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Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa perheiden ja henkilökunnan kokemuksia 
ja mielipiteitä Kuusamon päivähoitopalveluista: päivähoidon toimivuudesta, päi-
vähoidon päivittäisestä toiminnasta, kasvatuskumppanuudesta ja osallisuudes-
ta. Näiden lisäksi yhtenä tavoitteena oli saada selville Kuusamon päivähoitopal-
veluiden tämän hetkinen tila, ennallaan säilytettävät ja kehitettävät asiat. Tutki-
muksen työelämänyhteistyötahona on Kuusamon kaupungin lapsi- ja perhetyö, 
jonka kanssa tutkimus toteutettiin yhteistyönä. 
 
Tutkimus oli kvantitatiivinen tutkimus, joka toteutettiin päivähoitopaikoissa vas-
taajille annettavilla kyselylomakkeilla. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat per-
heet, joiden lapset olivat Kuusamon päivähoitopalveluissa tai henkilökunnan 
jäsenet, joka työskenteli Kuusamon päivähoitopalveluissa kyselyhetkellä loka-
kuussa 2014. Kokonaistutkimuksen koko oli 387 perhettä ja 112 henkilökunnan 
jäsentä. Perheiden vastausprosentiksi muodostui 50 ja henkilökunnan vastaus-
prosentiksi muodostui 61. 
 
Tutkimustulokset osoittivat, että Kuusamon päivähoitopalveluiden tämän hetken 
tila on varsin hyvä, vastaajat olivat tyytyväisiä päivähoitopalveluihin ja niiden 
toimivuuteen eri päivähoitopaikan toimintamuodosta riippumatta. Kehitettäviksi 
asioiksi tutkimuksen perusteella nousivat kasvatuskumppanuus ja vanhempien 
osallisuuden varmistaminen. 
 
Nyt kun Kuusamon päivähoitopalveluiden tila on kartoitettu, olisi jatkossa tärkeä 
seurata päivähoitopalveluiden laatua säännöllisesti. Näin pystytään turvaamaan 
laadukkaiden päivähoitopalveluiden tarjonta sekä asiakkaiden osallisuus ja 
mahdollisuus vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin. 
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ABSTRACT 

 

 

Tornberg, Virpi. The families’ and staffs’ experiences about day care services in 
Kuusamo in 2014. 103 p., 6 appendices. Language: Finnish. Autumn 2015. 
Degree Programme in Social Services, Option in Early Childhood Education. 
Degree: Bachelor of Social Services. 
 
The purpose of this thesis was to research families’ and staffs’ experiences and 
opinions about the day care services in Kuusamo. The purpose was to identify 
the families' and staff's experiences about the day care services in general and 
educational partnership. The research also clarified the current status of the day 
care services in Kuusamo and the issues to be kept same or to be developed. 
The study was carried out in co-operation with child and family work in 
Kuusamo. 
 
The thesis was a quantitative study which was carry out with a questionnaire 
that was given in the day care. The target group of the research was families 
which children used day care services in Kuusamo and staff who worked in day 
care services in Kuusamo in October 2014. Size of the survey was 387 families 
and 112 staff members. The response rate was 50 in families and 61 in staff. 
 
The research results showed that the current status of the day care services in 
Kuusamo is very good, families and staff were reasonable satisfied with day 
care services and how they work in Kuusamo. The study showed that there are 
some development needs with educational partnership and parents' 
participation in the future. 
 
Now the current status of day care services in Kuusamo has been found. It is 
important to evaluate the quality of the day care services regularly in the future. 
This way the day care services are high quality and families could influence to 
the services they use. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Uudistuvan varhaiskasvatuslain ensimmäisen vaiheen säännökset astuvat voi-

maan presidentin päätöksellä 1.8.2015. Uudistuksessa varhaiskasvatus määri-

tellään ensimmäistä kertaa laissa ja se saa tavoitteet. Laissa korostetaan sub-

jektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen ensisijaisesti lapsen oikeutena ja lap-

sen etua varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Uudistus vahvistaa lasten ja 

vanhempien osallisuutta ja vaikuttamista. Uudistuva laki säätää varhaiskasva-

tuksen ympäristöstä ja ryhmien enimmäiskoosta, lasten etuja korostaen. Lain-

muutoksen jälkeen Opetushallitus vastaa varhaiskasvatuksen seuraamisesta ja 

kehittämisestä sekä valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteis-

ta. Lakiuudistus korvaa päivähoidon käsitteen varhaiskasvatuksella. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2015, a.). 

 

Opinnäytetyö on tutkimuspainotteinen opinnäytetyö ja se toteutettiin kvantitatii-

visena kyselytutkimuksena. Teoriaosa koostuu päivähoitopalveluiden, hyvän 

päivähoidon, kasvatuskumppanuuden ja varhaiskasvatussuunnitelman käsittei-

den selventämisestä. Työn empiirisen osan muodostaa kyselytutkimus. Työn 

työelämänyhteistyötaho on Kuusamon kaupungin lapsi- ja perhetyö, jonka 

kanssa tutkimus toteutettiin yhteistyönä. 

 

Opinnäytetyöllä pyrittiin kartoittamaan perheiden ja henkilökunnan kokemuksia 

Kuusamon päivähoitopalveluista, päivähoidon toimivuudesta, päivähoidon päi-

vittäisestä toiminnasta sekä kasvatuskumppanuudesta. Näiden lisäksi pyrittiin 

selvittämään Kuusamon päivähoitopalveluiden tila, mitä tulisi säilyttää ennallaan 

ja mitä tulisi tulevaisuudessa kehittää, jotta jatkossa pystytään tarjoamaan pa-

remmin perheiden ja henkilökunnan toiveiden mukaisia päivähoitopalveluita. 

 

Lähestyminen aiheeseen ja toteutustapa muotoutuivat keväällä ja elokuussa 

2014 keskusteluissa Kuusamon kaupungin lapsi- ja perhetyönjohtajan ja päivä-

hoidon ohjaajien kanssa. Kuusamon kaupungin päivähoitopalveluista ei ole ai-

kaisemmin tehty vastaavaa kyselyä perheille ja henkilökunnalle.  



7 

2 PÄIVÄHOITOPALVELUT OSANA VARHAISKASVATUSTA 

 

 

Nykyisin päivähoito on merkittävä osa suomalaisten lapsiperheiden arkea, kos-

ka suurin osa lapsista on päivähoidossa jossain vaiheessa ennen kouluikää. 

Vaikka päivähoitojärjestelmämme juuret ovat 1800-luvulla, on se koko väestön 

palveluna ja kulttuurisena ilmiönä vielä nuori. Päivähoito ei ole tärkeä pelkäs-

tään siksi, että lapsi tarvitsee arjessaan aikuisen jatkuvaa huolenpitoa. Vaan 

päivähoidolla on myös kasvatuksellinen ja opetuksellinen merkitys lapsen kehi-

tyksessä ja päivähoidolla on tärkeä asema osana kaikille lapsiperheille tarkoitet-

tua yhteiskunnallista tukijärjestelmää. (Alasuutari 2003, 68–69.) 

 

 

2.1 Varhaiskasvatus 

 

Varhaiskasvatus on pienten lasten erilaisissa elämänpiireissä tapahtuvaa kas-

vatuksellista vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten 

tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Yhteiskunnan järjestämä, valvoma 

ja tukema varhaiskasvatuksen kokonaisuus muodostuu näistä osa-alueista. 

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä. Päivittäisissä arjen 

tilanteissa hoito, kasvatus ja opetus liittyvät toisiinsa muodostaen luontevan ko-

konaisuuden. (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 124; Happo, Määttä 

& Uusiautti 2013, 274. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11.) 

 

Suomessa varhaiskasvatus pohjautuu ajatukseen hoidon, kasvatuksen ja ope-

tuksen yhdistämisestä. Päivähoidossa opitaan hyviä tapoja ja uusia taitoja, nu-

kutaan päiväunet, vaihdetaan vaipat ja syödään. (Kalliala 2012, 45.) Suomalai-

nen varhaiskasvatus painottaa kokonaisvaltaisuutta. Hoidon, kasvatuksen ja 

opetuksen kokoavassa educare-mallissa yksi ja sama instituutio tarjoaa lapselle 

kaiken tarvittavan. Kokonaisvaltaisuus on suomalaisen järjestelmän vahvuus. 

(Kalliala 2012, 20–21.) 

 

Varhaiskasvatus on osa yhteiskunnallista ympäristöä; sen kulttuuria, kasvatus-

ajattelua sekä perhettä ja lapsuutta koskevia käsityksiä (Poikonen & Lehtipää 
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2009, 70). Varhaiskasvatuksessa puhutaan päivähoidosta palveluna ja instituu-

tionaalisena kokonaisuutena. Päivähoito nähdään yhteiskuntaa rakentavana 

kulttuuristen ja symbolisten merkitysten foorumina. Keskustelut päivähoidosta 

palveluna käsittelevät päivähoitopalvelujen tuottajia ja tilaajia, tarjoajia ja kilpai-

luttajia, hankkijoita ja kuluttajia. (Kekkonen 2012, 27–28.) 

 

Pitkäjänteisellä, tavoitteellisella ja laadukkaalla varhaiskasvatuksella on lasten 

ja perheiden kannalta vaikuttava ja hyvinvointia tukeva merkitys. Lapsi nähdään 

oman oppimisensa aktiivisena toimija, ei vaan kasvatustoimenpiteiden tai ha-

vainnoinnin kohteena. Hän on kaikissa ympäristöissään toimintoihin osallistuja 

ja vaikuttaja. Toimijuus on lapsen aloitteisuutta ja vastuullisuutta, avun pyytä-

mistä ja vastaan ottamista sekä yhdessä tekemistä. Lasten näkökulmaa ei voi 

jättää huomioimatta varhaiskasvatuksessa. (Kronqvist 2011, 27–28.) 

 

Lapsilähtöisyys on lapsen kulttuuriin, kokemuksiin ja toimintaan perustuva pro-

sessi. Lapsilähtöisyyden avulla kasvattaja ja päivähoito suunnittelevat ja tarjoa-

vat lapselle jokaiseen päivään sisältyviä merkityksellisiä kokemuksia kuten leik-

kimistä, liikkumista, tutkimista sekä taiteellista kokemista ja ilmaisemista. (Järvi-

nen ym. 2009, 35.) Lapsilähtöisyys perustuu lapsen yksilöllisyyden kunnioitta-

miseen ja tarpeiden tunnistamiseen, ja se on pohjana lapsen omaehtoiselle op-

pimiselle. Siinä kasvatuksellisen prosessin tavoitteet, sisällöt ja menetelmät tu-

levat lapsesta. (Kalliala 2012, 50–51.) 

 

Lapsilähtöisyys toimii päivähoidon toiminnan periaatteena, korvaten osin käsit-

teenä aikaisemmin enemmän käytetyn lapsikeskeisyyskäsitteen. Lapsilähtöi-

syys korostaa lapsen tarpeiden ensisijaisuutta. Lapset eivät kuitenkaan johda 

toimintaa, vaan se on aikuisten tehtävä. Hyvä aikuisjohtoisuus mahdollistaa las-

ten omakohtaisen merkitysten luomisen ja antaa lapsille mahdollisuuden vaikut-

taa itseään koskeviin asioihin. (Kalliala 2012, 47–48.) 

 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu kansainvälisiin lapsien 

oikeuksia määritteleviin sopimuksiin, kansallisiin säädöksiin ja muihin ohjaaviin 

asiakirjoihin. Näiden mukaan varhaiskasvatuksen merkittäviä periaatteita ovat 

sekä lapsen oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin, turvattuun kasvuun, kehittymi-
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seen ja oppimiseen, oikeus tulla kuulluksi että oikeus saada tarvitsemaansa 

erityistä tukea. Varhaiskasvatuksessa on muistettava lapsuuden itsearvoinen 

luonne ja vaalia lapsuutta. (Reunamo 2007, 102.) 

 

 

2.2 Päivähoitopalvelut 

 

Suomessa oli vuonna 2013 kaikkiaan 228 981 lasta, noin 63 prosenttia 1–6 

vuotiaista lapsista oli kunnallisessa päivähoidossa ja yksityisessä päivähoidos-

sa Kelan yksityisen hoidon tuella. Kuntien päivähoidossa olevista lapsista 80 

prosenttia oli kuntien omissa päiväkodeissa, 16 prosenttia lapsista oli kuntien 

perhepäivähoidossa ja 4 prosenttia lapsista oli yksityisissä ostopalvelupäiväko-

deissa. Yksityisessä päivähoidossa Kelan yksityisen hoidon tuella oli 8 prosent-

tia lapsista, tämä luku väheni noin 3 prosenttia edellisestä vuodesta. Kunnalli-

sessa perhepäivähoidossa olevien lasten osuus on laskenut tasaisesti viimei-

sen kymmenen vuoden ajan. Kaiken kaikkiaan päivähoidossa olevien lasten 

osuus oli vastaava kuin edellisenä vuonna. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

2014, c.) 

 

Laki lasten päivähoidosta säädettiin vuonna 1973. Tämän jälkeen päivähoito on 

laajentunut huomattavasti ja säädöksiä on muutettu useasti. Vuonna 1983 päi-

vähoitolakiin lisättiin tavoitepykälä, joka kattaa lapsen koko varhaiskehityksen. 

Päivähoitojärjestelmään on tullut viimeisten vuosikymmenien aikana vahvasti 

mukaan alle kouluikäisten lasten hoitoa ja kasvatusta. Päivähoidon suhde per-

heisiin on samalla tasavertaistunut, eikä se ole vain heikossa asemassa olevien 

perheiden tukija vaan perheiden yhteistyökumppani. (Alasuutari 2003, 24–26.) 

 

Suomen tasavallan presidentti vahvisti 8.5.2015 päivähoitolain muutoksen ja 

uudistuvaa varhaiskasvatusta koskeva lainsäädännön ensimmäinen vaihe as-

tuu voimaan 1.8.2015. Uudistuksen myötä lasten päivähoidosta annetun lain 

(36/1973) nimike muuttuu varhaiskasvatuslaiksi. Lakiin pohjautuviin paikallisiin 

ja lapsikohtaisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin sisältyvänä siirtymäaikana en-

nen 1.8.2017 sovelletaan ja laaditaan nykyisiä käytössä olevia suunnitelmia. 

Opetus- ja kulttuuriministeriössä jatketaan varhaiskasvatuslain kokonaisuudis-
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tuksen valmistelua hallituksen linjausten mukaisesti. (Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö 2015, b.) 

 

Uudistuvassa laissa korostetaan lapsen oikeutta ja etua varhaiskasvatukseen ja 

sen toiminnan järjestämisessä. Varhaiskasvatus on pedagogiikkaa painottaen 

lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Var-

haiskasvatuslaki koskee kunnan, kuntayhtymän sekä muun tuottajan järjestä-

mää varhaiskasvatusta. Uutena laissa säädetään lapsiryhmien enimmäiskoosta 

päiväkodeissa, lasten vanhempien osallisuudesta ja vaikuttamisesta sekä var-

haiskasvatuksen järjestäjän velvoitteesta arvioida antamaansa varhaiskasvatus-

ta ja eri tahojen välisestä yhteistyövelvoitteesta. Laki uudistaa tiloja koskevaa 

säännöstöä lapsen ikää ja kehitystä huomioivammaksi. Myös ravintoa koskevia 

säännöksiä on uudistettu lainmuutoksessa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 

b.) 

 

Suomessa alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Päi-

vähoito on mahdollistettava lapsille vanhempien niin halutessa. Tämä subjektii-

vinen oikeus tuli voimaan eri vaiheissa 1990-luvulla. (Kalliala 2012, 23–22; Vä-

limäki & Riikonen 2012, 17; Happo ym. 2013, 273.) Lasten päivähoidon järjes-

täminen on kuntien lakisääteinen velvollisuus. Päivähoito on peruspalvelu, jon-

ka rahoitus tulee suurimaksi osaksi yhteiskunnan varoista. Yhteiskunnan on 

taattava laadullisesti hyvän päivähoidon saatavuus niin, että kaikilla lapsilla on 

mahdollisuus osallistua päivähoitopalveluihin perheen yhteiskunnallisesta ase-

masta tai asuinpaikasta riippumatta. (Välimäki & Riikonen 2012, 21–22; Järvi-

nen ym. 2009, 98.) 

 

Kunnallisena palveluna lapsia voidaan hoitaa päiväkodissa, perhepäivähoidos-

sa tai ryhmäperhepäivähoidossa. Lapsi voi olla päivähoidossa kokopäiväisesti, 

kuitenkin enintään 10 tuntia vuorokaudessa tai osapäiväisesti enintään 5 tuntia 

vuorokaudessa. Kunnan päivähoitopalveluiden rinnalla on yksityisiä, seurakun-

tien ja järjestöjen päivähoitopalveluita. Kunta vastaa, että lasten päivähoitoa on 

saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana sellaisin toimintamuodoin ja au-

kioloajoin kuin sitä tarvitaan. 1.1.2013 alkaen varhaiskasvatuksen ja päivähoito-

palvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyivät sosiaali- ja ter-
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veysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2014.) 

 

Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmilla on oikeus saada alle kouluikäi-

sille lapsilleen päivähoitopaikka. Päivähoitopaikkaa haetaan neljä kuukautta 

ennen hoidon alkamista. Jos vanhempien työn tai opiskelun alkamisajankohta 

ei ole ollut ennakoitavissa, on kunnan järjestettävä lapselle päivähoitopaikka 

kahden viikon sisällä. Päivähoitopalveluista perittävään maksuun vaikuttavat 

perheen tulot ja koko sekä päivähoitoaika. Yksityisen päivähoidon maksut mää-

räytyvät palveluntarjoajan hinnoittelun perusteella, ja näihin kustannuksiin voi 

saada Kelalta yksityisen hoidon tukea. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014.) 

 

Päivähoitopalveluissa kunnioitetaan vanhempien ajatuksia kasvatuksesta ja 

uskonnollisia vakaumuksia, myös lapsen kieli ja kulttuuri huomioidaan hoitojär-

jestelyissä. Äidinkielellään päivähoitoa järjestetään suomen-, ruotsin- ja saa-

menkielisille lapsille. Muun kielisten lasten kieltä ja kulttuuria pyritään tukemaan 

yhdessä oman kulttuurin edustajien kanssa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2014.)  

 

Päivähoidon muotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, 

kolmiperhepäivähoito ja vuorohoito. Päiväkoti on lasten päivähoitoon varattu tila 

esimerkiksi rakennus tai huoneisto piha-alueineen, jossa järjestetään varhais-

kasvatusta. Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, lapsen omassa kodissa tai 

erillisessä tilassa järjestettyä varhaiskasvatusta. Ryhmäperhepäivähoito on 

kunnan järjestämissä kodinomaisissa tiloissa toteutettava päivähoitomuoto. 

Vuorohoito on päivähoitoa, jota tarjotaan lapsille ja perheille myös iltaisin, öisin 

ja viikonloppuisin. (Järvinen ym. 2009, 99.) 

 

Päivähoito vastaa sekä lasten kasvua ja kehitystä edistävien hoito- ja kasvatus-

palvelujen tuottamisesta että vanhempien ja työvoiman saatavuutta helpottavien 

palvelujen tarjoamisesta. Päivähoito korvaa kotona annettavaa hoivaa ja päivä-

hoitopaikat muistuttavat monesti koteja ulkoisesti ja toiminnallisesti. (Kekkonen 

2012, 31.) 
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2.3 Toiminta päivähoidossa 

 

Päivähoito määritellään siis varhaiskasvatuspalveluksi, jossa lapsen oikeus 

varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka yhdis-

tyvät toisiinsa. Päivähoidon merkittävin tehtävä on vanhempien tukeminen hei-

dän kasvatustehtävässään. Tämä voidaan nähdä yhteiskunnallisella tasolla yh-

teistyönä, jossa edistetään vanhempien ja päivähoidon vuoropuhelulla lapsen 

osuutta ja mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa tasapainoisesti. (Kekkonen 2012, 

30–31.) 

 

Koivusen (2009, 11) mukaan päivähoidon perustehtäviin kuuluu ydintehtävien 

hoidon, kasvatuksen ja opetuksen lisäksi vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, 

verkostotyö eri toimijoiden kanssa ja lastensuojelun tukitoiminta. Tehtäviä ei voi 

asettaa tärkeysjärjestykseen, koska ne painottuvat eri lasten ja perheiden koh-

dalla eri tavoin. Myös rajan vetäminen erilaisten tehtävien välille on vaikeaa ja 

kaikki osa-alueet voivat olla läsnä joka päiväisessä päivähoidon toiminnassa 

samaan aikaan. 

 

Päivähoidossa vanhempien ja kasvattajien välinen yhteistyö sisältää monipuo-

lista ja vuorovaikutuksellista toimintaa vanhempien ja kasvattajien kesken. Yh-

teistyö on kotikasvatuksen tukemista. Se ei kuitenkaan ole pelkästään perhei-

den kaikkien kasvatusmenetelmien hyväksymistä ja tukemista, vaan se on ta-

voitteellista keskustelua kasvatuksesta ja kasvatusperiaatteista, arvoista ja kult-

tuurista lapsen etu huomioiden. Tätä kautta voidaan sanoa, että päivähoito it-

sessään tukee perheiden kotikasvatusta. (Koivunen 2009, 151.) 

