päiväkodille. Juuri tiet-

tyyn päiväkotiin kohdennetun tutkimuksen avulla päiväkoti saa tarkkaa, juuri 

heidän toimintaansa koskevaa kokemustietoa, jonka avulla toiminnan kehittä-

minen on askeleen pidemmällä. Siksi kannustaisin opinnäytetyön tekijöitä tart-

tumaan vastaavaan aiheeseen myös muissa päiväkodeissa. 
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Liite 4 1(3) 

Internet-kyselylomake ja saatekirje 
 
 
Hei! 
 
Olen sosionomi (AMK) -opiskelija Karelia-ammattikorkeakoulusta ja tämä kysely on osa opin-
näytetyötäni, jonka aiheena on vanhempien osallistaminen päiväkoti X:n toiminnan suunnitte-
luun ja arviointiin. Kyselyn avulla pyritään tuomaan kuuluviin vanhempien ääntä sekä saamaan 
tietoa vanhempien näkemyksistä ja kokemuksista koskien päiväkoti X:n toimintaa. Vanhemmilla 
on tärkeää ja ainutlaatuista tietoa oman lapsensa hyvinvoinnista ja tämä tieto on merkittävää, 
jotta päiväkodin toimintaa pystyttäisiin kehittämään entistä paremmaksi. Kyselyyn vastaamalla 
Teillä on siis mahdollisuus vaikuttaa päiväkoti X:n toimintaan ja sitä kautta oman lapsenne hy-
vinvointiin! 
 
Kysely on täysin anonyymi, joten kenenkään vastaajan henkilöllisyys ei tule selviämään mis-
sään tutkimuksen vaiheessa, eikä sen jälkeen. Kyselyyn tulleita vastauksia analysoidaan opin-
näytetyötä varten. Lisäksi kyselyn vastaukset toimitetaan päiväkodille mahdollista jatkokäyttöä 
varten. 
 
Kysely sisältää erilaisia väittämiä, joita vastaajan tulee arvioida oman näkemyksensä pohjalta. 
Lisäksi kyselyssä on avoimia kysymyksiä, joihin vastaajaa pyydetään vastaamaan kirjallisesti 
omin sanoin. Jos ette halua vastata johonkin väittämään, valitkaa vaihtoehto ”en osaa sanoa”. 
Jos taas ette halua vastata johonkin kirjalliseen kysymykseen, kirjoittakaa vastauskenttään viiva 
(-). Tällöin pääsette kyselyssä eteenpäin vastaamatta kyseiseen kysymykseen. Kyselyssä käsi-
teltävät varhaiskasvatustoiminnan tavoitteet ovat osa Joensuun kaupungin varhaiskasvatus-
suunnitelmaa 
(http://www.joensuu.fi/documents/11127/58109/Joensuun+kaupungin+varhaiskasvatussuunnitel
ma.pdf/960d25ef-d73c-4dd5-90d7-6ce41aa18987). Molempien vanhempien toivotaan vastaa-
van erikseen. Kysely on sähköpostitse lähetetty niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoit-
teensa päiväkoti X:lle. 
 
Kyselyyn tai opinnäytetyöhön liittyvät kysymykset vastaanotan mielelläni sähköpostiini. 
 
Kiitos jo etukäteen vastauksestanne! 
 
Ystävällisin terveisin, 
Aino Korhonen 
 
 
 

Taustatietoja 
 
Olen 
nainen 
mies 
 
Kuinka monta lasta perheestäni on tällä hetkellä päivähoidossa päiväkoti X:ssa? 
1  
2 
3 
4 tai enemmän 
 
Kuinka monta vuotta olen ollut päiväkoti X:n asiakkaana? 
alle 1 
2 
3 
4 
5 tai enemmän 
 
 

http://www.joensuu.fi/documents/11127/58109/Joensuun+kaupungin+varhaiskasvatussuunnitelma.pdf/960d25ef-d73c-4dd5-90d7-6ce41aa18987
http://www.joensuu.fi/documents/11127/58109/Joensuun+kaupungin+varhaiskasvatussuunnitelma.pdf/960d25ef-d73c-4dd5-90d7-6ce41aa18987
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Tavoite: Lapselle taataan turvallinen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen 
kasvuympäristö 
 
Yhtenä tavoitteena Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa nimetään seu-
raava: Lapselle taataan turvallinen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kasvuympäristö. 
 
Arvioi seuraavien väittämien paikkansapitävyyttä omalla kohdallasi. 
Jos haluat jättää vastaamatta kysymykseen, valitse vaihtoehto "en osaa sanoa" 
 

 
 
 

Millainen toiminta sinun mielestäsi tukee/tukisi parhaiten tavoitteen ”lapselle taataan 
turvallinen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kasvuympäristö” toteutumista? (esimer-
kiksi millainen toiminta lapsiryhmissä, millainen vanhempien ja päiväkodin välinen vuo-
rovaikutus, millaiset päiväkodin toimintatavat…) 
Jos haluat jättää vastaamatta kysymykseen, kirjoita vastauskenttään viiva (-). 
 