 

Päivähoitoa voidaan kuvata instituutiona, organisaationa ja yhteisönä. Suoma-

laisessa yhteiskunnassa päivähoidon institutionaalisena tehtävänä on vastata 

hoidon, opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuudesta. Organisaationa päivähoito 

on julkisorganisaatiota ja sen toimintaa ohjaavaa byrokratiaa. Työyhteisönä päi-

vähoito on moniammatillista sekä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön perustu-

vaa toimintaa. Nämä kaikki näkökulmat näkyvät päivähoidon yhteisön toimin-

nassa, ajattelussa ja päätöksenteossa. (Nummenmaa 2006, 23.)  
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Päivähoidon henkilökunta vastaa siitä kasvatuksesta, jota lapsi saa päivähoi-

dossa. Kasvatusvastuun jakautuminen lapsen vanhempien ja kasvattajien välillä 

vaatii tiivistä ja toimivaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Kasvattajalta edellyte-

tään tässä perheen tilanteen ymmärtämistä, hienotunteisuutta ja kykyä nähdä, 

millainen yhteistyö kulloinkin on sopivaa. Jos kasvattajalla herää huoli lapsen 

käyttäytymisen tai toiminnan pohjalta, on hänen velvollisuutensa keskustella 

asiasta vanhempien kanssa. (Koivunen 2009, 151–152.) 

 

Toimiva arki on päivähoidossa erittäin tärkeää. Nykyisyyttä arvostamalla kunni-

oitamme myös itseämme, lasta, vanhempia ja työyhteisöä. Päivähoidon arvok-

kaita rutiineja ovat omatoimisuus, kiireetön päivärytmi, perushoidon arvostami-

nen, tarinat, sylihetket ja lepo. Lapset sisäistävät nämä toiminnot osaksi omaa 

itseään säännöllisyyden, hyväksynnän, luottamuksen ja toistojen avulla. Henki-

lökunnan pysyvyys puolestaan turvaa lapsen tuntemisen, yksilöllisen huomioi-

misen ja päivittäisen yhteistyön vanhempien sekä yhteistyökumppaneiden 

kanssa. (Reunamo 2007, 110.) 

 

Päivähoidon arjen rytmin suunnitteluun vaikuttavat sekä kasvatukselliset että 

käytännölliset syyt, esimerkiksi lapset tarvitsevat kasvussaan ravintoa, ulkoilua 

ja lepoa säännöllisesti. Päivärytmissä on muistettava huomioida yhteisöllisyys ja 

lasten yksilöllinen kasvu, kehitys ja oppiminen. Vaikka päivärytmit ovat päivä-

hoitopaikoissa erilaisia, niissä on kuitenkin yhtäläisyyksiä. Yleensä päivät muo-

dostuvat päivähoitoon saapumisesta, leikistä, aamupalasta, yhteisestä päi-

vänaloituksesta, ohjatusta toiminnasta tai leikistä, ulkoilusta, lounaasta, sa-

tuhetkestä, lepo- ja rentoutumishetkestä, välipalasta, leikistä sisällä tai ulkona 

sekä kotiinlähdöstä. (Järvinen ym. 2009, 166.) 

 

Päivähoito on jokaiselle lapselle yksilöllinen yleisistä käytännöistä ja rutiineista 

huolimatta. Lapset vaikuttavat kasvatukseensa päivähoidossa. Lapsi ei ole pel-

kästään oppija, vaan hän myös kasvatustilanteessa toiminnan sisällön tuottaja. 

(Reunamo 2007, 29.) Oppiminen ja kehitys leikin kautta muodostuvat tiiviin ko-

konaisuuden lapsen toiminnassa. Aikuinen erottelee leikin ja oppimisen toisis-

taan, ei lapsi. Lapsen voimaantumiseen ja itsetuntoon voidaan vaikuttaa positii-
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visesti antamalla lapselle rohkaisevia ja myönteisiä oppimiskokemuksia päivä-

hoidossa. (Kronqvist 2011, 28.)  

 

 

2.4 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valmistui vuonna 2003 ja toinen tarkis-

tettu painos valmistui 2005. Sen pohjana ovat valtioneuvoston periaatepäätök-

senä vuonna 2002 hyväksymät Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset. 

Se on varhaiskasvatuksen sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline edistä-

en varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuutta Suomessa. Varhaiskasvatussuunni-

telman perustetta käytetään kunnallisten, yksikkökohtaisten ja lapsikohtaisten 

suunnitelmien perustana. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2014, b.) 1.8.2015 

uudistuvan lain myötä Opetushallitus vastaa virastona varhaiskasvatuksen ke-

hittämisestä ja seurannasta sekä valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteiden laatimisesta. Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden päivityksen aikana, ennen 1.8.2017, on voimassa siirtymäaika, jol-

loin sovelletaan ja laaditaan nykyisiä käytössä olevia paikallisia ja lapsikohtaisia 

suunnitelmia. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, b.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on puiteasiakirja, jossa on suosituksia 

valtakunnallisesta varhaiskasvatuksen sisällöistä, ohjauksesta ja toiminnan ke-

hittämisestä. Se ohjaa varhaiskasvatusta linjaamalla varhaiskasvatustoiminnan 

toteuttamisen keskeiset periaatteet, jotka tarkentuvat kunnissa ja päivähoitoyk-

siköissä yhteisiksi käytännöiksi ja toiminnallisiksi linjauksiksi. (Varhaiskasvatuk-

sen historia, nykytila ja kehittämisen suuntalinjat, 40; Rantala & Uotinen 2014, 

141.) 

 

Kunnat tekevät valtakunnallisen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteen poh-

jalta omat varhaiskasvatussuunnitelmansa. Kuntien varhaiskasvatussuunnitel-

miin vaikuttaa myös kunnassa tehdyt lasta ja perhettä koskevat suunnitelmat, 

kunnan varhaiskasvatuksen linjaukset ja esiopetussuunnitelmat. Kuntien var-

haiskasvatussuunnitelmissa selvennetään, millaisia alueellisia ja yksikkökohtai-

sia suunnitelmia kunnassa tehdään ja miten niitä tarkistetaan ja päivitetään 
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säännöllisesti. Kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat ovat kunnallisen varhais-

kasvatuksen ohjauksen ja henkilökunnan työväline. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2005, 43; Rantala & Uotinen 2014, 141.) 

 

Kunnat laativat omat varhaiskasvatussuunnitelmansa niin, että ne vastaavat 

kunnan käytäntöjä ja sopivat kunnan muihin suunnitelmiin. Kunnan varhaiskas-

vatussuunnitelma sisältää kuvauksen kunnan keskeisistä varhaiskasvatuksen 

linjauksista ja strategioista, ne ohjaavat kunnan varhaiskasvatuspalvelujen tuot-

tamista, toimintamuotoja ja niiden ominaispiirteitä, tukipalvelujen järjestämistä, 

varhaiskasvatuksen laatujärjestelmiä, yhteistyökumppaneita ja yhteistyö perus-

teita. Varhaiskasvatussuunnitelma sisältää turvallisuussuunnitelman, ja varhais-

kasvatukseen liittyvät erilliset kunnan tai seutukunnan ohjelmat ja hankkeet. 

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa on kunnan varhaiskasvatuksen toimin-

ta-ajatus ja arvot, päämäärät ja tavoitteet, kunnan varhaiskasvatussuunnitelman 

soveltamisesta ja konkretisoimisesta yksikön varhaiskasvatussuunnitelmaksi 

sekä miten varhaiskasvatusta toteutetaan kunnassa. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2005, 44–45.) 

 

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan myös, miten erityistä tukea 

järjestetään lapselle sekä miten eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lapsien varhais-

kasvatus järjestetään. Siihen kirjataan myös se, miten varhaiskasvatuksen, esi-

opetuksen ja perusopetuksen yhteistyö ja jatkumo rakentuu kunnassa. Kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan, miten moniammatillinen ja verkosto-

yhteistyö kunnallisten tahojen, kolmannen sektorin, seurakuntien, oppilaitosten 

ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa toteutetaan. Siinä on määritelty myös 

kasvatuskumppanuus ja vanhempien osallisuuden toteuttaminen lapsen var-

haiskasvatussuunnitelman laatimisessa ja seurannassa. Kunnan varhaiskasva-

tussuunnitelmassa käydään läpi lisäksi kunnan varhaiskasvatuksen sisällöllistä 

arviointia, kehittämistä ja seurantaa sekä varhaiskasvatuksen keskeisiä kehit-

tämisalueita kunnassa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 44–45.) 

 

Päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma täydentää kunnan suunnitel-

maa, ja siitä ilmenee toimintaympäristön ja yksikön erityispiirteet, painotukset ja 

tavoitteet. Yksikön suunnitelma muokkautuu ja tarkentuu vähitellen, koska sisäl-



16 

töjen valintaan ja toimintaan vaikuttavat lapset, lapsiryhmät, toimintaympäristö 

ja toimintaolosuhteet. Yksikössä arvioidaan toteutunutta toimintaa säännöllises-

ti. Varhaiskasvatussuunnitelma on myös apuna vanhempien ja henkilökunnan 

välisessä yhteistyössä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 44; Tu-

runen 2012, 319–320.) 

 

Yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat ovat yhdessä laadittuja konkreettisia 

toimintasuunnitelmia. Ne sisältävät yksikön historian, arvot ja toiminta-

ajatuksen, yksikön kasvatus-, lapsi- ja oppimiskäsityksen sekä arjen pedagogii-

kan. Päivähoitoyksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmissa on kuvattu yksikön 

arki päivärytmeineen ja eri yhteistyökumppanit. Niissä kerrotaan, miten lapsia 

havainnoidaan, tuetaan ja arvioidaan. Myös yksikön sisällölliset orientaatiot eri-

laisin painotuksin kuten musiikki, liikunta, vieraat kielet ja ympäristöasiat on 

nähtävissä varhaiskasvatussuunnitelmasta. (Järvinen ym. 2009, 126; Turunen 

2012, 321.) 

 

Yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmissa kuvataan myös kasvatusmenetelmät 

eli leikki, perushoito, opetus ja työ toiminta-alueina. Nämä toiminta-alueet ovat 

mukana päivähoidon arjessa. Näiden kasvatusmenetelmien avulla on mahdol-

lista saavuttaa myös paremmin yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmissa itsel-

le asettamat tavoitteet. (Järvinen ym.2009, 130; Turunen 2012, 321.) 

 

Päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelman päivityksestä vastaa päivähoi-

don henkilökunta, joka antaaa myös vanhemmille ja lapsille mahdollisuuden 

osallistua yksikön varhaiskasvatussuunnitelman sisältöön ja arviointiin. Kun 

suunnitelma on yhdessä laadittu ja aktiivisessa käytössä, se lisää henkilökun-

nan ja perheiden sitoutuneisuutta. Perheiden osallisuus yksikön toiminnan arvi-

ointiin tukee varhaiskasvatuksen kehittämistä. Näin myös tavoitteiden toteutu-

minen tulee näkyväksi ja henkilökunta pystyy sen avulla kehittämään suunni-

telmaa tarvittaessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 32.) 
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3 LAPSEN PÄIVÄHOITO 

 

 

Hoito on toiminnan perusta varhaiskasvatuksessa. Mitä pienempi lapsi on, sitä 

enemmän hän tarvitsee hoitoa ja aikuisen huolenpitoa. Hyvässä hoidossa lap-

sen perustarpeista on huolehdittu, ja lapsi voi keskittyä toisiin lapsiin, ympäris-

töön ja toimintaan. Hoidolla, kasvatuksella ja opetuksella kokonaisuutena vah-

vistetaan lapsen myönteistä minäkäsitystä, lapsen ilmaisu- ja vuorovaikutustai-

toja sekä ajattelun kehittymistä. Päivä muodostuu erilaisista arjen tilanteista, 

jotka ovat selkeästi mutta joustavasti rytmitetyn päivän perusta. Lapsen päiväs-

sä ovat mukana hoito- ja muut vuorovaikutustilanteet sekä arjen pienet tekemi-

set, leikki ja muu lapselle ominainen toiminta, jotka ovat kaikki tärkeitä kasvun ja 

oppimisen tilanteita. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 15–16.) 

 

 

3.1 Lapsen arki päivähoidossa 

 

Yhdessä lapsien kanssa toimiminen ja heidän huomioiminen vaatii lapsilta ky-

symistä. Aito ja avoin keskustelu lapsien ja aikuisten välillä on paljon enemmän 

kuin kysymistä, sillä on vastavuoroista puhumista, jossa molemmat osapuolet 

ovat aidosti kiinnostuneita toisten ajatuksista. Tärkeää on myös kasvokkain 

oleminen, jakaminen ja yhteisten merkitysten löytäminen. (Eskel & Marttila 

2013, 87.) 

 

Lapsen osallisuus perustuu eettisyyteen. Se on avointa, rehellistä, vastuullista, 

merkityksellistä ja vapaaehtoista. Siinä aikuisten toiminta on osaavaa ja luotet-

tavaa, ja se edistää lasten turvallisuutta ja lapsen kuulemista. (Pelastakaa lap-

set ry 2013, 4.) Tärkeintä lasten osallisuudessa on osallisuus omaan elämään 

ja yhteisöön kykyjen ja kiinnostuksen mukaan. Osallisuus ei ole vain aikuisten 

kysymyksiin vastaamista vaan lapsi osallistuu keskusteluun omasta tahdostaan. 

Lasten osallisuus tuo lapsen näkyväksi ja kuulluksi. Lasten itseluottamus vah-

vistuu osallistuen omaan arkeen. Vaikkei lapsi osallistu kaikkeen toimintaan, 

niin hän voi seuraajanakin olla osallinen. (Pelastakaa lapset ry 2013, 6, 8, 10; 

Eskel & Marttila 2013, 78.) 
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Kasvatustilanteissa auktoriteetti saadaan aikaan yhteisöllisessä antamisessa ja 

ottamisessa, jossa osallisena ovat kaikki ryhmän jäsenet. Toimintaa ohjaava 

säännöstö toimii, kun ne on rakennettu lasten ja kasvattajan yhteisissä keskus-

teluissa ja kaikki ymmärtävät ja hyväksyvät ne. Kasvatustapahtumassa auktori-

teetti puolestaan toteutuu kaikkien ryhmän jäsenten muodostamassa sosiaali-

sessa yhteisössä. Tällöin yhteisön jäsenet eivät totellessaan koe yleensä oi-

keuksiaan loukatun. (Hytönen 2008, 80.) 

 

Osallisuus ei tarvitse toteutuakseen näkymistä ja se ei synny pelkästä osallis-

tumisesta. Osallistumisen voi nähdä mutta osallisuus tulee esille vain lasta 

kuuntelemalla. Jokaista lasta on autettava saavuttamaan merkityksellisyyden 

tunne, ilman minua homma ei toimi. (Pelastakaa lapset ry 2013.) Lapselle on 

annettava hänen kehitystason mukaista tietoa, jonka perusteella hän voi kertoa 

ajatuksiaan ja haaveistaan sekä tehdä itseä koskevia päätöksiä (Marjanen, 

Marttila & Varsa 2013, 12–13). 

 

Lapsien subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja hoitopaikka ei pelkästään riitä hy-

vään päivähoitoon. Lasten vaikuttamismahdollisuudet ja kokemukset päivähoi-

dosta ovat tärkeitä. Ensimmäiset vuodet ovat lapsille erittäin merkityksellisiä, 

joten lasten olisi saatava päivähoidossa tarvitsemansa. Päivähoidon perusteh-

tävissä on painotettava lapsien näkökulman huomiointia ja varhaiskasvatukseen 

panostamista, jotta lasten kokemukset tulevat huomioitua ja otettua vakavasti. 

(Kalliala 2012, 5, 9-10; Hujala & Niikko 2011, 26.) 

 

Hyvä päivähoito muodostuu lapselle turvallisista ja päivittäisistä kohtaamisista 

arjen eri tilanteissa. Kasvattajien päätehtävä on huolehtia lapsista ja päätavoit-

teena on lasten hyvinvointi. Lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeintä on arjen su-

juminen kasvattajien ja toisten päivähoidossa olevien lasten kanssa. Jos arki ei 

toimi, lapsille annettava yksilöllinen ja erityinen tuki jää vaille perustaa. Lapsen 

kasvua edistäviä kokemuksia ovat hymy, syli, silitys, kiitos, kannustus, leikin 

ohjaaminen ja läsnäolo. Päivähoidon arki muodostuu lapselle tärkeistä hetkistä 

ja tapahtumista, ja arjen ohjaamisessa kasvattajalta vaaditaan osaamisen ohel-
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la kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista haastavaan työhönsä. (Koivunen 

2009, 9.) 

 

Hoito on lapsille välttämätöntä ja se vie aikuisten työajasta suuren osan. Silti 

sitä ei aina arvosteta. Hoito ei ole pelkästään perushoitoa ja teknisen hoitotoi-

menpiteen suorittamista. Perushoito, esimerkiksi lapsen pukeminen tai riisumi-

nen, on mahdollisuus kohdata lapsi yksilöllisesti. Perushoidon kautta lapsi muo-

dostaa käsitystä itsestään, kommunikoi ja kertoo itselle tärkeistä asioista, oppii 

uusia sanoja ja kielen rakenteita. Siksi ei ole yhdentekevää kuka lasta hoitaa. 

(Kalliala 2012, 37.) 

 

Kallialan (2008, 231) mukaan hyvän päivähoidon tavoitteena lasten hyvinvointi 

ja siihen pyritään kunnioittamalla jokaisen lapsen yksilöllisyyttä. Lapsen henki-

lökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen on perusta sille, että jokainen lapsi voi 

toimia ja kehittyä ainutlaatuisena yksilönä. Päivähoidossa lasta on arvostettava 

ja hyväksyttävä omana itsenään. Häntä tulee kuulla ja nähdä yksilönä. Näin 

lapsi uskaltaa yrittää ja oppii uutta. 

 

Hyvässä päivähoidossa lapsi voi emotionaalisesti hyvin ja hän sitoutuu toimin-

taan. Emotionaalisesti hyvinvoiva lapsi tuntee olonsa päivähoidossa kotoisaksi, 

hän voi olla rennosti oma itsensä. Emotionaalisesti hyvinvoiva lapsi on luotta-

vainen ja hän tiedostaa omat tunteensa ja tarpeensa. Hänellä on myös hyvä 

itsetunto ja hän pystyy käsittelemään kielteisiä kokemuksia. Lapsi nauttii elä-

mästään ja on yleensä valmis osallistumaan päivähoidon toimintaan. (Kalliala 

2012, 191–192.) 

 

 

3.2 Lapsen kasvattajat 

 

Päivähoidossa henkilökunnan toimenkuvat ja koulutukset vaihtelevat paljon. 

Päiväkodissa lastentarhanopettajan koulutus tulee olla vähintään joka kolman-

nella hoito- ja kasvatustehtävissä työskentelevällä. Muilta edellytetään vähin-

tään toisen asteen tutkintoa. (Reunamo 2007, 103; Happo ym. 2013, 273–274.) 
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Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

(272/2005) kuvaa, että kelpoisuusvaatimus lastentarhanopettajan tehtäviin on 

vähintään varhaiskasvatustieteen kandidaatin tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto, joka on suuntautunut varhaiskasvatukseen ja sosi-

aalipedagogiikkaan. Lastentarhanopettajan tehtäviä voi hoitaa myös henkilö, 

joka on suorittanut ennen tämän lain voimaantuloa tehtävään soveltuvan sosi-

aali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa edeltäneen ammattikorkeakou-

lututkinnon, opistoasteisen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillisen tutkin-

non tai muun sosiaalihuollon ammatillisen tutkinnon, joka antaa vastaavan pä-

tevyyden. 

 

Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla 1.8.2015 voimaantulevan varhaiskasva-

tuslain säännöksen mukaan enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä ole-

vaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Kokopäivähoidossa olevia lapsia voi olla 

yhtä aikaa alle kolmevuotiaiden ryhmässä enintään 12 ja kolme vuotta täyttä-

neiden lasten ryhmässä enintään 21 lasta. Säännös ei poista mahdollisuutta 

muodostaa eri-ikäisten lasten ryhmiä, järjestää ryhmien välistä toimintaa ja pitää 

toiminnallisia pienryhmiä. Päiväkodit voivat järjestää myös koko päiväkodin yh-

teisiä tapahtumia ja retkiä. Päiväkodeissa tulee olla jokaisena toimintapäivänä 

käytettävissä vähintään suhdeluvun mukainen määrä henkilökuntaa. Ryhmäko-

koa ja suhdelukuja voidaan soveltaa vuorohoidossa sekä erityistä tukea tarvit-

sevien lasten hoidossa, muuten poikkeamat voivat olla lyhytaikaisesti ja satun-

naisesti. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, b.) 

 

Päivähoito ei ole vain ohjeiden noudattamista, vaan se perustuu lapsen tunte-

miseen. Kasvattajan on tärkeää tietää lapsien yleiset kehitysvaiheet vaikka käy-

tännön työssä jokaiseen lapseen tutustutaan yksilönä. Häneltä odotetaan eri-

tyistä herkkyyttä tunnistaa lasten tunteita ja mahdollisuuksia, tämän tulee näkyä 

aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa monin tavoin. Huolenpitoa il-

maistaan lapselle ilmein ja elein, puheella, vaieten ja liikkein. Näin lapsen aut-

taminen ja kasvuprosessin tukeminen kuuluvat opettamisen lisäksi pedagogi-

seen pätevyyteen. (Kalliala 2012, 187–188.) Ammattikasvattajan tunnistaa kas-

vatustietoisuudesta, joka näkyy kasvattajan toiminnan ja tekojen perustumisena 
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tietoisiin toimiin. Kasvatustietoisuus kehittyy jatkuvasti, ja siinä näkyy kyky ref-

lektoida omaa toimintaa. (Järvinen ym. 2009, 18–19.) 

 

Kasvattaminen vaatii kasvattajalta aina arvovalintoja. Kasvattajan on annettava 

lapsen kasvaa, mutta myös kasvattaa lasta. Kumpaakin tarvitaan lapsen tasa-

painoisen kasvun ja kehityksen turvaamisessa. (Hytönen 2008, 6.) Lapsilähtöi-

nen kasvattaja arvostaa lasta uniikkina yksilönä, tiedostaen hänen tunteensa, 

ajatuksensa, mielipiteensä, vahvuutensa ja kehittymistarpeensa. Lapsilähtöinen 

kasvattaja luottaa lapsen kykyihin ja kasvuun, kantaen vastuunsa lapsen kasva-

tuksesta ja kasvusta. Lapsi on hänelle myös aktiivinen tekijä, toimija, tutkija ja 

leikkijä. (Järvinen ym. 2009, 35.) 