Pitäisikö sinun mielestäsi jotain toimintaa muuttaa päiväkodissa, jotta tavoite ”lapselle 
taataan turvallinen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kasvuympäristö” voitaisiin saa-
vuttaa paremmin? Jos kyllä, niin mitä toimintaa? 
Jos haluat jättää vastaamatta kysymykseen, kirjoita vastauskenttään viiva (-). 
 
 
 

Tavoite: Lapsi kohdataan arvokkaana omana persoonana, häntä kuullaan 
ja hänen mielipiteitään arvostetaan 
 
Toinen tarkastelun kohteena olevista tavoitteista on seuraava Joensuun kaupungin var-
haiskasvatussuunnitelmassa nimetty tavoite: Lapsi kohdataan arvokkaana omana per-
soonana, häntä kuullaan ja hänen mielipiteitään arvostetaan. 
 
Arvioi seuraavien väittämien paikkansapitävyyttä omalla kohdallasi. 
Jos haluat jättää vastaamatta kysymykseen, valitse vaihtoehto "en osaa sanoa". 

 

 
 
 
Millainen toiminta sinun mielestäsi tukee/tukisi parhaiten tavoitteen "lapsi kohdataan 
arvokkaana omana persoonana, häntä kuullaan ja hänen mielipiteitään arvostetaan" to-
teutumista? (esimerkiksi millainen toiminta lapsiryhmissä, millainen vanhempien ja päi-
väkodin välinen vuorovaikutus, millaiset päiväkodin toimintatavat…) 
Jos haluat jättää vastaamatta kysymykseen, kirjoita vastauskenttään viiva (-). 
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Pitäisikö sinun mielestäsi jotain toimintaa muuttaa päiväkodissa, jotta tavoite "lapsi koh-
dataan arvokkaana omana persoonana, häntä kuullaan ja hänen mielipiteitään arvoste-
taan" voitaisiin saavuttaa paremmin? Jos kyllä, niin mitä toimintaa? 
Jos haluat jättää vastaamatta kysymykseen, kirjoita vastauskenttään viiva (-). 
 
 
 

Tavoite: Lasta tuetaan toimimaan itsenäisenä ja toiset huomioon ottavana 
ryhmän jäsenenä 
 
Viimeinen tarkasteltava tavoite on seuraava Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuun-
nitelmassa nimetty tavoite: Lasta tuetaan toimimaan itsenäisenä ja toiset huomioon otta-
vana ryhmän jäsenenä. 
 
Arvioi seuraavien väittämien paikkansapitävyyttä omalla kohdallasi. 
Jos haluat jättää vastaamatta kysymykseen, valitse vaihtoehto "en osaa sanoa". 
 

 
 
 
Millainen toiminta sinun mielestäsi tukee/tukisi parhaiten tavoitteen "lasta tuetaan toimi-
maan itsenäisenä ja toiset huomioon ottavana ryhmän jäsenenä" toteutumista? (esimer-
kiksi millainen toiminta lapsiryhmissä, millainen vanhempien ja päiväkodin välinen vuo-
rovaikutus, millaiset päiväkodin toimintatavat…) 
Jos haluat jättää vastaamatta kysymykseen, kirjoita vastauskenttään viiva (-). 
 
Pitäisikö sinun mielestäsi jotain toimintaa muuttaa päiväkodissa, jotta tavoite "lasta tue-
taan toimimaan itsenäisenä ja toiset huomioon ottavana ryhmän jäsenenä" voitaisiin 
saavuttaa paremmin? Jos kyllä, niin mitä toimintaa? 
Jos haluat jättää vastaamatta kysymykseen, kirjoita vastauskenttään viiva (-). 
 
 
 

Vaikutusmahdollisuuteni päiväkoti X:n toiminnan suunnitteluun 
 
Arvioi seuraavia väittämiä liittyen omiin vaikuttamismahdollisuuksiisi päiväkodin toimin-
nan suunnitteluun. 
Jos haluat jättää vastaamatta kysymykseen, valitse vaihtoehto "en osaa sanoa". 
 

 
 
 
Millä tavoin haluaisit osallistua päiväkoti X:n toiminnan suunnitteluun? 
Jos haluat jättää vastaamatta kysymykseen, kirjoita vastauskenttään viiva (-). 
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Ilmoitus kyselystä 
 
 

Hei vanhemmat! 

 

Sähköposteihinne on toimitettu  

opinnäytetyöhöni liittyvä kysely, jonka avulla 

selvitetään vanhempien mielipiteitä päiväkodin 

toiminnasta ja tavoitteista. 

 

Kurkkaa sähköpostisi ja vastaa kyselyyn  

sunnuntaihin 29.6. klo 16.00 mennessä! 

 

Kyselyyn tai opinnäytetyöhön liittyvät  

kysymykset vastaanotan mielelläni  

sähköpostiini. 

 

Terveisin,  

Aino Korhonen, sosionomiopiskelija 
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Analyysitaulukko 
 
 
Esimerkki analysoinnissa luodusta taulukosta. 
 
Teemat (Tavoite: Lapselle taataan turvalli-
nen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen 
kasvuympäristö) 

Teemoista sanottua 

Kodin ja päivähoidon yhteistyö 
A=Avoin vuorovaikutus 
B=Työntekijöiden aktiivisuus vuorovaikutuk-
sessa 
C=Vuorovaikutus poikkeustilanteissa 

- Hoitajat tiedottavat päivittäin tapahtumista ja 
asioista (positiiviset ja kehitettävät asiat). B 
- Avoin vuorovaikutus vanhempien ja hoito-
henkilökunnan välillä. A 
- Toivoisin että minulle kerrottaisiin miten lap-
seni päivä on mennyt ettei minun itse tarvitsisi 
ns. "lypsää" sitä hoitajilta. Olen kiinnostunut 
lapseni päivän kulusta päiväkodissa. A 
- Vanhempien ja päiväkodin välinen hyvä ja 
avoin vuorovaikutus A 
-Tulisi kertoa kotiinkin miten missäkin tilan-
teessa toimivat B 
- Uuden lapsen tullessa päiväkotiin 
esim.tutustumispäivänä henkilökunta keskus-
telisi lapsen asioista esim. lapsen tavat, miten 
kotona toimitaan, vanhempien toiveet ja sa-
malla henkilökunta kertoisi päiväkodin toimin-
nasta jne.C 
- ratkotaan asioita yhdessä myös perheen 
kanssa. Ongelmat ja huolenaiheet mahd. no-
peasti puheeksi B C 
-Enemmän vuorovaikutusta eli keskustelua 
hoitajien ja vanhempien välillä, esim. reissu-
vihko-toimintaa, jos palautetta ei uskalleta 
antaa suullisesti. B 
- Sujuva yhteistyö vanhempien kanssa, tiedot-
taminen puolin ja toisin. A 
-Lastani kiusataan… Tällaisissa tilanteissa 
toivoisin keskustelua vanhempien ja hoitajien 
kesken siten, että kaikki osapuolet olisivat 
koossa ja yhdessä sovittaisiin yhteiset peli-
säännöt. C 
- Mikäli lapselle sattuu esim. Jokin haaveri 
päiväkotipäivän aikana siitä voisi kertoa van-
hemmille, ei tarvitsisi miettiä mistä joku haava 
ym. on tullut. B C 
Myös positiivista palautetta päivän kulusta 
voisi sanoa, eikä vain jos lapsella on ollut huo-
no päivä. B 

 
 

http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=210312&f_rid=13101552
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=210312&f_rid=13101552
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=210312&f_rid=13197460
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=210312&f_rid=13197460
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=210312&f_rid=13197460
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=210312&f_rid=13197460
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=210312&f_rid=13113989
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=210312&f_rid=13113989
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=210312&f_rid=13113989
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=210312&f_rid=13113989
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=210312&f_rid=13113989
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=210312&f_rid=13113989
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=210312&f_rid=13113989
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Analyysipolku 
 
 
 
  Aineistoon tutustuminen 

- läpi lukeminen muutamaan kertaan 
 
 
 
  Aineiston pelkistäminen 

- vastausten siirtäminen tekstinkäsittelyohjelmalle 
- tyhjien vastauksien poistaminen 

 
 
 
  Ensimmäisten teemojen poimiminen aineistosta 

- useaan mainittujen asioiden pohjalta nousivat alustavat teemat 
 
 
 
  Aineiston koodaaminen 

- koodaaminen tekstinkäsittelyohjelmalla värien avulla 
- teema ja siihen liittyvä vastaus merkittiin samalla värillä 
- värikoodauksen perusteella vastausten taulukointi 
- teemojen muokkautuminen: teemojen yhdistäminen, ylä- ja alateemojen 

syntyminen 
- alateemojen koodaaminen kirjainten avulla 

 
 
 
 
 
  Tulosten raportointi 

- taulukoiden kirjoittaminen ”auki” 
- johtopäätösten tekeminen 
- tulosten vertaaminen aikaisempaan tietoon 
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Kuviot 2–4 
 
 

 
Kuvio 2: Kaikkien vastaajien sukupuolijakauma. 
 
 

 
Kuvio 3: Kaikkien vastaajien päiväkodissa hoidossa olevien lapsien lukumäärien 
jakautuminen. 
 
 

 
Kuvio 4: Kaikkien vastaajien asiakkuusvuosien jakauma. 
 