 

Kasvattajien tulisi kohdata ja hyväksyä lapset yksilöinä. Lapsilähtöisesti tämä 

tarkoittaa lasten yksilöllistä hoitamista, kasvattamista ja ohjaamista. Jotta yksi-

löllisyys olisi mahdollista, täytyy kasvattajalla olla tietoa lapsista ja lapsiryhmäs-

tä. Tietoja saadaan vanhempien kanssa keskustellen ja lapsia havainnoiden. 

Kirjattujen havaintojen perusteella kasvattajat arvioivat lapsien kasvua, kehitys-

tä ja oppimista yksilöllisesti. Lasten tarpeet vaihtelevat päivästä ja tilanteesta 

toiseen, kasvattajien onkin tärkeä toimia lapsen ja tilanteen mukaan. (Järvinen 

ym. 2009, 35.) 

 

Sensitiivisyys, aktivointi ja autonomia ovat hyvässä päivähoidossa toimivan ai-

kuisen ominaisuuksia. Sensitiivisesti toimiva aikuinen osoittaa eläytyvää ym-

märrystä lapsen perustarpeita kohtaan. Hän vastaa lapsen tunteisiin sekä tur-

vallisuuden, henkisen tuen ja selkeyden tarpeeseen. Sensitiivinen aikuinen pys-

tyy myös tunnistamaan herkästi lapsen erilaisia tunnetiloja. Hän kohtelee lasta 

kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti asettumatta lapsen yläpuolelle. (Kalliala 2012, 

198.) 

 

Ensimmäiset lapsuusvuodet ovat merkityksellisiä lapselle, monet niistä viete-

tään pitkälti päivähoidossa. Siksi päivähoidon tapahtumat ovat merkittäviä. Kas-

vattajan on ymmärrettävä lapselle tärkeät asiat, vaikka ne olisivat aikuisesta 

mitättömiä. Kun puhutaan lapsista, puhutaan aina myös aikuisista, koska lapset 

ovat riippuvaisia aikuisista. Aikuisten teot jättävät aina myös jälkensä lapseen. 
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Lapsen päivähoitopäivä on täynnä erilaista toimintaa, joissa lapsi vuoroin lähes-

tyy ja loittonee aikuisesta. Päivähoidossa hyvät ja huonot hetket sulautuvat toi-

siinsa muovaten lapsen käsitystä päivähoidosta. (Kalliala 2008, 5; Hujala & 

Niikko 2011, 26.) 

 

Kallialan (2008, 24–25) mukaan kasvattajan tärkeimpiä tehtäviä on olla läsnä ja 

luoda turvallisuutta, jonka ympäröiminä lapset toimivat. Päivähoidossa kasvatta-

jan on avustettava, kuunneltava ja oltava lasten saatavilla. Hän vastaa myös 

puitteiden luomisesta sekä ajan ja tilan hallinnoimisesta. Kasvattajat ja lapset 

saavat päivittäisessä toiminnassa vaikutteita toisiltaan. Lasten kasvatuksen ja 

kulttuurin jatkumisen vuoksi on tärkeää, että eri-ikäiset ovat keskenään tekemi-

sissä. 

 

Kasvattajan tehtävä vaihtelee lasten iän ja taitojen mukaan. Kasvattajan tehtä-

viin kuuluu muun muassa pedagoginen, kasvatuskumppanuuden sekä yhteisöl-

lisen vaikuttajan näkökulma. Kasvattajien on ymmärrettävä vertaisryhmän tär-

keys, ja antaa tilaa ja vapautta lasten leikki-ideoille. Kun kasvattaja tuntee lap-

set ja heidän mielenkiinnon kohteet, hän voi ohjata lapsia yhteiseen toimintaan, 

jos lapset eivät itse löydä kaikkia kiinnostavaa leikkiä. Näin kasvattaja voi auttaa 

yhteisön muodostumisessa ja auttaa myös yhteisöjen ulkopuolelle jääviä lapsia 

saaden heidät mukaan toimintaan. (Marjanen, Ahonen & Majoinen 2013, 66.) 

 

Kasvattajalta edellytetään sitoutuneisuutta, herkkyyttä ja kykyä reagoida lapsen 

tunteisiin ja tarpeisiin. Kasvattajan tulee kannustaa lasta omatoimisuuteen niin, 

että lapsi kokee iloa osaamisestaan mutta saa myös tarvitsemansa avun. Kas-

vattajat mahdollistavat päivähoidon hyvän ilmapiirin, jossa lapset voivat hyvin ja 

kokevat yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta. Mahdollisimman pysyvät ja turvalliset 

ihmissuhteet edistävät osaltaan myös lapsen hyvinvointia päivähoidossa. (Kal-

liala 2008, 28–29.) 
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3.3 Lapsen ympäristö ja yhteisö 

 

Lasten yhteiskunnallisen osallisuuden näkökulmasta päivähoito on lapselle kes-

keinen toimintaympäristö ja kasvuyhteisö. Päivähoito on merkittävänä jokapäi-

väisenä konkreettisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan ympäristönä lapsen 

ensimmäinen yhteiskunnallisen palvelujärjestelmän organisaatio, johon lapsi 

itse muodostaa kokemuksellinen suhteen. Lapsen suhde yhteiskuntaan raken-

tuu päivähoidossa osallistumalla yhteiseen toimintaan muiden lasten kanssa. 

Päivähoito on mahdollisesti lapsen ensimmäinen kodin ulkopuolinen yhteisö, 

jossa lapsi tulee perhettään laajempien sosiaalisten kokonaisuuksien jäseneksi. 

(Virkki, Nivala, Kiilakoski & Grentschel 2012, 180.) 

 

Päiväkoti on aina lasten toiminta- ja oppimisympäristö, siksi se olisi hyvä suun-

nitella yhdessä lasten kanssa. Kasvattajien on luotava ympäristöstä sellainen, 

jossa lapsi voi kasvaa esteittä. Kasvattajien haasteena on lasten näkökulmien 

hahmottaminen ja niiden tuominen kasvatustyöhön. Lapsia kuulemalla ja osal-

listamalla heidän mielipiteet ja oma kulttuuri saadaan esille. Lapsen mielipiteitä 

kunnioittava kasvattaja auttaa jokaista lasta ilmaisemaan näkemyksiään vuoro-

vaikutuksessa aikuisten ja muiden lasten kanssa arjessa. Päivähoito yhteisölli-

syys pohjautuu yhdessä olemiseen ja tekemiseen. (Eskel & Marttila 2013, 90–

91.) 

 

Varhaiskasvatusympäristö on niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinen ympä-

ristö. Ympäristön tulee olla lapsen iän ja kehityksen mukaisesti kehittävä, oppi-

mista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen. Varhaiskasvatusympäristön toi-

mitilat ja toimintavälineet huomioivat esteettömyyden ja käyttötarkoituksen nä-

kökulman. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, b.) 

 

Monille lapsille päivähoito on yksi elämän tärkeistä yhteisöistä. Päivähoidossa 

lapset muodostavat vertaisyhteisöjä ja harjoittelevat yhteisössä toimimista. Yh-

teisöjen jäseninä lapset opettelevat jakamista, toisten ystävällistä kohtelua, it-

sensä ilmaisua, roolin ottoa ja vuorovaikutustaitoja, jotka ovat tärkeitä taitoja 

sosiaalisessa elämässä. (Ikonen 2006, 149.) Yhteisöllisyys antaa lapsille tun-
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teen johonkin merkitykselliseen kuulumisesta ja ryhmän jäsenyydestä. (Koivula 

2013, 43). 

 

Päivähoidossa lasten toiminnan ja vuorovaikutuksen tavoitteena on saavuttaa 

me-tunteeseen liittyvää yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys on tunne yhteisöön kuulu-

misesta sekä merkitys yksilölle ja hänen tarpeidensa toteutumiselle. Yhteisölli-

syys näyttäytyy ryhmän jäsenten välisenä yhteytenä, keskinäisenä kiintymykse-

nä sekä toisista välittämisenä ja auttamisena. Yhteisöllisyys tulee esille vuoro-

vaikutuksena, jossa ryhmän keskustelut, hellyyden osoitukset ja jakaminen tii-

vistävät ryhmää. Yhteisöllisyys näkyy myös lasten toiminnassa, mielekäs ja ar-

vokas yhteinen toiminta vahvistaa jo olemassa olevaa yhteisöä ja siihen kuulu-

mista. (Ikonen 2006, 156–157.) 

 

Eskelin ja Marttilan (2013, 76–77) mukaan päivähoito on myös sosiaalinen yh-

teisö, jossa lapset ja aikuiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Lapsi yksilö-

nä ja subjektina on yhteisöllisen toiminnan perusta. Lapsi on ryhmänsä jäsen ja 

hän on yhteydessä päivähoidon lapsiin ja aikuisiin. Vuorovaikutus vaatii sosiaa-

lisia valmiuksia ja taitoja. Lapsen sosiaalisuus kehittyy, kun hän tulee kuulluksi 

ja saa olla osallisena yhteisössä. Koivulan (2013, 22) mukaan yhdessä tekemi-

nen ja oppiminen ovat merkittäviä lapsen arjessa ja sosiaalisen identiteetin 

muodostumisessa. Erilaisten sosiaalisten taitojen harjoittelu on keskeisessä 

asemassa lasten elämässä ja niitä harjoitellaan päivähoidossa yhdessä toisten 

lasten kanssa ja kasvattajien avustuksella. 

 

Jokaisessa päivähoitopaikassa muodostuu oma kulttuuri, vuorovaikutustavat ja 

käytännöt. Lasten päivähoitopäivä rakentuu erilaisista päivähoidon rutiineista, 

kuten aterioista, ulkoilusta, ohjatuista toimintatuokioista ja vapaasta leikistä. Ru-

tiinien avulla lapset voivat oppia toisiltaan, kokea yhteisöön kuulumista ja oppia 

vertaiskulttuuria. Yhteisöön kuulumista vahvistavat omalta osaltaan myös yh-

teisten sääntöjen laatiminen ja niiden noudattaminen. (Koivula 2013, 22–23.) 

Päivähoidon toiminnot ja päivärytmi tukevat lasten kasvua ja kehitystä. Päivä-

hoito on lasten toimintaympäristö, mutta se on myös kasvattajien työpaikka. 

Suotuisaa kasvua tukeva toimintaympäristö ja kulttuuri rakennetaan yhdessä 

lasten ja aikuisten kesken. (Järvinen ym. 2009, 165.) 
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Päivähoitoympäristö muodostuu fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalista tekijöistä. 

Siihen kuuluvat rakennetut tilat, lähiympäristö sekä erilaiset materiaalit ja väli-

neet. Joustavaa ympäristöä voidaan muuttaa tarpeiden mukaan. Monipuolinen 

ja joustava ympäristö herättää lapsien mielenkiinnon, kokeilunhalun ja uteliai-

suuden sekä kannustaa toimimaan ja ilmaisemaan itseään. Päivähoidon ympä-

ristöä suunniteltaessa on huomiota sekä toiminnallisuus että esteettisyys. Hyvä 

ympäristö on viihtyisä ja kannustaa lasta leikkimään, tutkimaan, liikkumaan ja 

toimimaan. Päivähoitoympäristön ilmapiirin tulee olla myönteinen, turvallinen ja 

lasten terveyden ja hyvinvoinnin huomioiva. Hyvä ympäristö kannustaa keskus-

televaan ja vuorovaikutteiseen pienryhmätoimintaan. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2005, 17–18.) 

 

Hyvä päivähoitoympäristö innostaa lasta liikkumaan, oppimaan uutta ja kehit-

tämään taitojaan. Ympäristön tulee olla sekä tarpeeksi haastava että motivoiva. 

Hyvä päivähoitoympäristö antaa lapsella taiteellisia elämyksiä, ja mahdollisuu-

den tutkia ja kokeilla erilaisia taiteellisia materiaaleja. Myönteisellä, kannustaval-

la ja monipuolisella ympäristöllä voidaan myös tukea lapsen tutkivaa toimintaa. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 23–25.) 

 

Kasvuympäristö ja -yhteisö muuttuvat ja elävät. Kuten muutkin yhteisöt myös 

päivähoito kehittyy kaiken aikaa. Kasvuympäristön on sovelluttava lapsien tar-

peisiin. Hyvä ympäristö mahdollistaa lapselle sosiaalisia suhteita ja ympäristöön 

tutustumisen omassa tahdissa löytäen sieltä erilaisia toimintamahdollisuuksia. 

Hyvässä monipuolisessa päivähoitoympäristössä on paljon tilaa ja mahdolli-

suuksia vuorovaikutukseen ja yksityisyyteen oman valinnan mukaan. Hyvässä 

ja toimivassa ympäristössä lapset eivät erottaudu kykyjen perusteella vaan kai-

killa lapsilla on mahdollisuus tulla näkyväksi. (Eskel & Marttila 2013, 92.) 

 

 

3.4 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

 

Kun lapsi siirtyy kodin ympäristöstä päivähoitoon, on tapahtuma suuri muutos 

koko perheelle. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa tulee siksi huomioida 

jokaiseen perheen yksilölliset tilanteet, tunteet ja odotukset. Lapsen varhaiskas-
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vatussuunnitelmaa tehdessä on hyvä suunnitella yhdessä, miten lapselle muo-

dostuu hyvä päivähoidon polku. Kasvattajien tulisi heti ensimmäisessä tapaami-

sessa sopia perheen kanssa keskinäisestä yhteistyöstä ja kasvatuskumppa-

nuuden muodoista. (Kaskela & Kronqvist 2007, 11–12.) 

 

Valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteella jokaisessa päivä-

kodissa tai perhepäivähoidossa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa on ta-

voitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista 

ja hyvinvointia tukien sekä, miten tavoitteet toteutetaan. Varhaiskasvatussuunni-

telmaan kirjataan myös lapsen tuen tarve, tarvittavat tukitoimenpiteet ja miten 

ne toteutetaan. Myös lapsen lääkehoidosta sovitut asiat kirjataan tarvittaessa 

suunnitelmaan. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015,b.) 

 

Päivähoidossa olevalle lapselle laaditaan päivähoitosuhteen alussa varhaiskas-

vatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Tätä suunnitelmaa arvioidaan 

yhteistyössä säännöllisesti ja siihen perustuu lapsen varhaiskasvatus. Lasten 

varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteena on huomioida lasten yksilöllisyys ja 

vanhempien tiedot toiminnan järjestämisessä. Lasten yksilöllisten suunnitelmien 

avulla koko päivähoitoyksikkö voi työskennellä johdonmukaisesti lapsen yksilöl-

liset tarpeet huomioiden. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 32–33; 

Rantala & Uotinen 2014, 141; Turunen 2012, 315–316.) 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tarkoitus ei ole olla väliintuloa vaan siinä 

keskitytään lapseen eikä vain häneen kohdistuviin tuen tarpeisiin. Lapsen var-

haiskasvatussuunnitelma ei ole myöskään vain lapsen tavoitteita arvioiva väli-

ne. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on kasvattajien pedagogi-

sen työn ja ammatillisuuden ohjaaminen ja kehittäminen. Lapsen varhaiskasva-

tussuunnitelman ehdottomana ydintavoitteena on, että jokainen lapsi aikuisten 

tuella ja avulla kokee olevansa hyvä ja hyväksytty omana itsenään. Lapsen var-

haiskasvatussuunnitelma arvostaa lapsuutta, kannattelee ja kertoo positiivisesti 

lapsen ainutlaatuisuudesta. (Kaskela & Kronqvist 2007, 13–14; Turunen 2012, 

318–319.) 
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Lapsikohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa jokainen lapsi huomioidaan 

yksilönä, jottei kukaan hukkuisi ryhmään. Varhaiskasvatussuunnitelma keskus-

telut voivat olla perhetyönomaisia haastatteluja vanhempien näkemyksistä lap-

sesta ja tavoista toimia hänen kanssaan. Varhaiskasvatussuunnitelmiin liittyvien 

keskustelujen pitäisi olla suunnitelmallisia ja toistuvia lapsen toiminnan ja kehi-

tyksen seuraamista. (Kalliala 2012, 109–110; Turunen 2012, 319.) 

 

Lasten varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa korostetaan lapsen kehitystä 

vahvistavia voimavaroja. Vanhemmille kerrotaan mahdolliset huolen aiheet ja 

ongelmat konkreettisesti, ja ratkaisuja mietitään yhdessä. Varhaiskasvatus-

suunnitelmassa sovitaan myös miten yhteistyötä tehdään. Lapsi voi olla muka-

na varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen sekä arvioinnissa vanhempien ja 

kasvattajien sopimalla tavalla. Kun varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista 

seurataan ja arvioidaan säännöllisesti, muodostaa se toimivan kokonaisuuden. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 33.) 

 

Turjan (2011, 44) mukaan varhaiskasvatussuunnitelma nostaa esille lasten oi-

keuksien sopimuksen arvolähtökohdat. Sen kautta lapsilla on oikeus tulla kuul-

luksi ja huomioiduksi kasvatustoiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Var-

haiskasvatussuunnitelmissa pitäisi näkyvä lapsille merkityksellisten ja eheyttä-

vien teemat suunnittelussa, jotta toiminta olisi lasten näkökulmasta tarkoituk-

senmukaista ja sopivan haasteellista. 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa voidaan nimittää myös hoito- ja kasva-

tussuunnitelmaksi. Lapsen suunnitelma pitää sisällään lapsen yksilölliset ja yh-

teisölliset tavoitteet sekä lapsen vahvuudet ja kehittymiskohdat. Suunnitelmaa 

päivitetään tilanteiden muuttuessa. (Järvinen ym. 2009, 126.) Lapsen varhais-

kasvatussuunnitelma on prosessi, joka alkaa lapsen päivähoidon alkaessa ja 

päättyy, kun lapsi lähtee pois päivähoidosta. (Kaskela & Kronqvist 2007, 3.) 
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4 VARHAISKASVATUKSEN LAATU 

 

 

Varhaiskasvatuksen laatu on moninainen käsite ja se muodostuu minimissään 

palvelun saamisesta ja sen riittävyydestä. Siihen liittyy kuitenkin paljon asioita 

kuten kasvattajien ja muun henkilökunnan koulutus ja osaaminen, ihmissuhtei-

den pysyvyys ja vuorovaikutus, varhaiskasvatusympäristö ja kasvatuskumppa-

nuus. Tärkeitä ovat myös lapsen kokema ilo sekä lapsen kasvun, kehityksen, 

oppimisen ja hyvinvoinnin edistyminen. Varhaiskasvatuksen laatuna ja vahvuu-

tena nähdään myös toiminnan perustuminen educare-ajatteluun. On lapsen 

edun mukaista, että hänen arkensa muodostuu kokonaisuudeksi. (Varhaiskas-

vatuksen historia, nykytila ja kehittämisen suuntalinjat, 57; Hujala, Fonsén & Elo 

2012, 300–301.) 

 

 

4.1 Laatu käsitteenä 

 

Laatu on käsitteenä monitahoinen, ei ollenkaan yksiselitteinen. Laatu on luon-

teeltaan muuntuva eli dynaaminen. Laadun käsitteeseen liittyy vahva konteksti-

sidonnaisuus. (Kopperi 2014, 8.) Laatu-sanaa käytetään usein ilman määritte-

lyä, siksi se on pelkkänä sanana monesti merkityksetön ja selittämätön, tarviten 

täsmennystä ja konkreettista kuvailua kontekstista. (Alila 2013, 24.) 

 

Alilan (2013, 37–38) mukaan laadun käsite on hyvin abstrakti sekä välillä han-

kalasti hahmotettava ja epäselvä, kuitenkin samalla se on hyvin kiehtova ja 

haastava. Laatua ei voi hahmottaa kokonaisuutena vain yhdestä näkökulmasta 

tutkimalla. Laadun käsitteen määrittelyssä on hyvä keskittyä laatuun liittyvän 

asian kannalta tärkeiden tekijöiden löytämiseen ja tarkasteluun, sekä eri tekijöi-

den välisten suhteiden ja vuorovaikutuksen tunnistamiseen. Laadun määrittely 

voi tämän vuoksi tuntua välillä mahdottomalta tai vaikealta. Moninaisuudestaan 

huolimatta laatu on käsitteenä määriteltävissä ja näkyväksi laatu-käsite saa-

daan, kun se liitetään johonkin aiheeseen, esimerkiksi varhaiskasvatukseen.  

 



29 

Arvon tai asian määrittelyssä laatu saa erilaisia merkityksiä sen määrittelijän 

mukaan sekä tarkastelu näkökulmasta johtuen. Tämä vuoksi laatu on määritel-

tävä aina substanssista käsin. Laatu käsitteenä liittyy määrittelevänsä aiheen 

arvosidonnaisuuteen, näin laatua on näkökulmasta riippuen tärkeäksi koetut 

asiat. Kulttuurit määrittävät laatua, käsitys laadusta muodostuu yhteiskunnan 

sisällä ja määrittyy sen jäsenien mukaan, muuttuen ajan kuluessa. (Alila 2013, 

39, 42.)  

 

 

4.2 Laatu lasten päivähoidossa 

 

Suomessa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen laatua ohjataan lasten päivähoi-

toa ja esiopetusta käsittelevillä laeilla ja asetuksilla. Osaltaan varhaiskasvatuk-

sen ja päivähoidon laatua linjaavat myös Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet ja valtakunnalliset asiakirjat. Nämä asiakirjat määrittelevät päivähoidon laa-

dun kannalta keskeiset periaatteet ja suuntaviivat kehittämisessä. (Alila 2013, 

31–32.) Varhaiskasvatuksen laatua määrittelevistä laeista ja asetuksista tulevat 

varhaiskasvatuksen ja päivähoidon tavoitteiden lähtötaso ja toiminnan minimi-

vaatimukset. (Ovaska 2004, 159). 

 

Varhaiskasvatuksen laadussa on keskeisintä miettiä, kuka on päivähoidon ja 

varhaiskasvatuksen asiakas. Lapset ovat ensisijaisia ja välittömiä asiakkaita, 

perheet tulevat asiakkaiksi päivähoitopaikastaan saaman kasvatuksellisen tuen 

myötä. Yhteiskunta voidaan nähdä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asiak-

kaina, koska nämä palvelut mahdollistavat yhteiskunnan toimivuuden ja hyvin-

voinnin. Kaikilla näillä päivähoidon asiakkuuksilla on erilaiset odotukset laadusta 

sekä siitä, mitä he kokevat laadukkaaksi, tämän vuoksi jokainen asiakassuhde 

ja laadun kokeminen päivähoidossa on yksilöllistä. (Ovaska 2004, 158).  

 

Suomalaiseen varhaiskasvatukseen laatuun liittyy sen kansallinen luonne ja 

vahvuus, jotka ovat muodostuneet vuosien aikana koulutuksesta, tutkimuksesta 

ja lastentarhaperinteestä Suomessa sekä suomalaisen yhteiskunnan piirteistä. 

Suomalainen päivähoito järjestelmänä on saanut kokonaisuutena ihailua kan-

sainvälisesti laadukkuutensa vuoksi, joka on peräisin laajasta perhe- ja lapsipo-
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liittisesta kokonaisuudesta ja lapsista huolehtimisesta. Tämä kokonaisuus 

käynnistyy jo äitiysneuvolasta, jatkuen päivähoidon ja nuoruuden kautta aikui-

suuteen. Tämän lisäksi yhteiskuntamme varhaiskasvatuksen hyvää laatua tu-

kevat henkilökunnan korkea koulutustaso, kaikille alle kouluikäisille taattava 

päivähoito-oikeus ja päivähoidon rakentuminen kokonaisuutena kasvatuksesta, 

opetuksesta ja hoidosta. (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 152–153.) 

 

 

4.3 Laatutekijät 

 

Suomalainen laatumalli muodostui viidestä erilaisesta näkökulmasta kansainvä-

listen tutkimusten perusteella. Näitä ovat palvelutaso, puitetekijät, prosessiteki-

jät, välilliset tekijät ja vaikuttavuustekijät. Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa 

laadun teoreettinen mallintaminen on harvojen mallien varassa. Eeva Hujala-

Huttusen tutkimuksista 1990-luvun taitteesta lähtenyt suomalaisen laatumalli 

muodostui Oulun yliopiston projektissa 1997–2000. (Alila 2013, 49–50; Kopperi 

2014, 9-11.) Kuviossa 1 on kuvatta suomalaisen laatumallin eri tekijät.  

 

 

KUVIO 1. Päivähoidon laatutekijät (Hujala ym. 2007, 162) 

 

Mallissa palvelutaso kuvaa laadun osa-alueina palveluiden saatavuutta ja riittä-

vyyttä. Puitetekijät ovat laadukkaan päivähoidon toteutumisen reunaehtoja, 

säädelleen päivähoidon laatua. Edellytyksenä puitetekijöille on palvelujen riittä-
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vyys ja saatavuus. Mallissa puitetekijöitä ovat ryhmän koostumus, ihmissuhtei-

den pysyvyys ja päivähoitotilojen fyysinen toimivuus. Välilliset tekijät ohjaavat 

laatua toiminnallisesti. Välilliset tekijät liittyvät kasvatusprosessin suunnitteluun 

ja ohjaamiseen sekä henkilökunnan osaamisen johtamiseen, työyhteisöön ja 

tiedonkulkuun sen sisällä. Välillisissä tekijöissä tärkeänä näkyvät lapsikohtaisien 

varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ja vanhempien ja henkilökunnan väli-

nen kasvatusyhteistyö. (Hujala ym. 2007, 163–165; Alila 2013, 50–51; Kopperi 

2014, 11.) 

 

Prosessitekijät käsittelevät laatua kasvatusprosessin ja kasvatusvuorovaikutuk-

sen näkökulmasta. Niissä painottuu lapsilähtöisyys, lasten osallisuus sekä niin 

lasten ja aikuisten välinen vuorovaikutus kuin lasten keskinäinen vuorovaikutus. 

Vaikuttavuustekijät puolestaan ovat tuotoksen tasoa ja laatua. Varhaiskasva-

tuksen ja päivähoitotoiminnan ollessa laadukasta lapset saavat myönteisiä ko-

kemuksia, he kasvavat, kehittyvät ja oppivat, ja vanhemmat ovat tyytyväisiä. 

(Hujala ym. 2007, 165–170; Alila 2013, 50–51; Kopperi 2014, 11.) 

 

Alilan (2013, 52) mukaan näistä teorialähtöisistä laatutekijöistä muodostuu ko-

konaisuus, joka jäsentää varhaiskasvatuksen laatua ja toimii myös laadun arvi-

oinnin pohjana. Tekijöitä voi tarkastella yksittäisinä osioina, tekijöiden keskinäi-

sestä riippuvuudesta johtuen, kokonaisuuden tarkastelu on laadukkaiden tulok-

sien ja vaikuttavuuden kannalta järkevämpää.  

 

 

4.4 Laadun arvioiminen 

 

Koska laatu käsitteenä ei ole yksiselitteinen, ei myöskään laadun arvioinnille ole 

yhtä ainoaa määritelmää tai kriteeristöä. Laadun arvioinnista saatavaa infor-

maatiota kaipaavat useat tahot ja sen vuoksi se on tärkeää. Suomessa ensim-

mäinen valtakunnallinen varhaiskasvatuksen laadunhallintaan ja ohjaukseen 

liittyvä kehitysprojekti oli Valoa-hanke, vuosina 2000–2003. Hankkeen yhtey-

dessä kartoitettiin laajasti varhaiskasvatuksen laadun arviointia ja sen hetkises-

tä tilaa Suomessa. Hankkeen mukaan arvioinnissa oli maanlaajuisesti paljon 

parannettavaa. (Kopperi 2014, 8-10.) 
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Päivähoidon laadun ylläpito vaatii toiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. 

Päivähoidon laadunarvioinnilla saadaan tietoa toteutetusta toiminnasta, vah-

vuuksista sekä kehittämishaasteista. Arvioinnilla on mahdollista tehdä päivähoi-

dolle tavoitteet ja niiden toteutuminen näkyväksi myös ulkopuolelle. Se kertoo 

mitä pidetään tärkeänä, miten lapsiin suhtaudutaan ja millaista pedagogiikkaa 

toteutetaan. Laadunarviointi määrittelee päivähoidon ammatillisuutta ja auttaa 

ammatillisuuden kehittymisessä. Se antaa perheille, päivähoitohenkilökunnalle 

ja hallinnolle yhteisen perustan keskustella päivähoidon tavoitteista, vahvuuk-

sista ja kehittämishaasteista. Järjestelmällinen arviointi on perusta päivähoidon 

ja sen kasvatustoiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle. (Hujala & Fonsén 

2011, 312–313.) 

 

Uutena 1.8.2015 uudistuvassa varhaiskasvatuslaissa säädetään velvoite var-

haiskasvatuksen järjestäjälle arvioida antamaansa palvelua sekä osallistua ul-

kopuoliseen toimintansa arviointiin. Arvioinnin muodot ovat varhaiskasvatusta 

järjestävän päätettävissä, mutta arvioinnin on oltava suunnitelmallista ja sään-

nöllistä. Myös lapsille ja vanhemmille on annettava mahdollisuus osallistua arvi-

ointiin. Lisäksi lain mukaan laadun arviointien tulokset tulee julkistaa. Uudistu-

van lain myötä varhaiskasvatuksen arviointi on osa Kansallisen koulutuksen 

arviointikeskuksen toimintaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, b.) 

 

Päivähoidon laadunarviointi tuo esille subjektiivisen ja arvosidonnaisen näkö-

kulman. Se on osallistavaa arviointia. Mielenkiinnon kohteena ovat ihmisten 

henkilökohtaiset käsitykset ja kokemukset sekä esille tulevat erilaiset näkökul-

mat. Hyvä päivähoito on laadukasta niin ajallisesti kuin kulttuurisesti vaihtelevaa 

eri päivähoitoyhteyksissä. Siinä korostuu yhä enemmän lasten näkökulman 

huomioiminen. (Hujala & Fonsén 2011, 315; Hujala ym. 2012, 300.) Alilan tut-

kimuksen mukaan (2013, 6-7) suomalaisessa varhaiskasvatuksessa laatupuhe 

on vähäistä ja selittämätöntä. Yhteiskuntamme kaipaa laatupuheen kokonais-

valtaisempaa jäsentämistä ja sitä kautta laadun kehittäminen laaja-alaisesti on 

tarpeen. Varhaiskasvatuksen laadunarviointi valtionhallinnon ja eri kuntien ta-

solla kaipaa vielä tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta ja systematisointia. 
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5 KASVATUSKUMPPANUUS JA OSALLISUUS 

 

 

Kasvatuskumppanuus edistää lapsen äänen kuulemista, vuorovaikutuksen ja 

luottamuksellisen yhteistyön rakentamista lapsen kasvu- ja kehitysympäristöi-

hin. Kasvatuskumppanuuden perustana on Lapsen oikeuksien sopimuksen 

edistäminen perheiden ja henkilökunnan yhteistoiminnassa. Kasvatuskumppa-

nuus muodostuu kuulemisen, kunnioituksen, luottamuksen ja dialogisuuden 

periaatteista. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2014, a.) 

 

 

5.1 Kasvatuskumppanuuden määritelmä 

 

Poikosen ja Lehtipään (2009, 73) painottavat, että lapsen etu ja tarpeet ovat 

lähtökohtana vanhempien ja varhaiskasvatushenkilökunnan kasvatuskumppa-

nuuden syntymiselle ja kehittämiselle. Kekkosen (2012, 22) mukaan Suomessa 

päivähoidon ja perheen välinen yhteistyö ja vanhempien osallisuus linjattiin 

kasvatuskumppanuudeksi ensimmäisen kerran vuonna 2002, kun Valtioneuvos-

ton periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista laadittiin. 

Kasvatuskumppanuus on mukana kaikkien päivähoidon asiakasperheiden 

kanssa tehtävässä yhteistyössä, mutta erittäin tärkeää se on varsinkin erityisen 

tuen tarpeessa olevien lasten perheissä. 

 

Päivähoitopalveluissa kasvatuskumppanuus on vanhempien ja henkilökunnan 

tietoista yhteistyötä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Kasva-

tuskumppanuus tuo yhteen vanhempien ja kasvattajien lapseen liittyvät tiedot ja 

kokemukset. Lapsen hyvinvoinnin takaamisen edellytyksenä on vanhempien ja 

henkilökunnan välinen luottamus, tasavertaisuus ja kunnioitus. (Terveyden ja 

hyvinvoinninlaitos 2014, a; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31; 

Rantala & Uotinen 2014, 141.)  

 

Kasvatuskumppanuudessa lasten ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu sekä 

oman lapsensa tuntemus on heidän vanhemmillaan. Kasvattajilla on puolestaan 

koulutuksen antama ammatillinen tieto ja osaaminen lapsista. Kasvattajien vas-
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tuulla on rakentaa mahdollisuus kasvatuskumppanuudelle ja tasavertaiselle yh-

teistyölle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31.) 

 

Kasvatuskumppanuuden perustana ovat lapsen tarpeet, jotka ohjaavat toimin-

taa lapsen edun ja oikeuksien toteuttamiseksi. Kasvatuskumppanuus yhdistää 

vanhempien ja kasvattajien tiedot ja kokemukset muodostaen parhaat lähtö-

kohdat lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2005, 31.) Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on tuoda lapsi nähdyksi 

ja ymmärretyksi kokonaisvaltaisesti toimijana ja oman elämänsä kokijana. Kas-

vatuskumppanuudessa on tärkeää, että aikuiset havainnoivat ja havaitsevat 

lapsen leikin, toiminnan, kokemukset, tarpeet ja toiveet. Merkityksellistä on 

myös, mitä ja miten lapsen kanssa puhutaan. (Kaskela & Kekkonen 2008, 17–

18.) 

 

Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja kasvattajien välistä toiminnan sopimis-

ta kaikille sopivalla tavalla. Kasvattaja vastaa siitä, että jokaisen perheen kans-

sa tehtävä kasvatuskumppanuus on luonteva osa lapsen päivähoitoa alusta 

alkaen. Vanhemmille järjestetään oman lapsen kasvatuskeskustelujen lisäksi 

yleisiä keskusteluja yhdessä muiden vanhempien ja koko henkilökunnan kans-

sa. Kasvatuskumppanuus edistää osaltaan vanhempien keskinäistä yhteistyötä. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31; Poikonen & Kontoniemi 

2011, 383–384.) 

 

Kasvatuskumppanuuden avulla on mahdollisuus tunnistaa mahdollisimman ai-

kaisessa vaiheessa lapsen tuen tarve jollakin kasvun, kehityksen ja oppimisen 

alueella (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 32). Kaskela ja Kekko-

nen (2008, 18) korostavat kasvatuskumppanuuden myönteisen ilmapiirin ylläpi-

tämisen tärkeyttä erityisesti ongelmatilanteissa. Silloin haasteena on kuulla lap-

sen ääntä, havaita lapsen erilaisuus ja tuen tarpeet, ja toisaalta huolehtia henki-

lökunnan ja vanhempien tasavertaisesta vuoropuhelusta. 

 

Kekkonen (2012, 27–28) toteaa, että kasvatuskumppanuus voidaan nähdä 

osaksi yhteiskunnallista muutosprosessia, jossa sosiaaliset, poliittiset ja talou-

delliset murrokset ovat kehittäneet päivähoidon ja perheen tehtäviä sekä vuoro-
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vaikutuksia. Kasvatuskumppanuus on kehittynyt lasta, lapsuutta, vanhemmuut-

ta, perhettä sekä päivähoitoa säätelevien sosiaali-, perhe- ja päivähoitopoliittis-

ten uudistusten mukana. 

 

Ammatilliseen kumppanuuteen omistautunut kasvattaja rakentaa perheisiin suh-

teen, jossa hyödynnetään molempien osapuolten ymmärrystä reflektiivisesti 

lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen eri puolia pohtien. Kumppanuussuhde 

syntyy asiantuntijalähtöisesti ja se syvenee henkilökunnan ja vanhempien yhtei-

sissä vuoropuheluissa. Kasvatuskumppanuudessa on muistettava myös lapsen 

ja kasvattajan hoito- ja kasvatusyhteisön kesken muodostuva vuorovaikutus, 

koska varhaiskasvatusympäristö tapahtumineen ja ihmisineen kuuluu lapsen 

päivittäiseen arkeen. (Kaskela & Kekkonen 2008, 5.) Poikonen ja Lehtipää 

(2009, 72) sekä Karila (2005, 285) painottavat vanhempien ja kasvattajien kas-

vatusyhteistyön olevan kiistattoman tärkeää lapsen hyvinvoinnille. 

 

 

5.2 Kasvatuskumppanuuden periaatteet 

 

Kasvatuskumppanuutta ohjaavat kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi-

suus. Hyvän yhteistyön kriteerit kuuluvat kasvatuskumppanuuteen. Jaettu mutta 

yhteinen vastavuoroinen kasvatustehtävä yhdistää vanhempien ja asiantuntijoi-

den olennaiset tiedot lapsesta. (Koivunen 2009, 152–153; Kaskela & Kekkonen 

2008, 5.) 

 

Kuuntelu ja kuuleminen ovat merkittäviä vuoropuhelussa. Kuuleminen ei ole 

vain taito vaan suhde toiseen ihmiseen, jossa keskitytään eläytyen ja läsnä ol-

len kuulemaan toisen ihmisen asiaa, ajatuksia ja puhetta. Kuuntelu on aitoa 

kiinnostusta, empaattisuutta ja rehellisyyttä. Kuuntelijan on haluttava ja uskallet-

tava ottaa vastaan toisen viesti. Joskus se on riskin ottamista ja ikävienkin tun-

teiden sietämistä. Kuunteleminen on kasvatuskumppanuuden keskeinen periaa-

te, koska kuulluksi tuleminen on aina eheyttävä kokemus. (Kaskela & Kekkonen 

2008, 32.) 
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Kaskela ja Kekkonen (2008, 34–35) toteavat kunnioituksen olevan toisen arvos-

tamista ja hyväksymistä. Arvostava asenne kuvastuu ajatuksina ja tekoina. 

Kunnioitus auttaa aidon peittelemisestä ja teeskentelemisestä vapaan vuorovai-

kutuksen syntymistä. Kunnioittava suhde lähtee myönteisyydestä, ja myöntei-

syys valmistaa avoimelle ja rehelliselle puheelle. Vanhemman on hyvä kuulla 

kasvattajan havaintoja lapsesta niin, että lapsella saa olla olemassa erilaisia 

puolia päivähoidossa. 

 

Luottamus rakentuu kuulemisen ja kunnioituksen pohjalta. Luottamus syntyy 

ajasta, yhteisistä kohtaamisista ja vuoropuheluista. Vanhempien luottamuksen 

herättää asiantuntijan sensitiivinen suhde lapseen, se vahvistaa myös vanhem-

pien kokemusta lapsen hyvästä ja turvallisesta hoidosta. Keskinäistä luottamus-

ta tiivistää myös vanhempien mahdollisuus vaikuttaa lapsen hoitoon ja kasva-

tukseen liittyviin asioihin. Joka päiväinen keskustelu lapseen liittyvistä asioista 

tukee luottamusta ja mahdollistaa yhteistä ymmärrystä lapsesta. Luottamuksel-

lisen ilmapiirin luominen kaikille vanhempien ja henkilökunnan vuoropuheluille 

on kasvatuskumppanuuden keskeinen tavoite. (Kaskela & Kekkonen 2008, 36.) 

 

Kasvatuskumppanuus esiintyy avoimena, toimivana, luontevana ja vuorovaiku-

tuksellisena yhteistyönä. Kasvatuskumppanuuden avulla kasvatus on johdon-

mukaista sekä samansuuntaista kotona ja päivähoidossa. Kasvatuskumppa-

nuus luo myönteistä kasvatusilmapiiriä kasvattajien ja vanhempien välille. 

(Myöhänen, Kallio & Viitanen 2005, 20.) 

 

Kaskelan ja Kekkosen (2008, 38–40) mukaan dialogi on taitoa ajatella, puhua ja 

toimia yhdessä. Vain kuuleva suhde voi synnyttää aitoa vuoropuhelua. Keskus-

televaa tasavertaista vuoropuhelua kannattelee kuuleminen ja kunnioitus, ja 

siinä voidaan olla eri mieltä, suorapuheisia ja rehellisiä. Dialogisessa kasvatus-

kumppanuudessa vanhempien ja henkilökunnan välinen hyvä ilmapiiri on tärke-

ää. Dialogi päivähoidossa tarjoaa mahdollisuuden keskustella lapsuudesta, 

vanhemmuudesta ja jaetuista kokemuksista tuoden toivoa ja helpotusta niin 

vanhemmille kuin kasvattajille. 

 

 



37 

5.3 Kasvatuskumppanuuden edellytykset ja esteet 

 

Kasvatuskumppanuus on edellytys päivähoidon onnistumiselle. Siitä hyötyvät 

kaikki päivähoidon osapuolet. Kasvatuskumppanuus luo menestyvän ja hyvän 

yhteistyön, joka edesauttaa lapsen onnellisuutta. Kaikki kasvatuskumppanuus-

suhteet ovat uniikkeja. (Myöhänen, Kallio & Viitanen 2005, 21.) Kasvatuskump-

panuutta rakennetaan kasvatuskeskusteluissa yhteistyössä vanhempien ja asi-

antuntijoiden kesken (Karila 2005, 286, 288). 

 

Poikosen ja Lehtipään (2009, 85) mukaan kasvatuskumppanuus edellyttää luot-

tamusta. Laadukas yhteistyö ja kasvatuskumppanuus eivät ole mahdollisia il-

man molemminpuolista luottamusta ja kunnioitusta. Siten luottamus on keskei-

sessä roolissa kasvattajien ja perheiden vuorovaikutussuhteissa. Luottamuksen 

avulla saadaan lisättyä kasvattajien ja vanhempien välistä yhteistyötä. Ja onnis-

tunut yhteistyö vahvistaa luottamusta. Näin ne ovat toisistaan riippuvaisia ja 

kannattelevat toisiaan. 

 

Kasvatuskumppanuuden onnistumisen tärkeimpiä edellytyksiä ovat toisten roo-

lien ymmärtäminen ja keskinäinen luottamus. Jos vanhemmat menettävät luot-

tamuksen asiantuntijaan sitä on hyvin vaikea rakentaa uudelleen. (Koivunen 

2009, 152.) 

 

Kasvatuskumppanuus edellyttää aikuisten tasavertaista hoidettua vuorovaiku-

tussuhdetta ja molempien osapuolten tietojen arvostamista lapsen kasvatuk-

sessa. Kasvatuskumppanuus edellyttää sekä kasvattajilta että vanhemmilta uu-

denlaista yhteistyön suuntaa, jossa siirrytään perhelähtöiseen toimintatapaan ja 

luovutaan asiantuntijalähtöisestä toimintatavasta. Kasvatuskumppanuus on 

monitahoista ja muuttuvaa. Onnistunut kasvatuskumppanuus on kumppanuus-

keskeistä, ja se on yhteydessä niin jaettuihin ilon- ja huolenaiheisiin kuin yhteis-

kunnan kulttuurin ja arvojen yhteen sopimiseen. (Poikonen & Lehtipää 2009, 

73–74; Rantala & Uotinen 2014, 143; Karila 2005, 287, 298.) 

 

Kasvatuskumppanuus edellyttää vanhempien ja kasvattajien tietoista sitoutu-

mista lapsen parhaaksi. Yhteisen kasvatustehtävän toteutus edellyttää van-
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hemmilta ja kasvattajilta halua ja toimintaa pitää toisiaan jatkuvasti ajan tasalla 

lapsen asioissa. (Poikonen & Lehtipää 2009, 81.) Kasvatuskumppanuus on toi-

mintana tietoista. Se ei ole tavoite, vaan tapa saavuttaa tasokasta varhaiskas-

vatusta. Kasvatuskumppanuuden lähtökohtana ovat aina lapset, ja se mahdol-

listaa sekä perheiden että päivähoidon voimavarojen käytön lapsen hyväksi. 

(Myöhänen, Kallio & Viitanen 2005, 19.) 

 

Kallialan (2012, 93–94) mukaan kasvatuskumppanuuteen kiinnitetään päivähoi-

dossa paljon odotuksia. Se ei ole kuitenkaan helppo asia. Kumppanuus liitetään 

vapaaehtoisesti muodostuviin ihmissuhteisiin mutta kasvattajat ja vanhemmat 

eivät voi valita toisiaan. Asiantuntijatiedolla on perinteisesti vahva asema sosi-

aali- ja terveysalalla, siksi vanhempien ja kasvattajien välinen suhde on epäsuh-

tainen. Tämä sosiaali- ja terveysalalla voimassa oleva viranomaisasiakasasema 

rasittaa kasvatuskumppanuutta, vaikka se ei arkipuheessa olekaan käytössä. 

Tämä ei kuitenkaan haittaa, jos toimitaan lasten hyväksi eikä heitä vastaan. Ta-

savertaisuutta tärkeämpää olisi tavoitella keskinäistä arvonantoa, kunnioittavaa 

suhtautumista ja luottamusta. 

 

Perheen arki määrittää vanhempien aktiivisuutta ja mahdollisuutta yhteistyöhön. 

Kasvatuskumppanuuden esteinä voivat olla muun muassa vanhempien vuoro-

työ, määräaikaiset työsuhteet, työn ja työpaikan kuormittavuus, pitkät työmatkat, 

aikaiset töihin lähdöt, erilaiset perhetilanteet, ja perheiden sisäiset ongelmat. 

Vanhempien osallisuutta yhteistyöhön ei tulisi arvioida pelkästään aktiivisuuden 

vaan myös mahdollisuuden ja jaksamisen näkökulmasta. (Koivunen 2009, 154; 

Karila 2005, 297.)  

 

Suomessa ei ole vielä pitkää jaettu kasvatusvastuuta vanhempien ja kasvatta-

jien kesken. Kasvatuskumppanuus korostaa sekä tasavertaisuutta, molemmin-

puolista kunnioitusta ja yhteisiä tavoitteita lapsen kasvatuksessa että poistaa 

vanhaa ajattelumallia, jossa vanhempia ei juurikaan kuunneltu. Moni vanhempi 

pitää kumppanuutta hyvänä, mutta kaikki eivät välttämättä halua olla päivähoi-

don kumppaneita, kuin lapsen kasvatukseen liittyen mutta eivät perheiden si-

säisissä asioissa. Yhteistyön ja kumppanuuden rajojen määrittäminen on van-

hempien oikeus. (Koivunen 2009, 153–154.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena yhteistyössä Kuusamon kaupun-

gin lapsi ja perhetyö kanssa. Opinnäytetyö on tutkimuspainotteinen kvantitatiivi-

nen tutkimus. Kysely toteutettiin paperisella kyselylomakkeella, joka annettiin 

päiväkodeista perheille ja henkilökunnalle palautuskuoren kanssa. Paperinen 

versio valittiin tähän tutkimukseen, jotta kysely olisi henkilökohtaisempi ja moti-

voisi vastaamaan paremmin kuin esimerkiksi sähköinen kysely.  

 

 

6.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Kuusamon kaupungin päivähoitopalve-

luiden tila syksyllä 2014. Tutkimuksen tavoitteena oli saada mahdollisimman 

paljon vastauksia kyselyihin, jotta syksyn 2014 tilannekuvan hahmottuu ja löy-

detään päivähoitopalveluissa ennallaan säilytettävät ja kehitettävät asiat. 

 

Tutkimuskysymykset: 

• Millainen päivähoitopalveluiden toimivuus on? 

• Miten päivähoitopalvelut toimivat päivittäin arjessa? 

• Kuinka kasvatuskumppanuus ja vanhempien osallisuus toteutuu? 

• Mitä Kuusamon päivähoitopalveluissa tulisi säilyttää ennallaan? 

• Mitä Kuusamon päivähoitopalveluissa tulisi kehittää? 

 

 

6.2 Tutkimusympäristö 

 

Kuusamo sijaitsee entisen Oulun läänin koillisosassa, kaupunkikeskuksen etäi-

syys Oulusta on 217 kilometriä. Kuusamo on luonto ja matkailukaupunki, elin-

keinorakenne on palvelupainotteinen. Kuusamossa vierailee vuodessa noin mil-

joona matkailijaa. Rukan hiihtokeskus ja Kuusamon luonto muun muassa Ou-

langan kansallispuisto, Karhunkierros sekä järvet ja jylhät vaaramaisemat tar-

joavat matkailijoille paljon nähtävää ja erilaisia aktiviteetteja. Kuusamon väkilu-
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ku kasvoi tasaisesti 1980-luvun ajan aina 1990-luvun puoleen väliin asti, jonka 

jälkeen väkiluku on laskenut tasaisesti. Väkiluvun laskuun vaikuttavat melko 

korkea poismuutto ja syntyvyyden laskeminen. (Kuusamon kaupunki 2014). 

Kuusamon väkiluku 31.12.2014 oli 15 823 henkilöä (Tilasto ja indikaattoripankki 

Sotkanet.fi). 

 

Varhaiskasvatus on kuulunut Kuusamossa vuodesta 2008 alkaen hallinnollisesti 

kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisuuteen osana lapsi- ja perhetyön tulosalu-

etta. Kasvatus- ja sivistystoimi on elämänkaarimallinen organisaatio, jossa las-

ten ja perheiden palvelut on mahdollisimman pitkälle koottu saman organisaati-

on piiriin. Lapsi- ja perhetyön tulosalueeseen kuuluvat neuvolapalvelut, päivä-

hoito, esiopetus, perheneuvola, lapsiperheiden kotipalvelu- ja perhetyö, lasten-

suojelu sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelut. (Naumanen 2015.) 

 

Kuusamon kaupungissa on 7 kunnallista päiväkotia, 1 kunnallinen vuorohoito-

päiväkoti, 5 ryhmäperhepäiväkotia, 15 perhepäivähoitajaa ja 4 yksityistä päivä-

kotia. Päivähoitopaikoissa on hoidossa noin 440 lasta. Päivähoitoyksiköiden 

henkilökunta muodostuu lastentarhanopettajista, lastenhoitajista, lähihoitajista, 

päiväkotiapulaisista, perhepäivähoitajista ja erityisavustajista. Kaupungin var-

haiskasvatuksen lähijohtaminen on jaettu niin, että lapsi- ja perhetyön johtaja on 

päivähoidon hallinnollinen johtaja. Lähiesimiehet ovat aluejohtajia nimikkeellä 

päivähoidon ohjaaja ja he vastaavat useamman yksikön sekä perhepäivähoita-

jien johtamisesta. Päiväkodeissa ei ole yksikkökohtaista johtajaa, vaan lasten-

tarhanopettajaresurssi on kohdennettu lasten hoitoon, kasvatukseen ja opetuk-

seen. (Naumanen 2014.) Kuusamon varhaiskasvatuksen organisaatio vuonna 

2015 on esitetty kuviossa 2. 
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KUVIO 2. Kuusamon varhaiskasvatuksen organisaatio 2015 (Kuusamon kau-

pungin varhaiskasvatus Naumanen 2015.) 

 

Kuusamon varhaiskasvatus ja päivähoitotoiminta perustuu päivähoitolakiin, val-

takunnallisiin linjauksiin, valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teisiin (2005) ja Kuusamon omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan (2005). Kuu-

samossa ollaan päivittämässä kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Luon-

nos on johdantoa vailla ja parhaillaan lausuntokierroksella muun muassa van-

hemmilla. Tavoitteena on, että kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy suunni-

telman kesän 2015 aikana. Varhaiskasvatussuunnitelma toimii pohjana valmis-

teilla olevalle Kuusamon kaupungin esiopetussuunnitelmalle. Näin varmistetaan 

jatkumo lapsen hyvinvoinnille, kasvulle ja oppimiselle. (Naumanen 2015.) 

 

Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi jokaisessa päivähoitoyksikössä 

on omat ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, joiden pohjalla ovat sekä 

jokaiselle lapselle henkilökohtaisesti yhdessä vanhempien kanssa tehdyt var-

haiskasvatussuunnitelmat että koko kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. 

Ryhmäkohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia päivitetään säännöllisesti. Lasten 

henkilökohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluja käydään yhdessä 

vanhempien kanssa noin kaksi kertaa vuodessa. (Naumanen 2015.) 
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Kuusamon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman (2005, 2) mukaan päivä-

hoitoa tarjotaan kunnassa kattavasti, päivähoidon henkilökunta on koulutettua ja 

päivähoitoyksiköiden tilat ovat pääosin hyvätasoisia. Lapsiryhmien koko, henki-

lökunnan määrä suhteessa lapsiin sekä erityisen tuen tarve ja siihen vastaami-

nen ovat kunnan varhaiskasvatuksen haasteita.  

 

Kuusamon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (2005, 7-8) korostaa lapsi-

lähtöistä toimintaa. Lapsilähtöisyys perustuu käsitykseen lapsesta, jonka mu-

kaan lapsi on utelias, sosiaalinen, leikkivä ja aktiivinen. Kasvatusta ohjaa lapsen 

aktiivisuus, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja leikki. Lapsen ja kasvattajan välil-

le luottamus syntyy tunnevuorovaikutuksesta ja lapsen tarpeisiin vastaamisesta. 

Lapsi voimaantuu ja hänen uteliaisuutensa ympäristöön kasvaa, joka synnyttää 

motivaation oppimiselle ja kehittymiselle. 

 

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimen laadunhallinnassa on käytös-

sä BSC eli tasapainotettu mittaristo, jonka pohjalta koko kaupungin tulosaluei-

den ja -yksiköiden tavoitteet määritellään ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan. 

Laadunarvioinnin perustana ovat kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet, joi-

den pohjalta tulosalueet ja edelleen tulosyksiköt määrittävät omat tavoitteensa. 

Tavoitteista ja toteuttamisesta laaditaan tuloskortti koko kaupungin, toimialojen, 

tulosalueiden ja -yksiköiden toimesta (Liite 6). Tavoitteiden toteutumista arvioi-

daan ja raportoidaan kolmannesvuosittain. (Kuusamon kaupungin varhaiskas-

vatus Naumanen 2015.) 

 

Esimerkiksi vuonna 2015 päänäkökulmat olivat seuraavat: Hyvinvointinäkökul-

ma eli aktiivinen ja hyvinvoiva kuusamolainen, tasapainoinen väestörakenne, 

suvaitsevainen ja hyväksyvä ilmapiiri, toimivat yhteisöt ja palvelut, Elinvoima-

näkökulma johon kuuluvat yrittäjyys ja työllisyyden nostaminen sekä osaaminen 

ja koulutus, ja viimeisenä Kehittyvä kaupunki-näkökulma, jossa Kuusamo on 

kansainvälinen ja verkostoitunut seutukeskus, uudistuva ja innovatiivinen palve-

lukaupunki. Eri näkökulmien painopisteiden toteutumista arvioidaan määrälli-

sesti ja laadullisesti. Tavoitteet ja niiden toteutuminen sekä arviointi konkretisoi-
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tuvat, mitä alemmas hierarkiassa tullaan. (Kuusamon kaupungin varhaiskasva-

tuspalvelut Naumanen 2015.) 

 

Kuusamon varhaiskasvatuspalveluiden toimintaa arvioidaan säännöllisesti var-

haiskasvatussuunnitelmapohjaisissa kehityskeskusteluissa, päivähoitoyksiköi-

den sisäisissä reflektoinneissa, päivähoitopalveluiden työryhmässä, palauttei-

den pohjalta sekä satunnaisesti tehtyjen asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla. 

Kunkin lapsen varhaiskasvatusta arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa var-

haiskasvatussuunnitelmakeskustelujen yhteydessä. Kouluissa toteutetaan hen-

kilökunnan, oppilaiden ja vanhempien palvelukykyarvioita Wilman kautta vuosit-

tain. Kesällä 2015 päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista tullaan 

Kuusamossa jatkossa arvioimaan ainakin kerran vuodessa, koska se on osal-

taan päivähoitopalveluiden laatukäsikirja. (Kuusamon varhaiskasvatuspalvelut 

Naumanen 2015.) 

 

 

6.3 Kohdejoukko 

 

Kokonaistutkimus tutkii koko perusjoukkoa eli populaatiota. Kokonaistutkimuk-

sessa on mukana jokainen perusjoukon jäsen. Kokonaistutkimus kannattaa 

tehdä, jos perusjoukko ei ole suuri. Kvantitatiivissa tutkimuksissa valitaan koko 

perusjoukko silloin, jos yksiköiden lukumäärä on alle sata. Kyselytutkimuksissa-

kin on hyvä valita kokonaistutkimus, jos perusjoukko on kahdensadan ja kol-

mensadan kokoinen. Kokonaistutkimusta voidaan käyttää suuremmissakin tut-

kimuksissa, jos esimerkiksi mittavan erikoisuuden vuoksi vaihtelu on suuri. 

(Heikkilä 2008, 33.)  

 

Tutkimuksen tutkittava yksikkö on perhe, jonka lapsi tai lapset olivat Kuusamon 

kaupungin päivähoitopalveluissa ja henkilökunnan jäsen, joka työskenteli Kuu-

samon päivähoitopalveluissa kyselyhetkellä marraskuussa 2014. Kokonaistut-

kimuksen koko oli 387 perhettä (1 kysely/ perhe) ja 112 henkilökunnan jäsentä. 

 

Kysely toteutettiin kaikille Kuusamon päivähoitopalveluita käyttäville perheille ja 

Kuusamon päivähoitopalveluissa työskentelevälle henkilökunnalle. Kyselyn ul-
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kopuolelle rajattiin esikouluikäisten lasten perheet ja esikoulujen henkilökunta, 

koska Kuusamossa osalla lapsista esiopetus toteutetaan koulujen kautta ja he 

eivät ole mukana päivähoitopalveluissa. 

 

 

6.4 Aineiston keräys ja tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimustavaksi valittiin kvantitatiivinen kyselytutkimus, joka toteutettiin paperi-

silla kyselylomakkeilla. Aineisto kerättiin päivähoitopaikoissa vanhemmille (Liite 

3) ja henkilökunnalle (Liite 4) annetuilla kyselylomakkeilla. 

 

Heikkilän (2008, 16–17) mukaan kvantitatiivinen tutkimus on määrällistä tutki-

musta, joka perustuu tarkkaan otantaan. Sen avulla pyritään selvittämään lu-

kumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä, ja eri asioiden välisiä riippu-

vuuksia ja tutkittavassa ilmiössä tapahtuvia muutoksia. Kvantitatiivinen tutkimus 

vastaa kysymyksiin mitä, missä, paljonko ja kuinka usein. Kuvaus tapahtuu nu-

meeristen tietojen pohjalta. 

 

Aineiston keräystavaksi valittiin paperisena annettava kyselylomake, jotta se 

olisi henkilökohtaisempi ja motivoisi vastaamaan kyselyyn. Aineiston keräys 

tavan valintaan vaikuttivat myös tutkimus ja sen tavoitteet. Perheiden ja henki-

lökunnan haastattelu ei ollut resurssien ja tutkimuksen tarkoituksen ja tavoittei-

den kannalta järkevä. 

 

Kyselylomakkeella on mahdollisuus saada laajempi otos ja vastaajat ovat mo-

nesti avoimempia kuin haastatteluissa. Kyselylomakkeen kysymykset ovat aina 

kaikille samat, vastaajilla on myös aikaa tarkistaa asioita ja paneutua huolelli-

sesti lomakkeeseen. Kysymyksissä voi olla enemmän vaihtoehtoja ja kyselylo-

make voi olla pitempi, kuin haastatteluissa, koska vastaajilla on enemmän aikaa 

vastata. Kyselylomakkeen vastauksiin ei haastattelijalla ja tutkijalla ole vaikutus-

ta. Paperisessa kyselylomakkeessa kustannukset saadaan pidettyä alhaisena. 

Kyselylomakkeen mahdollisia ongelmia voivat olla alhainen vastausprosentti, 

epäselvät vastaukset ja mahdollinen suuri en osaa sanoa vastausten määrä. 

(Lotti 1998, 48–49.) 
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Kyselylomake muodostui teorialähteiden perusteella, työelämäyhteistyötahon 

toiveiden ja Diakonia-ammattikorkeakoululla kuunneltujen seminaarien keskus-

telujen pohjalta. Kyselylomakkeen rakentaminen alkoi päivähoidon osa-alueiden 

hahmottamisesta, kyselylomakkeen oli tarkoitus vastata näihin kysymyksiin ja 

selvittää niiden tasoa Kuusamossa. Luonnokset kyselylomakkeista ja saatekir-

jeistä käytiin ensin läpi Kuusamon päivähoitopalveluiden työryhmän kanssa. 

Tässä tilaisuudessa kyselylomakkeen sanamuodot ja laajuus tarkentuivat, ja 

jotain kysymyksiä jätettiin kokonaan pois. 

 

Seuraavaksi kyselylomakkeet ja saatekirjeet esitettiin Diakonia-

ammattikorkeakoulun suunnitelmaseminaarissa. Suunnitelmaseminaarissa saa-

tiin palautetta muun muassa kyselyjen monivalintakysymyksistä puuttuvasta En 

osaa sanoa -vaihtoehdosta sekä täsmentäviä kohtia oikeisiin termeihin varhais-

kasvatuksesta. Kyselylomakkeita ja saatekirjeitä testattiin suunnitteluvaiheessa 

muutamalla päivähoitopalveluita käyttävällä perheellä, jotta kyselylomakkeet ja 

saatekirjeet olisivat myös perheiden näkökulmasta ymmärrettäviä vastattaviksi, 

eivätkä olisi liikaa asiasanastoa sisältäviä. Perheet antoivat kyselylomakkeiden 

testauksessa palautetta kieliasuun ja kirjoitusvirheisiin liittyen. 

 

Valideetti kuvaa tutkimuksen pätevyyttä eli sitä, että tutkimus mittaa niitä asioita, 

joita on tarkoitus selvittää. Validius kuvaa pelkistetysti systemaattisen virheen 

puuttumista. Validiutta on hankala määrittää jälkikäteen, mutta sen onnistumi-

nen varmistetaan huolellisella suunnittelulla ja valmistetulla tiedonkeruulla. 

(Heikkilä 2008, 29–30; Hirsjärvi ym. 2005, 216–217.) Kyselylomakkeen laadinta 

on myös tärkeä ja konkreettinen osa onnistumista ja sen tulee tukea valittua 

analyysimenetelmää, jotta aineiston purku onnistuisi. Jos kyselylomake on huo-

limattomasti laadittu, myös vastauksia voi tulla vähemmän. (Lotti 1998, 33.) 

 

Aineiston edustavuutta kuvaa tutkimuksen vastausprosentti. Kyselylomakkeita 

jaettiin 387 perheelle ja 112 henkilökunnan edustajalle. Kysely toteutettiin koko-

naistutkimuksena. Mukana kyselyssä olivat kaikki Kuusamon päivähoitopalve-

luita käyttävät perheet ja päivähoitopalveluissa työskentelevä henkilökunta. 
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Kyselylomakkeet jaettiin päivähoitopaikoissa vastaajille 20.10.–24.10.2014 

Kuusamon kaupungin lapsi- ja perhetyön toimesta, jotta se ehtisi heille ennen 

vastausajan alkamista ja viikonloppua. Tällöin vastaajilla oli enemmän aikaa 

tutustua kyselylomakkeeseen ja vastausprosentti toivottavasti nousi. Kyselylo-

makkeen mukana vastaajille annettiin saatekirje (Liite 1 ja Liite 2), jossa kerrot-

tiin tutkimuksesta ja vastaamisen tärkeydestä kunnan päivähoitopalveluiden ja 

vastaajien kannalta. Vastaajia pyydettiin palauttamaan lomake 14.11.2014 

mennessä. 

 

Kyselylomakkeet muodostuivat kuudesta osasta (Liite 3 ja 4). Ensimmäisen 

osan kysymykset koostuivat perheiden ja henkilökunnan taustatiedoista. Toinen 

osan kysymykset käsittelivät päivähoitoa käsittelevistä kysymyksistä, niitä olivat 

perheiden kyselylomakkeessa kysymykset 9–12 ja henkilökunnan kyselylomak-

keessa kysymykset 4–7. Näissä kysyttiin, tukeeko päivähoito lapsen kasvua, 

hoitoa ja oppimista, mahdollistaako päivähoito lapselle kaverisuhteita, mahdol-

listaako päivähoito vanhemmille kontakteja ja vertaistukea muiden vanhempien 

kanssa sekä mahdollistaako päivähoito yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden 

päivähoidon henkilökunnan kanssa. Näillä kysymyksillä oli tarkoitus herättää 

vastaajien ajatuksia päivähoidosta yleensä ennen itse päivähoitopalveluita kä-

sitteleviä kysymyksiä. 

 

Kolmannessa osassa päivähoitopalveluiden toimivuutta käsittelevät perheille 

annetut kysymykset 13–20 ja henkilökunnan kysymykset 8–15. Neljännen osan 

kysymykset käsittelivät lapsen kokemaa päivähoidon päivittäistä toimintaa, per-

heiden kyselylomakkeessa kysymykset 21–30 ja henkilökunnan kyselylomak-

keessa kysymykset 16–25. Viidennessä osassa oli kasvatuskumppanuuteen 

liittyviä kysymyksiä, perheiden kysely-lomakkeessa kysymykset 31–41 ja henki-

lökunnan kyselylomakkeessa kysymykset 26–36. Kyselylomakkeiden viimei-

sessä kuudennessa osassa oli kaksi avointa kysymystä, joissa vastaajat saivat 

kertoa asioita joita pitäisi säilyttää ennallaan Kuusamon kaupungin päivähoito-

palveluissa ja mitä pitäisi Kuusamon kaupungin päivähoitopalveluissa kehittää 

tulevaisuudessa.  
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Toisesta osuudesta viidenteen osuuteen kysymykset olivat strukturoituja kysy-

myksiä eli monivalintakysymyksiä. Mitta-asteikkona eli vastausvaihtoehtoina 

olivat seuraavat; täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, jokseenkin samaa miel-

tä, täysin samaa mieltä ja en osaa sanoa. Heikkilän mukaan (2008, 50–51) 

strukturoituihin kysymyksiin on helpompi ja nopeampi vastata sekä isonkin ai-

neiston käsittely on yksinkertaisempaa ja virheiden mahdollisuus pienenee. 

 

Tutkimuksessa päädyttiin vain kahteen avoimeen kysymykseen, koska tutki-

muksen tavoitteen mukaisesti pyrittiin saamaan enemmän tilastollisia lukuja ja 

kaavioita hyödyntämään tämän hetken tilanteen kartoitusta. Avoimet kysymyk-

set koettiin kuitenkin tärkeiksi, koska ne värittävät ja syventävät tilastollisia luku-

ja ja kaavioita. Esimerkiksi tulevaisuuden kehittämisideoista toivottiin saatavan 

ideoita toiminnan suunnan kehittämiseen. 

 

 

6.5 Tutkimustulosten analysointi 

 

Kyselylomakkeiden palautumisen ja vastausajan loppumisen jälkeen lomakkeet 

käytiin aluksi läpi käsin. Tämän jälkeen tulokset vietiin Microsoft Excel-

laskentataulukko-ohjelmaan analysoitavaksi. Henkilökunnan vastauksien luku-

määrä oli alle 100 kappaletta, joten tuloksia ei voitu arvioida suoraan prosent-

teina. Tulosten analysoinnissa käytettiin tunnusluvuista sijaintilukuna keskiarvoa 

ja hajontalukuna keskihajontaa. Ristiintaulukointi jätettiin pois analysoinneista, 

koska kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta laajasta aineistosta saatiin tun-

nuslukujen ja päivähoitopaikkojen toimialaryhmittelyllä esille vastaajien mielipi-

teitä päivähoitopalveluista. 

 

Tunnuslukujen avulla voidaan arvioitavissa olevaa tietoa pelkistää ja saada hel-

pommin luettavaan muotoon. Tunnuslukuja käytettäessä osa informaatiosta 

katoaa, mutta tunnuslukujen avulla informaatio saadaan tiivistettyä. Keskiarvo 

tarkoittaa yleensä aritmeettista keskiarvoa, mikä kertoo havaintojen keskiarvon. 

Keskihajonta on käytetyin hajontaluku, joka kertoo siitä, kuinka hajallaan arvot 

ovat keskiarvon ympärillä. Keskiarvosta poikkeavat arvot kasvattavat keskiha-

jontaa suuremmaksi. (Heikkilä 2008, 82–86.) Keskiarvo ja keskihajonta valittiin 
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tulosten analysointiin, koska tutkimuksessa käytettiin välimatka- ja suhdeasteik-

koja. 

 

Avoimien kysymyksien vastaukset syötettiin ensin Microsoft Excel-tilasto-

ohjelmaan jokainen yksittäisenä rivinä. Tämän jälkeen kokonaisuus luettiin uu-

delleen läpi ja vastauksista alkoi nousta esiin vastauksia yhdistäviä sisällöllisiä 

teemojen ja aiheita. Tämän jälkeen vastaukset yhdisteltiin ja jaettiin ryhmiin 

esiin nousseitten teemojen ja aiheiden mukaan (LIITE 5). Ryhmittelyjen avulla 

saatiin avoimista vastauksista useimmin esiintyvät asiat esille ja näin säilytettä-

vät ja kehitettävät asiat näkyviksi. Rantala (2010, 113–114) kuvaa laadullisen 

aineiston analyysiä prosessiksi, jossa aineistoa luetaan yhä uudelleen, luokitel-

laan, tyypitellään ja teemoitetaan aineiston sisällä vallitsevan samankaltaisuu-

den mukaan. Tämän jälkeen aineistoa vertaillaan ja aineistosta esille tulevat 

asiat tulkitaan tuloksiksi. 

 

Perheiden kyselylomakkeista neljä palautui kokonaan tyhjinä. Tyhjät kyselylo-

makkeet jätettiin pois analysoinnista, joten lopullisessa perheiden vastausten 

analysoinnissa oli mukana 190 kyselylomaketta. Molemmista kyselylomakkeista 

palautui myös sellaisia lomakkeita, joista puuttui joitakin vastauksia. Puutteelli-

sesti täytetyt lomakkeet olivat kuitenkin mukana analysoinneissa, mutta puuttu-

vat arvot merkittiin tyhjänä Excel-tiedostoon, jotta ne eivät vääristä tuloksia. 

Tutkimustulokset esitetään opinnäytetyössä päivähoidon toimintamuotojen mu-

kaisella tasolla, eikä yksittäisiä päivähoitopaikkoja nosteta esille erikseen. Tä-

hän päädyttiin, koska osa päivähoitoyksiköistä on hyvin pieniä ja vastaajat saa-

tettaisiin tunnistaa yksikkötasolle menevässä analysoinnissa. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Perheiden lomakkeita palautui 194 kappaletta ja henkilökunnan kyselyitä palau-

tui 68 kappaletta. Vastausprosentti perheiden osalta oli 50. Henkilökunnan vas-

tausprosentti oli 61. Tutkimustuloksissa käydään ensin läpi kyselyiden tausta-

tiedot, joiden jälkeen kysymyskokonaisuudet ja kuviot esitetään ensin keskiar-

vo- ja keskihajonta-lukuina perheiden ja henkilökunnan osalta yleisesti kokonai-

suutena. Kokonaiskuvien jälkeen esitetään vastaukset keskiarvoina eri päivä-

hoidon toimintamuotojen osalta. Kysymyskokonaisuuksien vastausvaihtoehtoja 

olivat: täysin eri mieltä 1, jokseenkin eri mieltä 2, en osaa sanoa 3, jokseenkin 

samaa mieltä 4 ja täysin samaa mieltä 5. Tietoteknisistä syistä esitetyissä kuvi-

ossa kysymykset ovat käänteisessä järjestyksessä kuin mitä ne olivat kyselylo-

makkeissa. 

 

 

7.1 Taustatiedot 

 

7.1.1 Taustatiedot perheet 

 

Enemmistö vastaajista oli äitejä, heitä oli 158. Isiä vastasi 7. Vastaajista yhden 

aikuisen talouksia oli 23. Enemmistö vastaajista asui kahden tai useamman 

hengen taloudessa, heitä oli vastaajista 167. 

 

Päivähoidossa olevien lasten määrä jakautui vastauksissa niin, että enemmis-

töllä vastaajista oli yksi lapsi päivähoidossa, heitä oli 133. Kaksi lasta päivähoi-

dossa oli 48 vastaajalla. Kolme tai useampi lapsi päivähoidossa oli 9 vastaajal-

la. 

 

Vastaajista 38 ilmoitti, että lapsi tai lapset olivat olleet päivähoidossa alle puoli 

vuotta. Vastaajista 18 lapsi tai lapset olivat olleet päivähoidossa yli puoli vuotta. 

Vastaajista 47 lapsi tai lapset olivat olleet päivähoidossa yli vuoden. Enemmis-

töllä vastaajista, heitä oli 84, lapsi tai lapset olivat olleet päivähoidossa yli kaksi 

vuotta. Vastaajista 3 ei ilmoittanut tähän kohtaan mitään.  
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Vastaajista suurimmalla osalla lapsen päivähoidon toimintamuoto oli kaupungin 

päiväkoti, heitä oli 110. Vastaajien lasten käyttämän päivähoidon toimintamuoto 

jakaantui muuten melko tasaisesti muiden päivähoito ryhmien välillä. Kaupungin 

ryhmäperhepäiväkodit ja perhepäivähoitaja olivat yhtä monen vastaajan lapsien 

päivähoidon toimintamuotona, molemmissa vaihtoehdoissa oli 20 vastausta. 

Vastaajista 37 lapsen päivähoidon toimintamuoto oli yksityinen päiväkoti. Vas-

taajista 3 ei vastannut tähän kysymykseen. 

 

Lasten päivähoitopaikka jakautuivat seuraavasti: Porkkatörmän päiväkoti 35, 

Petäjäkankaan päiväkoti 25, Maaselän päiväkoti 44, Rukan päiväkoti 12, ryh-

mäperhepäiväkoti Taaperoinen 6, ryhmäperhepäiväkoti Nuppunen 5, ryhmä-

perhepäiväkoti Murunen 5, ryhmäperhepäiväkoti Käpymetsä 0, perhepäivähoito 

19, yksityinen päiväkoti Kirsikka 9, yksityinen päiväkoti Pikkurilli 12, yksityinen 

päiväkoti Ullakaisa 8 ja yksityinen päiväkoti Peikonpolku 8. Vastaajista 2 ei vas-

tannut tähän kysymykseen. Ryhmäperhepäiväkoti Käpymetsän osalta ei tullut 

yhtään vastausta.  

 

Seuraavaksi perheiden taustakysymyksissä kysyttiin lasten päivähoidossa oloa 

eri vuorokauden aikoina. Enemmistöllä vastaajista lapset olivat päivähoidossa 

päivisin, heitä oli 169. Vastaajista 4 lapset olivat päivähoidossa iltaisin, öisin tai 

viikonloppuisin. Vastaajista 17 ei ilmoittanut tähän mitään.  

 

Viimeisenä perheiden taustatiedoissa kysyttiin montako tuntia lapset osallistuvat 

päivähoitoon päivittäin. Vastaajista 2 ilmoitti, että lapsi on päivähoidossa alle 5 

tuntia päivässä. Vastaajista 66 lapset olivat päivähoidossa 5-7 tuntia päivässä. 

Enemmistöllä vastaajista lapset olivat päivähoidossa yli 7 tuntia, heitä oli 114.  

 

 

7.1.2 Taustatiedot henkilökunta 

 

Vastaajista lastentarhanopettajia oli 14. Vastaajista lastenhoitajia tai lähihoitajia 

oli 28. Vastaajista päiväkotiapulaisia oli 11, vastaajista perhepäivähoitajia oli 8 

ja erityisavustajia oli 2. Vastaajista 5 ei vastannut tähän kysymykseen.  
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Enemmistöllä vastaajista työpaikan toimintamuotona oli kaupungin päiväkoti, 

heitä oli vastaajista 37. Seuraavaksi eniten vastaajia oli töissä yksityisessä päi-

väkodissa, heitä oli 14. Vastaajista 10 oli töissä kaupungin ryhmäperhepäiväkoti 

ja vastaajista 3 työskenteli perhepäivähoitajana. Vastaajista 2 oli töissä päivä-

hoitotoimistolla ja vastaajista 2 ei vastannut tähän kysymykseen. 

 

Vastaajien työpaikka jakaantui seuraavasti eri päivähoitopaikkojen kesken: 

Porkkatörmän päiväkoti 12, Petäjäkankaan päiväkoti 10, Maaselän päiväkoti 15,  

Rukan päiväkoti 3, ryhmäperhepäiväkoti Taaperoinen 2, ryhmäperhepäiväkoti 

Nuppunen 3, ryhmäperhepäiväkoti Murunen 3, perhepäivähoito 3, yksityinen 

päiväkoti Kirsikka 4, yksityinen päiväkoti Pikkurilli 4, yksityinen päiväkoti Ulla-

kaisa 2 ja yksityinen päiväkoti Peikonpolku 4. Vastaajista 3 jätti vastaamatta 

tähän kysymykseen. Ryhmäperhepäiväkoti Käpymetsä ei saanut yhtään vas-

tausta. 

 

 

7.2 Päivähoito 

 

 

KUVIO 3. Päivähoito kokonaisuutena 
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Vastaajat ovat yleisesti samaa mieltä päivähoitoa koskevien väittämien kanssa, 

kuviossa 3 nähdään perheiden ja henkilökunnan vastauksien keskiarvot ja 

keskihajonnat. Vastaajien mielestä päivähoito tukee lapsen kasvua, hoitoa ja 

oppimista sekä mahdollistaa lapselle kaverisuhteita hyvin. Päivähoito myös 

mahdollistaa perheelle yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden päivähoidon 

henkilökunnan kanssa hyvin.  

 

Perheiden mielestä päivähoidolla ei ole kovin paljon merkitystä vanhempien 

keskinäisten kontaktien ja vertaistuen mahdollistajana. Henkilökunta näkee 

päivähoidon huomattavasti merkityksellisemmäksi vanhempien keskinäisessä 

toiminnassa, kuin perheet itse. 

 

 

KUVIO 4. Perheiden vastaukset päivähoidosta 

 

Päivähoitoa käsittelevissä kysymyksissä päivähoidon toimintamuodolla ei ollut 

merkitystä vastauksien eroavaisuuteen, vaan vastaukset olivat samankaltaiset 

päivähoidon toimintamuodosta riippumatta. Kuviossa 4 on esitelty perheiden 

vastaukset ja kuviossa 5 on esillä henkilökunnan vastaukset. Perheiden ja hen-

kilökunnan vastaukset olivat hyvin samansuuntaiset, ainoastaan perheiden ver-

taissuhteiden arvioinnissa oli eroavaisuutta vastausryhmien välillä. 
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KUVIO 5. Henkilökunnan vastaukset päivähoidossa 

 

 

7.3 Päivähoitopalveluiden toimivuus 

 

 

KUVIO 6. Päivähoitopalveluiden toimivuus kokonaisuutena 
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Päivähoitopalveluiden toimivuutta käsittelevissä kysymyksissä vastaajat olivat 

enimmäkseen kysymyksien kanssa jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa 

mieltä. Kuviossa 6 nähdään keskiarvot ja keskihajonnat päivähoitopalveluiden 

toimivuuteen liittyen. Perheet ja henkilökunta vastasivat, että nykyiset päivähoi-

topalvelut ja niiden aukioloajat vastaavat lasten ja perheiden tarpeita sekä päi-

vähoitopalveluiden henkilökunta on Kuusamossa ammattitaitoista. Näitä hieman 

alemmalla keskiarvolla ovat päivähoitopaikan loma-aikojen järjestelyjen toimi-

vuus, henkilökunnan riittävyys ja lapsiryhmän sopiva koko. Vastaajat olivat jok-

seenkin samaa mieltä väittämästä asiakasmaksujen kohtuullisuudesta päivä-

hoidon palvelun laatuun nähden.  

 

Perheiden ja henkilökunnan vastaukset olivat näissä väittämissä hyvin saman-

suuntaiset. Henkilökunta oli hieman perheitä kriittisempi päivähoitopalveluiden 

toimivuutta arvioitaessa. Näistä kysymyksistä osa käsittelee myös henkilökun-

nan jokapäiväistä arkea töissä, joten heillä on vahvempaa kokemusta aihealu-

eeseen kuin perheillä. 

 

 

KUVIO 7. Perheiden vastaukset päivähoitopalveluiden toimivuudesta 



55 

Kuviossa 7 ja kuviossa 8 on havainnollistettu eri päivähoitopaikkojen toiminta-

muotojen vastaukset päivähoidon toimivuuteen liittyen. Päivähoitopalveluiden 

toimivuutta arvioitaessa vastaajat olivat sitä mieltä, että yksityisissä päivähoito-

paikoissa loma-aikojen järjestelyt toimivat paremmin kuin kaupungin päiväko-

deissa, ryhmäperhepäiväkodeissa tai perhepäivähoitajilla. Vastaajien mukaan 

yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoitajilla oli riittävämmin henkilökuntaa 

kuin kaupungin päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Vastaajat mielestä 

lapsiryhmät ovat yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäper-

hepäiväkodissa jokseenkin sopivamman kokoiset kuin kaupungin päiväkodeis-

sa. Muilta osin vastaukset ja tyytyväisyys ei eroa päivähoitopaikan toimintamuo-

tojen välillä. 

 

 

KUVIO 8. Henkilökunnan vastaukset päivähoitopalveluiden toimivuudesta 
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7.4 Päivähoidon päivittäinen toiminta 

 

Kuvioon 9 on koottu keskiarvot ja keskihajonnat päivähoidon päivittäisestä toi-

minnasta kokonaisuutena perheiden ja henkilökunnan mukaan. Kuviossa 10 

nähdään perheiden mielipiteet jaoteltuna päivähoidon toimintamuodon mukaan. 

Vastaavasti kuviossa 11 nähdään henkilökunnan mielipiteet vastaaviin kysy-

myksiin päivähoidon toimintamuodon mukaan. 

 

 

KUVIO 9. Päivähoidon päivittäinen toiminta kokonaisuutena 

 

Enemmistö vastaajista oli päivähoidon päivittäisiä toimintoja käsittelevien kysy-

myksien kanssa täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä. Vastaajat ovat 

sitä mieltä, että päivähoidon ympäristö ja välineistö ovat Kuusamossa monipuo-

lisia, sisä- ja ulkotilat ovat asianmukaisia ja turvallisia. Vastaajien mukaan lapset 

viihtyvät nykyisessä päivähoitopaikassa hyvin, päivähoitopaikoissa he saavat 

tarpeitaan vastaavaa hoitoa ja huolenpitoa sekä myönteisiä kokemuksia ja ko-
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kevat oppimisen iloa. Päivähoidon päivittäinen toiminta on monipuolista ja se on 

suunniteltu lasten tarpeita ajatellen. Lapset huomioidaan yksilöllisesti Kuusa-

mon päivähoitopalveluissa ja lapset saavat kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen 

tarvitsemaansa yksilöllistä ja tarvittaessa erityistä tukea. 

 

Perheiden ja henkilökunnan kokemukset olivat Kuusamon päivähoitopalvelui-

den päivittäisestä toiminnasta lähes samaa tasoa, ja vastauksissa ei ollut juuri-

kaan eroa. 

 

 

KUVIO 10. Perheiden vastaukset päivähoidon päivittäisestä toiminnasta 
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Vastaajat ovat tyytyväisiä Kuusamon päivähoitopalveluiden päivittäiseen toimin-

taan. Kokonaisuutena päivähoitopalveluiden päivittäinen toiminta on hyvää ja 

monipuolista. Tyytyväisyyteen päivähoidon päivittäiseen toiminnassa ei päivä-

hoitopaikan toimintamuodoissa ole eroa, kaikissa toimintamuodoissa päivittäi-

nen arki toimii hyvin. 

 

 

KUVIO 11. Henkilökunnan vastaukset päivähoidon päivittäisestä toiminnasta 
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7.5 Kasvatuskumppanuus ja vanhempien osallisuus 

 

 

KUVIO 12. Kasvatuskumppanuus ja vanhempien osallisuus kokonaisuutena 

 

Kuviossa 12 on esitetty kysymyskokonaisuuden vastaukset keskiarvoina ja kes-

kihajontalukuina. Vastaajat ovat samaa mieltä väittämien kanssa siitä, että Kuu-

samon päivähoitopalveluissa vanhemmat saavat riittävästi tietoa lapsen hoito-

päivän tapahtumista, heitä kohdellaan kunnioittavasti ja tasavertaisesti sekä 

heidän kasvatusnäkemyksiään kuunnellaan. Vanhemmat ja henkilökunta käyvät 

säännöllisesti keskusteluja lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyen, ja he tekevät 

myös lasten varhaiskasvatussuunnitelmat yhdessä. Yhteistyö on vastaajien 

mielestä riittävää ja toimintamuodot ovat riittävän monipuolisia.  
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Melko samaa mieltä vastaajat olivat väittämistä, että vanhemmat saavat melko 

riittävästi tietoa päivähoitoyksikön toiminnasta ja heillä on melko hyvä mahdolli-

suus halutessaan osallistua lasten päivähoitotoiminnan suunnitteluun, toteutta-

miseen ja kehittämiseen. Näissä alueissa oli kuitenkin koko tutkimukseen näh-

den alhaisimmat keskiarvot. Henkilökunta oli kasvatuskumppanuutta ja van-

hempien osallisuutta arvioitaessa tyytyväisempiä tämän hetken tilanteeseen 

kuin vanhemmat.  

 

 

KUVIO 13. Perheiden vastaukset kasvatuskumppanuudesta ja vanhempien 

osallisuudesta 
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Kuvio 13 ja kuvio 14 havainnollistavat perheiden ja henkilökunnan vastauksia 

kysymyskokonaisuuteen päivähoitopaikkojen toimintamuotojen mukaan. Vas-

taajien mukaan vanhemmat saavat päivähoitoyksikön toiminnasta enemmän 

tietoa yksityisissä päiväkodeissa kuin muissa päivähoitoyksiköissä. Vanhemmat 

saavat olla myös enemmän mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja kehit-

tämässä yksityisen päiväkodin toimintaa kuin muissa päivähoitoyksiköissä. 

Muiden kysymysten osalta päivähoitopaikan toimintamuodolla ei ollut suurta 

merkitystä vastaajien tyytyväisyyteen. 

 

KUVIO 14. Henkilökunnan vastaukset kasvatuskumppanuudesta ja vanhempien 

osallisuudesta 
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7.6 Perheiden ja henkilökunnan puheenvuoro 

 

Vastaajilla oli kyselyiden lopussa mahdollisuus vastata avoimiin kysymyksiin. 

Ensimmäiseen avoimeen kysymykseen vastaajat saivat kertoa ne asiat, jotka 

haluaisivat säilyttää ennallaan Kuusamon kaupungin päivähoitopalveluissa. 

Toisessa avoimessa kysymyksessä he pystyivät antamaan kehittämisideoita ja 

kertomaan niitä asioita, joita kehittäisivät Kuusamon kaupungin päivähoitopalve-

luissa. Molempiin avoimiin kysymyksiin tuli vastauksia.  

 

7.6.1 Päivähoitopalveluissa säilytettävät asiat perheiden mielestä 

 

Kuusamon päivähoitopalveluissa säilytettäviä asioita olivat perheiden vastauk-

sien perusteella ammattitaitoinen henkilökunta ja moniammatillisuus päivähoi-

topaikoissa. 

 

Ammattitaitoisesta ja innokkaasta henkilöstöstä huolehtiminen ja 

kiinnipitäminen. Henkilöstö vaikuttaa työlleen omistautuneelta ja on 

tullut tunne, että he tekevät työtään suurella sydämellä. 

 

Ammattitaitoinen, työhönsä sitoutunut henkilöstö. 

 

Ammattitaitoisen lämminhenkisen ja lapsen huomioonottavan hen-

kilökunnan. 

 

Säilytettäviksi asioiksi nousivat myös Kuusamon kaupungin monipuoliset päivä-

hoitopalvelut, vanhempien mahdollisuus vaikuttaa päivähoitopaikan valintaan, 

yksityisen hoidon kuntalisä ja ettei nykyisiä päivähoitopaikkoja lakkautettaisi. 

Päivähoitopaikkojen monipuolisuuteen liittyen, säilytettävänä asiana esitettiin 

monessa avoimessa kommentissa perhepäivähoitajat ja ryhmäperhepäiväkodit.  

 

Hyvä, kattava verkosto toimipaikkoja. Hyvä myös kun on tarjolla 

monenlaisia hoitopaikkoja ja isoja ja pieniä ryhmiä. 
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Monimuotoisuus, erilaisia yksikköjä. Eri taajama-alueilla päivähoi-

topalvelun tarjontaa. 

 

Vanhempien toiveet huomioidaan mihin päiväkotiin toivovat lasten 

pääsevän. 

 

Kaikki hoidettu moitteettomasti ja toivottavasti ei mitään lakkauteta 

ettei ryhmät kasva liian suuriksi. 

 

Toivottavasti perhepäivähoito säilyy yhtenä kaupungin päivähoito-

palveluissa. 

 

Vanhemmat säilyttäisivät ennallaan myös kasvatuskumppanuuden ja lasten 

varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut. Päivähoidon päivittäisestä arjessa säi-

lytettäviä asioita olivat lisäksi erilaiset retket sekä eri yhteistyötahojen kanssa 

tehtävä yhteistyö ja muiden päiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö. 

 

Kasvatuskumppanuuden vaaliminen = lapsille välittyy tunne, että 

aikuiset ovat samassa veneessä, heidän parhaakseen; vanhemmat 

saavat tukea vanhemmuuteen. 

 

Jokaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma mikä nytkin on niin 

jatkossakin. Pidetään aktiivisesti yhteyttä ja palavereja lapsen kehi-

tykseen liittyvistä asioista. 

 

 Vasu-keskustelut tulee säilyttää. 

 

Erilaiset retket ja yhteistyö esimerkiksi vanhusyksikön kanssa on 

mukavaa. Retkipäivät ja omat eväät ollut mieluisia. 

 

 Retkiä kaupungin nähtävyyksiin säännöllisesti. 

 

 Retket, yhteistoiminta hoitopaikkojen välillä. 
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7.6.2 Päivähoitopalveluissa säilytettävät asiat henkilökunnan mielestä 

 

Henkilökunnan avoimista vastauksista nousi esille samoja asioita kuin perheil-

läkin. Ammattitaitoinen ja moniammatillinen henkilökunta ja henkilömäärä halut-

tiin säilyttää ennallaan. 

 

 Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön sekä työntekijä rakenteen. 

 

Henkilökunnan vastauksien perusteella säilytettäviä asioita olivat myös päivä-

hoitopaikkojen monipuolinen tarjonta, määrä sekä perheiden mahdollisuus vali-

ta päivähoitopaikka. 

 

Vaihtoehdot palveluissa, myös perhepäivähoitoa ja pieniä yksiköitä 

tarvitaan. 

 

Monipuolisen tarjonnan (eri hoitomuodot, kunnallisen/yksitiyisen). 

 

Monimuotoisuuden. Asiakkaalla mahdollisuus vaikuttaa halutun hoi-

topaikan saamiseen. 

 

Henkilökunta säilyttäisi ennallaan näiden ohella päivähoitopalveluiden laaduk-

kaan ja monipuolisen toiminnan sekä kasvatuskumppanuuden perheiden kans-

sa. 

 

Säilyttäisin avoimen ja mutkattoman yhteistyön vanhempien ja hen-

kilökunnan välillä. Lämpimän ja hyväksyvän ilmapiirin sekä lasten, 

aikuisten/työntekijöiden että vanhempien kesken. 

 

7.6.3 Päivähoitopalveluissa kehitettävät asiat perheiden mielestä 

 

Perheiden avoimista vastauksista nousi tärkeimpänä kehitettävänä asiana esille 

hoitomaksujen laskutus, jota toivottiin kehitettävän tunti- tai käyttöperusteiseksi. 

Tämän muutoksen kuvattiin auttavan myös lasten sairauspoissaolojen lasku-

tuksesta syntyvän ongelman kanssa. 
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Hoito-aika ja maksu järjestelmään. Nykyinen maksujärjestelmä ei 

palvele esim. vuorotyötä tekevää. Ehdottaisin, että maksu määräy-

tyy sen mukaan kuinka monta tuntia lapsi on ollut kuukautta koh-

den. Esim. leimakortti järjestelmä jolloin kortti leimataan kun lapsi 

tuodaan ja samoin kun haetaan lapsi. 

 

Maksu käytettyjen tuntien mukaan, tuonut säästöjä muissa kunnis-

sa. Älypuhelinsovelluksen myötä on tiedossa, kuinka paljon kukin 

hoidossa on. 

 

Hoitomaksu tuntiperusteiseksi, sairasloma ajan hoidon säännöt ja 

mahdollisuudet selvemmäksi. 

 

Laskutuksen lisäksi avoimista vastauksista tuli esille toive päivähoitopaikkojen 

ruokailujen monipuolistamisesta, lähiruoan ja paikallisten sesonkiruokien käyt-

tämisestä sekä, että ruoka tehtäisiin paikan päällä päivähoitopaikassa. 

 

Ruoassa voisi hyödyntää sesonkikohtaisia raaka-aineita ja käyttää 

mahdollisimman paljon paikallisia/lähellä tuotettua/läheltä kerättyä 

ruokaa. 

 

Lasten tulisi saada mahdollisimman pitkälti paikallista ruokaa marjat 

yms. Ei puolalaista purkkikeittoa. 

 

Lapsille tarjottava ruoka. Tämän hetkinen tilanne on käsittämätön. 

Lapsille pitäisi tarjota monipuolista, terveellistä ruokaa läpi koko 

hoitopäivän. Erikoisruokavaliot on kiitettävästi otettu huomioon, 

mutta keskuskeittiöltä tuleva ruoka on todella huonolaatuista.  

 

Näiden lisäksi perheiden vastauksien perusteella Kuusamon kaupungin päivä-

hoitopalveluiden internetsivuja voisi kehittää asiakaslähtöisemmiksi, joilta löytyi-

si, esimerkiksi tietoa yksiköistä ja päivähoitopalveluiden käytännöistä. Myös tie-

donkulkua voisi vastaajien mukaan kehittää lisää. 
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Nettisivut voisivat olla selkeämmät, rennommat ja asiakaslähtöi-

semmät. Niillä saisi olla enemmän käytännön tietoa esim. yksiköi-

den eroista ja siitä, mitä eri tittelit tarkoittavat. 

 

Joku sähköinen palvelu olisi hyvä päiväkotien tiedottamisessa irral-

listen paperilappujen sijaan, esim. kouluissa käytössä oleva Wilma. 

Sama systeemi toimisi poissaolojen ja hoitoaikojen ilmoittamisessa. 

 

7.6.4 Päivähoitopalveluissa kehitettävät asiat henkilökunnan mielestä 

 

Henkilökunta nosti avoimissa esille kehitettäviksi asioiksi Kuusamon päivähoi-

topalveluissa päivähoitopalveluiden internetsivut, asioiden tiedotuksen ja koko 

päivähoitopalveluiden yhteisten tapahtumien, kuten Okariina lastenkulttuurifes-

tivaali Kuusamotalo, lisääminen. 

 

 Internetsivujen päivittäminen. 

 

 Selkeämpi palvelujärjestelmä, tiedotuksen kehittäminen. 

 

 Yhteisiä tapahtumia, avointa päiväkotitoimintaa. 

 

Koko päivähoidon yhteisiä tapahtumia enemmän, esim. okariina 

myös pienille lapsille (alle 3v.) sopivaksi! 
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8 POHDINTA  

 

 

Opinnäytetyö on ollut prosessina mielenkiintoinen ja opettava matka asiantunti-

juuteen ja tutkimuksen tekemiseen. Prosessin tärkein motiivi ei ole missään 

vaiheessa ollut opintopisteiden saaminen vaan aito kiinnostus ajankohtaista ja 

tärkeää tutkimusta kohtaan sekä tahto oppia uutta niin aiheesta kuin itsestä.  

 

 

8.1 Tutkimuksen luotettavuuden pohdinta 

 

Reliabiliteetti eli tutkimuksen luotettavuus määrittää tulosten tarkkuutta, tulokset 

eivät saa olla sattumanvaraisia. Tutkimusta tehtäessä on oltava tarkka ja huolel-

linen joka vaiheessa, pieniinkään virheisiin ei ole varaa. Otoskoon pienuus voi 

monesti olla suurin syy sattumanvaraisuuteen, tämä tulee huomioida otantaa 

suunniteltaessa, jotta kato ei pilaa koko tutkimusta. Myös kohderyhmä vaikuttaa 

luotettavuuteen, sen tulee edustaa koko perusjoukkoa, jotta tuloksia voidaan 

pitää luotettavina ja käytettävinä. (Heikkilä 2008, 30; Hirsjärvi ym. 2005, 216.) 

 

Objektiivisuus eli tutkimuksen puolueettomuus. Tutkimuksen tulokset eivät saa 

olla riippuvaisia itse tutkijasta. Tutkijan omat mielipiteet eivät saa vaikuttaa tut-

kimukseen ja sen tuloksiin. Kaikille tietenkin sattuu virheitä, mutta tuloksia ei 

saa vääristellä ja muuttaa tutkimuksen kannalta paremmiksi. (Heikkilä 2008, 

30.) 

 

Opinnäytetyön tutkimuksellisia ongelmia pyrittiin estämään tekemällä suunnitte-

lutyö huolellisesti. Kyselyiden vastaajakato pyrittiin estämään selvällä ja huolella 

laadituilla kyselylomakkeilla. Vastaajiin vedottiin saatekirjeellä, jossa kerrottiin 

tutkimuksen tausta ja toteuttajat sekä vastaamisen tärkeys vastaajien kannalta. 

Tutkimuksen pätevyys ja luotettavuus varmistettiin kyselylomakkeen esitestauk-

sella ja huolellisella taustatyöllä, näillä varmistettiin myös lomakkeen ymmärret-

tävyys ja oikeat kysymykset. Objektiivisuus varmistettiin kyselylomakkeilla, tut-

kimuksentekijä ei voi näin vaikuttaa vastaajiin. Kokonaistutkimuksessa kaikille 
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annettiin sama kyselylomake ja kaikilla oli samanlainen mahdollisuus vastata 

kyselyyn.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta tukee vastaajien pitkä kokemus käyttämistään päi-

vähoitopalveluista, he tietävät mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät. Tutkimuksen 

luotettavuutta puoltaa myös tasainen jakauma eri päivähoidon toimintamuotojen 

ja päivähoitopaikkojen välillä, se oli päivähoitopaikkojen lapsilukuun nähden 

tasainen ja näin vertailtavissa. Jokaisesta ryhmästä ja toimipaikasta tuli vas-

tauksia, joten päivähoidon toimintamuodot olivat vertailtavissa keskenään.  

 

Tutkimuksessa on voinut tuplavastauksia siinä tapauksessa, että osa vastaajis-

ta on voinut kuulua henkilökuntaan ja sen lisäksi myös hänen lapsensa voi olla 

Kuusamon päivähoitopalveluissa. Tämä on täysin mahdollista ja sitä ei ole voitu 

estää mitenkään. Toivottavasti näissä tilanteissa vastaaja on osannut ottaa oi-

kean roolin niin kasvattajana kuin vanhempana tai sitten mahdollisesti perhees-

tä toinen vanhempi on vastannut näissä tilanteissa kyselyyn. 

 

Valittu tutkimustapa on tutkimuksen tarkoituksen kannalta perusteltu ja luotetta-

va tapa kerätä näin laajaa aineistoa. Määrällinen tutkimus ja aineistonkeräys 

kyselylomakkeilla oli myös pätevin tapa, koska siten tavoitettiin suurempi joukko 

vastaajia kuin haastattelemalla ja saatiin esille kokonaiskuva päivähoitopalve-

luiden tilasta. Kyselylomakkeet olivat kuitenkin varsin pitkiä, joten se saattoi vä-

hentää vastausprosenttia. Mahdollisesti lyhemmillä ja tiiviimmillä kyselylomak-

keilla olisi saatu myös kerättyä aineistoa kattavasti ja eri näkökulmat huomioi-

den. 

 

 

8.2 Tutkimuksen eettisyyden pohdinta 

 

Tutkimuksen tekeminen pitää sisällään erilaisia eettisiä kysymyksiä ja niistä voi 

syntyä suuriakin ongelmia, jos niitä ei mietitä tarpeeksi ja huolella. Tutkimuksen 

eettiset asiat on huomioitava jo tutkimuksen aiheenvalinnassa. Aiheenvalinnan 

tulee olla merkityksellinen ja sen on annettava lisäarvoa sen kohteena oleville. 

Tutkimuksen kohteena oleville tulee selvittää tutkimuksen tausta ja tarkoitus. 



69 

Tutkimuksen kohteiden tulee tietää mihin osallistuu ja heille pitää antaa tarvitta-

va informaatio ja olla myös valmiina vastaamaan tutkimuksen herättämiin ky-

symyksiin. Tutkimuksessa on myös vältettävä epärehellisyyttä kaikissa osa-

alueissa muun muassa aineiston hankinnassa, tekstejä lainatessa, lopputulos-

ten julkistamisessa ja loppuraportoinnissa. (Hirsjärvi ym. 2005, 26–28.) 

 

Eettisesti opinnäytetyössä noudatettiin Diakoni-ammattikorkeakoulun opin-

näytetyön ohjeita. Kyselyyn vastattiin anonyymisti ja kenenkään vastaajan hen-

kilöllisyyttä ei voi saada tutkimuksen tuloksista selville. Saatekirjeet (Liite 1 ja 

liite 2) sisälsivät opinnäytetyön tekijän tiedot, opinnäytetyön aiheen, aineistonke-

ruun toteutustavan, kerättävän aineiston käyttötarkoituksen ja tiedon osallistu-

misen vapaaehtoisuudesta. Näin vastaajilla oli halutessaan mahdollisuus pyy-

tää myös lisätietoja opinnäytetyöstä. Yhtään yhteydenottoa tai kysymystä ei 

tullut tutkimukseen tai kyselylomakkeisiin liittyen. 

 

Tutkimus toteutettiin kokonaistutkimuksena, oli kaikilla päivähoitopalveluita käyt-

tävillä ja siellä työskentelevillä mahdollisuus osallistua ja kertoa omat kokemuk-

sensa. Kyselyyn vastaaminen ei vaikuta asiakas- tai työsuhteeseen ja yksittäi-

siä kyselylomakkeita ei käydä läpi päivähoitopaikoissa. Jokainen vastaaja sai 

itse vapaaehtoisesti päättää osallistuiko tutkimukseen ja ketään ei pakotettu 

vastaamaan tähän tutkimukseen. Aineiston analysoinnin ja tutkimuksen valmis-

tumisen jälkeen vastauslomakkeet tuhotaan, jotta kyselylomakkeet eivät joudu 

vääriin käsiin. 

 

Aineiston analysoinnin ensimmäisessä vaiheessa kyselylomakkeet numeroitiin 

ja syötettiin sen jälkeen Microsoft Excel-tilasto-ohjelmaan. Tällä tavalla pyrittiin 

helpottamaan syötettyjen tietojen oikeellisuuden tarkistamista ja poistamaan 

virheen mahdollisuus tietoja syötettäessä. Analysoinnin seuraavissa vaiheessa 

kyselylomakkeiden numerot eivät enää nousseet esille vaan tulokset esitetään 

kokonaisuuksina. Näin lopullisessa opinnäytetyössä ei vastaajia ei voi tunnis-

taa. Aineiston analysoinnin ja tutkimuksen valmistumisen jälkeen vastauslo-

makkeet tuhotaan, jotta kyselylomakkeet eivät joudu vääriin käsiin. 
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Tutkimustulokset on pyritty esittämään vastaajia ja päivähoidon toimipaikkoja 

arvostavasti ja heitä kunnioittaen, koska tutkimuksen tarkoituksena ei ollut etsiä 

virheitä ja ”osoittaa sormella” jotakin tahoa, vaan kartoittaa päivähoitopalvelui-

den tämän hetkinen tilanne. 

 

 

8.3 Tutkimustulosten pohdinta 

 

Tutkimuksella haluttiin kartoittaa Kuusamon kaupungin päivähoitopalveluiden 

tämän hetkinen tila sekä selvittää hyvät säilytettävät asiat päivähoitopalveluissa 

ja tulevaisuudessa kehitettävät asiat. Tutkimuksen vastausprosenttiin voidaan 

olla tyytyväisiä, koska muistutuskirjeitä ei lähetetty. Jos ne olisi lähetetty, vas-

tausprosentti olisi voinut olla parempi. Muistutuskirjettä ei tässä tutkimuksessa 

lähetetty henkilöresurssien vuoksi. Vastausprosenttien mukaan voidaan todeta, 

että tutkimuksen edustavuus on hyvä, vastaten kokonaistutkimuksen sekä pe-

rusjoukon näkemyksiä. 

 

Enemmistöllä vastaajista lapset olivat olleet päivähoitopalveluissa yli vuoden tai 

yli kaksi vuotta, heitä oli noin 70 prosenttia, joten heillä on melko pitkä kokemus 

käytetyistä palveluista. Vastaajien lasten päivähoitopaikka ja päivähoidon toi-

mintamuoto jakaantuivat päivähoitopaikkojen koon ja lapsimäärän mukaisesti 

tasaisesti kaikkien päivähoitomuotojen välillä, näin ne ovat vertailtavissa keske-

nään. Vain ryhmäperhepäiväkoti Käpymetsän perheiltä ei tullut yhtään vastaus-

ta.  

 

Perheiden taustatiedoissa kyselylomakkeessa olisi pitänyt olla mukana vaihto-

ehto huoltajat tai vanhemmat yhdessä, koska 25 kyselyyn vastasi äiti ja isä yh-

dessä. Jos vaihtoehto olisi ollut kyselyssä mukana, yhdessä vastauksia olisi 

voinut tulla enemmän. Lasten päivähoidossa oloaika vuorokauden eri aikoina 

kysymykseen jätti vastaajista tyhjäksi 17 vastaajaa. Tyhjien vastausten perus-

teella voidaan todeta, että vaihtoehdoissa olisi pitänyt olla vielä yksi vaihtoehto, 

johon vastaaja olisi itse voinut laittaa milloin lapsi on päivähoidossa. Lasten päi-

vähoidossa viettämä aika tunteina oli samansuuntainen lapsien päivähoidossa 

olon kanssa, jonka mukaan lapset olivat päivähoitopalveluissa päivisin. Voidaan 
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todeta, että lasten päivähoidossa olo aika tunteina ja vuorokauden aika voivat 

vaihdella, jonka vuoksi ehkä osa vastaajista jätti vastaamatta näihin kahteen 

viimeiseen taustatietokysymykseen. 

 

Henkilökunnan taustatiedoista kysyttiin suppeammin, kuin perheiden taustatie-

doista. Vastaajat jakaantuivat tasaisesti eri ammattinimikkeiden mukaan ja jo-

kaisella ammattinimikkeellä tuli vastauksia. Vastaajien antamat vastaukset työ-

paikan toimintamuodosta ja työpaikasta jakaantuivat tasaisesti verrattuna työ-

paikkojen kokoon ja henkilökunta määriin. Henkilökunnan vastauksissa jäi per-

heiden vastauksien tavoin ryhmäperhepäiväkoti Käpymetsä vaille vastauksia. 

Perheiden ja henkilökunnan vastauksissa oli tämä kohta parissa palautuneessa 

kyselylomakkeessa tyhjä, joten ehkä ryhmäperhepäiväkoti Käpymetsän perheet 

tai henkilökunta eivät halunneet kertoa tätä tietoa tai sitten sieltä ei tullut yhtään 

vastausta. Kyselylomakkeita oli kuitenkin toimitettu myös kyseiseen päivähoito-

paikkaan. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kaupungin päivähoitopalvelut toi-

mivat kokonaisuutena oikein hyvin ja päivähoitopalveluiden tarjonta on moni-

puolista, vastaten näin erilaisten lasten ja perheiden tarpeisiin lapsilähtöisesti. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että perheet ovat tyytyväisiä käyttä-

miinsä päivähoitopalveluihin ja henkilökunta on tyytyväinen työpaikkaansa sekä 

työhönsä. Kaskela (2012, 50–51) painottaa lapsilähtöisyyttä lasten yksilöllisyy-

den kunnioittamisessa ja lasten tarpeiden tunnistamisessa, jotta päivähoitopal-

veluiden toiminta tulisi lapsista ja heidät huomioiden. 

 

Tutkimuksen mukaan vastaajat eivät olleet täysin tyytyväisiä kasvatuskumppa-

nuuteen ja vanhempien osallisuuteen päivähoitopalveluissa. Tässä kokonai-

suudessa ei oltu niin tyytyväisiä vanhempien tiedonsaantiin päivähoitoyksikön 

toiminnasta ja vanhempien mahdollisuuteen osallistua päivähoitotoiminnan 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Kaskelan ja Kekkosen mukaan 

(2008, 36) vanhempien mahdollisuuden vaikuttaa lapsen hoitoon ja kasvatuk-

seen liittyviin asioihin tiivistää osaltaan kasvatuskumppanuutta ja keskinäistä 

luottamusta. 
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Tutkimuksen perusteella henkilökunta ei ollut niin tyytyväinen henkilökunnan 

riittävyyteen ja lapsiryhmän kokoon kuin perheet. Myös päivähoitopaikkojen si-

sä- ja ulkotiloihin ei oltu henkilökunnan osalta täysin tyytyväisiä. Hujalan ym. 

(2007, 162) esittävät, että nämä päivähoidon laatumallin (kuvio 1) puitetekijät 

ovat laadukkaan päivähoidon toteuttamisen reunaehtoja. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tämän aineiston perusteel-

la päivähoitopaikan toimintamuodolla oli merkitystä vastaajien tyytyväisyyteen 

päivähoitopaikkojen loma-aikojen järjestelyihin, henkilökunnan riittävyyteen, 

lapsiryhmän kokoon sekä päivähoitoyksiköistä saatavaan tietoon ja vanhempien 

mahdollisuuteen osallistua päivähoitoyksikön toimintaan. Näissä perhepäivähoi-

to ja yksityiset päiväkodit onnistuivat paremmin kuin kaupungin päiväkodit ja 

ryhmäperhepäiväkodit. Muuten toimintamuodolla ei ollut merkitystä vastaajien 

kokemuksiin päivähoitopalveluista. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää säilytettävät asiat Kuusamon päivähoito-

palveluissa. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että päivähoitopalveluissa 

on säilytettävä ennallaan ammattitaitoinen ja moniammatilinen henkilökunta 

sekä monipuoliset vaihtoehdot erilaisia päivähoitopaikkoja. Näiden lisäksi myös 

olemassa oleva yhteistyö ja kasvatuskumppanuus haluttiin säilyttää ennallaan. 

 

Tutkimuksessa selvisi myös, että Kuusamon päivähoitopalveluissa olisi kehittä-

vää hoitomaksujen laskutuksessa, päivähoitopaikkojen ruokapalveluissa, tie-

donkulussa ja päivähoitopalveluiden internetsivujen päivittämisessä asiakasläh-

töisemmiksi. 

 

Vastaukset jakaantuivat osassa kysymyksistä paljon, mutta kokonaisuutena 

Kuusamon kaupungin päivähoitopalvelut saivat hyviä arvioita. Mitään ”järkyttä-

vää” ei noussut tässä tutkimuksessa esille. Vastauksien jakaantuminen eri vas-

taus vaihtoehtojen välillä lisää osaltaan tutkimuksen luotettavuutta. Jos tutki-

muksessa olisi tullut vain täysin samaa mieltä vastauksia, olisi pitänyt pohtia 

onko tulos realistinen ja ovatko vain tyytyväiset tai tyytymättömät vastanneet. 

Tässä tutkimuksessa kuitenkin kaikkiin eri vastaus vaihtoehtoihin tuli vastauk-

sia, voidaan todeta vastaukset luotettaviksi ja etteivät ne ole vinoutuneet. Per-
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heiden ja henkilökunnan vastaukset olivat kokonaisuutena hyvin samansuuntai-

set, lisäten osaltaan myös vastausten luotettavuutta. 

 

 

8.4 Ammatillisen kehittymisen pohdinta 

 

Kalliala (2012, 9) korostaa yhä useamman lapsen viettävän niin suuren osan 

varhaisvuosistaan päivähoidossa, että on olennaista kysyä, mitä lapsi tästä 

ajasta saa. Varhaisvuodet ovat merkityksellisiä yksilön koko elämälle.  

 

Opinnäytetyön aihe oli minulle tärkeä, koska päivähoitopalveluiden kokonaisuu-

den ymmärtäminen on ehdottoman tärkeää toimiessani tulevaisuudessa sosio-

nomina lastentarhanopettajan virkakelpoisuudella. Työelämän yhteistyötaho ja 

tutkimuksen toteutus kaupunki olivat myös lähellä sydäntäni, sillä olen Kuusa-

mosta kotoisin ja näen alueen kehittämisen merkitykselliseksi Kuusamon asuk-

kaiden kannalta. Olen kiitollinen, että sain toteuttaa opinnäytetyöni kotikunnas-

sani. 

 

Opinnäytetyön aihe kirkastui ja tarkentui Aini Naumasen kanssa käymissäni 

keskusteluissa. Löysin teorian tueksi mielenkiintoista kirjallisuutta, pohdin sen 

avulla opinnäytetyön sisältöä sekä tutkimuksellisen osuuden toteuttamista. Teo-

rian avulla sain rakennettuna tutkimuskysymykset ja kyselylomakkeiden muo-

don. Työelämän yhteistyötahon, ohjaavien opettajien ja kyselylomakkeita tes-

tanneiden perheiden kommentit auttoivat kyselylomakkeiden rakentamisessa 

paljon. Ilman näitä kommentteja kyselylomake olisi voinut jäädä puutteelliseksi 

ja siinä olisi voinut olla väärinymmärrettäviä kysymyksiä. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuuden muotoutuminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 

vaati työtä ja aiheen pyörittelyä eri näkökulmista. Välillä koin kadottaneeni pu-

naisen langan mutta, lähdekirjallisuuden tutkiminen auttoi ja tuki teoriaosan 

muodostumista. Ohjaavien opettajien kommentit ja palautteet ohjauskeskuste-

luissa saivat ajattelemaan teoriaosuutta uudelta näkökulmalta ja sen avulla teo-

riaosa jäsentyi ja täydentyi luettavammaksi kokonaisuudeksi. 
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Opinnäytetyöprosessi eteni aikatauluni mukaisesti ja vaikka prosessi kesti ko-

konaisuudessaan yli vuoden. Opinnäytetyön aloitus opintojeni toisen vuoden 

alussa oli erittäin luonteva osa opintojani ja se tuki opintojeni eteenpäin mene-

mistä erittäin hyvin. Koen, että sain opinnäytetyön vaiheista enemmän irti, kun 

se kulki opintopolkuni rinnalla enkä jättänyt sitä opintojeni loppuvaiheeseen. 

Tämä työskentelytapa sopi itselleni parhaiten. Opinnäytetyöprosessin myötä 

tutkimuksen tekeminen ja laajan kirjallisen raportin kirjoittamisen taitoni vahvis-

tui. Pysyin opinnäytetyöprosessin ajan ennalta suunnittelemassani aikataulus-

sa, ainoastaan kansainvälisen vaihdon aikana en pystynyt työstämään opinnäy-

tetyötäni eteenpäin, niin kuin olin ennalta suunnitellut. Koen tämän tauon olleen 

kuitenkin loppujen lopuksi vain positiivinen asia, koska sen jälkeen pystyin nä-

kemään opinnäytetyötäni uusilla silmillä ja suhtautumaan kriittisemmin omaan 

kirjoitukseeni.  

 

Opinnäytetyön toteutus tapahtui vastaajille annetuilla kyselylomakkeilla. Vas-

taukset palautuivat minulle postitse Kuusamon päivähoitopalveluiden kautta, 

siten minulla ei ollut mahdollisuutta kohdistaa vastauksia keneenkään tiettyyn 

henkilöön, ja vastaajien henkilöllisyys ei missään vaiheessa tule esille. Opinnäy-

tetyötä työstäessäni olin tarkka käyttämieni lähteiden luotettavuudesta. Lisäksi 

kiinnitin kirjoittaessani huomiota siihen, että opinnäytetyöni tekstiosuus toteutui 

Diakonia-ammattikorkeakoulun mukaisilla asetuksilla ja viite- sekä lähdemer-

kinnät oli merkitty oikein. Opinnäytetyölleni toi luotettavuutta aiempi ammattikor-

keakoulu tutkintoni ja työkokemukseni sekä huolellinen perehtyminen kvantita-

tiivisen tutkimuksen tekemiseen. 

 

Näin opinnäytetyöprosessin lopulla en voi olla kuitenkaan miettimättä, että olisi-

ko tässä tutkimuksessa pitänyt kartoittaa myös lapsien kokemuksia ja mielipitei-

tä Kuusamon päivähoitopalveluista. Olisiko saatu tulos ollut siten erilainen? 

Lapset ovat päivähoitopalveluiden oikeita käyttäjiä ja kokemusasiantuntijoita. 

Ehkä tämä voisi olla aihe seuraavalle tutkimukselle ja olisikin mielenkiintoista 

verrata lasten vastauksia tähän tutkimukseen.  

 

Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien varhaiskasvatusosaami-

nen vastaa yleislinjauksiltaan lastentarhanopettajille määriteltyjä pätevyyksiä. 
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Varhaiskasvatukseen opintojaan suunnanneilla sosionomeilla (AMK) on tavoit-

teellista sosiaalipedagogista osaamista, taitoa tukea ja ohjata lapsia arjessa 

kasvun ja kehityksen eri vaiheissa kokonaisvaltaisesti. Lastentarhakelpoisella 

sosionomilla (AMK) on myös vahva teoriapohja ja osaaminen tukena perheiden 

kanssa työskentelyssä ja moniammatillisessa yhteistyössä. (Happo 2008, 105.) 

 

Tulevana varhaiskasvatuksen ammattilaisena koen ymmärtäväni päivähoitopal-

veluiden kokonaisuuden sekä sen merkityksen perheille ja henkilökunnalle pa-

remmin opinnäytetyöni avulla. Sosionomina ja varhaiskasvattajana minulla on 

tulevaisuudessa mahdollisuus hyödyntää opinnäytetyöni kautta saamaani tie-

tämystä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa, vanhempien 

kanssa työskennellessä sekä osaavana ammattilaisena työyhteisössä. Opin-

näytetyön teoriaosaamisen myötä minulla on mahdollista sosionomin tutkinnon 

ja aiemman tradenomin tutkinnon omaavana myös kouluttaa esimerkiksi var-

haiskasvatuksen työntekijöitä. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöni kehitti ja 

vahvisti asiantuntijuuttani ja ymmärrystäni päivähoitopalveluista kokonaisuute-

na. Talentian (2013, 31) perusteella minun tulee jatkossa tulevana varhaiskas-

vatuksen ammattilaisena syventää ja päivittää sosiaalialan palvelujärjestelmä-

osaamistani jatkuvasti. 

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamiseni on kehittynyt opinnäytetyöprosessin ai-

kana, sillä työtä on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa Kuusamon lapsi- ja perhe-

työn kanssa. Hapon (2008, 103) mukaan lastentarhanopettajan osaamisessa 

ovat tärkeässä roolissa yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen, kontekstiosaa-

minen, pedagoginen osaaminen, joka muodostuu hoivan, kasvatuksen ja ope-

tuksen kokonaisuudesta.  

 

Koko opinnäytetyöprosessin aikana on ollut kiinnostavaa seurata julkista kes-

kustelua varhaiskasvatuksesta ja päivähoitopalveluista Suomessa. Tutkimuksen 

merkityksellisyyttä ja tärkeyttä vahvistaa aiheen ajankohtaisuus ja hallituskau-

della edessä olevat muutokset. Keväällä ja kesällä 2015 varhaiskasvatusta kos-

kevat muutokset saivat aikaan epätoivontunteen, että teoriaosuuteni on nyt 

vanhaa tietoa ja pitäisikö se kirjoittaa laajemmin uusiksi. Tätä en kuitenkaan 

pystynyt tekemään vaan olen pyrkinyt päivittämään nyt voimaan tulleet uudis-
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tukset teoriaosaani. Ne osat varhaiskasvatuslaista, jotka eivät ole vielä tässä 

lakiuudistuksen nivelvaiheessa uudistuneet, ovat teoriaosassa tämän hetken 

tilanteen mukaiset. 

 

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen varhaiskasvatuslain 1.vaiheesta 

13.3.2015. Esityksen mukaiset muutokset tulevat voimaan 1.8.2015. Päivähoi-

tolain nimi muuttuu varhaiskasvatuslaiksi ja siinä korostetaan pedagogiikan 

merkitystä. Varhaiskasvatuslain 2.vaihe koskee opetus- ja kulttuuriministeriön 

lausunnoille toimittamaa esitysluonnosta uudistetun lain pykälistä, esitysluon-

noksen lausuntoja pyydettiin 7.4.2015 mennessä. Tulevan hallituksen ratkai-

suista riippuen asia etenee aikanaan varsinaiseksi hallituksen esitykseksi. Laki-

uudistuksessa mukana olleet tahot haluavat lapsille hyvää lapsuutta ja laadu-

kasta varhaiskasvatusta. Peruslähtökohtana uudessa varhaiskasvatuslaissa on 

lapsen edun ja oikeuksien toteutuminen paikalliset olosuhteet huomioiden. 

(Suomen Kuntaliitto 2015.) 

 

Hyväksytty opinnäytetyö julkaistaan ammattikorkeakoulujen opinnäytetyötieto-

kanta Theseuksessa. Opinnäytetyö esitetään julkaisuseminaarin jälkeen Kuu-

samon päivähoitopalveluiden työryhmälle 31.8.2015 Kuusamossa. Tässä tilai-

suudessa sovitaan myös opinnäytetyön esittämisestä Kuusamon kaupungin 

kasvatus- ja sivistyslautakunnalle sekä mahdollisuudesta laittaa opinnäytetyö 

Kuusamon kaupungin lapsi- ja perhetyön internetsivuille. Opinnäytetyö toimite-

taan esitystilaisuuden jälkeen kaikkiin mukana olleisiin päivähoitopalveluiden 

yksiköihin ja käydään niissä läpi vastaavan esimiehen johdolla. Opinnäytetyö-

prosessi on ollut opettavainen ja vahvistanut sosionomin ammatillista kompe-

tenssiani. Opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa on ollut erittäin välttämätöntä 

pohtia tutkimusetiikan lisäksi alan ammattieettisiä periaatteita ja toimia niiden 

mukaisesti. 

 

 

8.5 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vastaajat olivat tyytyväisiä Kuu-

samon päivähoitopalveluihin ja päivähoitopalveluiden nykyinen tila on hyvällä 
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tasolla. Tutkimuksen tulokset olivat Kuusamon päivähoitopalveluiden kannalta 

varsin positiiviset, mutta silti niiden perusteella löytyi kehitettäviä asioita. Joten 

tutkimuksessa esille tulleet kehittämistarpeet tulisi käydä läpi. 

 

Päivähoitopalveluiden toimivuuteen olivat vastaajat suurimmaksi osaksi tyyty-

väisiä. Tulosten perusteella päivähoitopalveluiden toimivuudessa olisi tarkastel-

tava henkilökunnan riittävyyttä, loma-aikojen järjestelyjä, lapsiryhmien kokoa ja 

asiakasmaksujen kohtuullisuutta. Näihin asioihin oltiin jokseenkin tyytyväisiä, 

joten asioiden esille nostaminen ja keskustelu päivähoitoyksiköissä päivähoidon 

ohjaajien johdolla toisi näihin uutta asiakaslähtöisempää näkökulmaa. Keskus-

teluihin voisi ottaa mukaan myös eri päivähoidon toimintamuodoista henkilökun-

taa, jotta käytäntöjä saataisiin yhtenäisemmiksi ja päivähoitoyksiköiden välinen 

yhteistyö lisääntyisi. 

 

Päivähoitopalveluiden päivittäiseen toimintaan vastaajat olivat tyytyväisiä. Vas-

tausten perusteella he kokivat Kuusamon päivähoitopalveluiden päivittäisen 

toiminnan monipuoliseksi ja sujuvaksi sekä lasten tarpeita vastaavaksi. Lapset 

viihtyvät nykyisissä päivähoitopaikoissa, heidät huomioidaan yksilöllisesti ja he 

saavat myönteisiä kokemuksia hoitopäivien aikana. Tutkimuksen perusteella 

Kuusamon päivähoitopalvelut tukevat lasten kasvua, kehitystä ja oppimista on-

nistuneesti. 

 

Kuusamon päivähoitopalveluissa olisi vastausten perusteella parannettavaa 

kasvatuskumppanuudessa ja vanhempien osallisuudessa päivähoitopalveluiden 

toimintaan. Vanhempia kyllä kohdeltiin päivähoitopalveluissa kunnioittavasti, 

tasavertaisesti ja heidän kasvatusnäkemyksiään kuunneltiin. Vanhempien 

kanssa käytiin säännöllisiä keskusteluja lasten hoitoon ja kasvuun liittyen. He 

saivat myös tietoa lasten hoitopäivien tapahtumista. Enemmän huomiota tulisi 

kiinnittää koko päivähoitoyksikön toiminnan tiedottamisesta vanhemmille ja 

vanhempien mahdollisuuteen osallistua halutessaan päivähoitotoiminnan suun-

nitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

 

Keskustelua vanhempien osallisuuden lisäämisestä voisi herätellä esimerkiksi 

kysymällä vanhemmilta, olisiko heillä halukkuutta osallistua ryhmäkeskusteluun 
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päivähoitopalveluiden toiminnasta. Päivähoito on merkittävä osa perheiden ar-

kea, joten keskustelu sen toiminnasta yhdessä toisten vanhempien kanssa voisi 

tuoda mielenkiintoisia näkemyksiä esille. Tutkimuksen tekemisen jälkeen Kuu-

samossa on päivitetty kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja myös van-

hempia osallistaen. Koen tämän osaltaan jo lisänneen vanhempien osallisuu-

den tunnetta sekä mahdollisuutta vaikuttaa päivähoitopalveluiden toimintaan, 

vanhempien mukana olo myös kertoo Kuusamon päivähoitopalveluiden halusta 

kuunnella perheitä ja perhelähtöisyydestä. Kaupungin uusi varhaiskasvatus-

suunnitelma vahvistetaan kesällä 2015. 

 

Perheiden avoimissa vastauksissa nousi esille toive päivähoitomaksujärjestel-

män muuttamisesta kuukausimaksumallista tuntiperusteiseenmalliin. Sallila ja 

Siljander (2014, 5) ovat esitelleet työpaperissaan päivähoidon maksujärjestel-

män uudistamisen vaikutuksia nykyiseen kuukausimaksumallin järjestelmään 

verrattuna. Työpaperissa kuvataan nykyisen kuukausimaksun muuttamista tun-

tihinnaksi. Heidän mukaan päivähoitomaksujärjestelmän muutoksen taustalla 

on tavoite, jossa pienten lasten vanhempien työn tarjonta työmarkkinoilla kas-

vaisi ja perhekohtainen joustavuus päivähoidossa lisääntyisi. Työpaperin las-

kelmien perusteella on todennäköistä, että maksutuotto laskisi kunnissa jonkin 

verran, ei kuitenkaan radikaalisti. Päivähoitomaksujen tuntimalli edellyttää kun-

nilta hyviä ATK-järjestelmiä ja päivähoidon tuntien seurantaa. 

 

Tuntiperusteinen hoitomaksujärjestelmä olisi perhelähtöisempi vaihtoehto ja se 

toisi joustavuutta perheiden arkeen. Tuntiperusteiseen hoitomaksujärjestelmään 

siirtyminen edellyttäisi kaupungilta uusia tietoteknisiä järjestelmiä ja toimintakäy-

täntöjen muutoksia. Tähän vaihtoehtoon olisi kuitenkin hyvä tutustua, tehdä sel-

vitystyötä muutoksen vaikutuksista Kuusamon kaupungin talouteen ja mitä uu-

teen päivähoitomaksujen tuntimalliin siirtyminen vaatisi kaupungilta. Muutos ei 

ole yksiselitteinen ja molemmissa vaihtoehdoissa on omat hyvät puolensa. Nä-

kisin kuitenkin muutoksen hoitomaksujärjestelmissä olevan jollain tasolla edes-

sä tulevaisuudessa, koska yhteiskuntamme digitalisoituu kaikilla palvelualoille. 

 

Kehittämistarpeita nousi esille myös internetsivujen päivittämisessä ja tiedonku-

lun lisäämisessä. Internetsivut kaipaisivat niin perheiden kuin henkilökunnan 
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mukaan selkeytystä, rentoutta ja enemmän käytännön tietoa eri päivähoitoyksi-

köistä sekä päivähoitopalveluiden toiminnasta. Internetsivujen päivitys lisäisi 

myös tiedonkulkua henkilökunnan välillä sekä toisi päivähoitopalvelut lähem-

mäksi perheitä. Tiedonkulun prosessia voisi käydä läpi päivähoitoyksiköiden 

yhteisissä tapaamisissa ja myös keskustella asiasta perheiden kanssa, jotta 

tiedonkulku saataisiin päivitettyä ja yhtenäistettyä päivähoitopalveluissa. Inter-

netsivujen päivitys ja tiedonkulun tarkastelu liittyvät läheisesti yhteiskuntamme 

digitalisoitumiseen ja ovat tärkeitä asioita, kun kaupunki haluaa pysyä ajanher-

molla vastaten asukkaiden toiveisiin. 

 

Tutkimus osoitti Kuusamon päivähoitopalveluiden toimivan hyvin, perheet ja 

henkilökunta ovat tyytyväisiä. Kehitysehdotuksissa on pienempiä ja laajempia 

kokonaisuuksia, osan toteuttaminen ei vaadi kovin suuria ponnisteluja päivähoi-

topalveluilta. Tärkeintä onkin miettiä esiin nousseita asioita omia osa kokonai-

suuksinaan, jotta kokonaisuus saataisiin niitä kehittämällä vielä toimivammaksi. 

Kun parannettavat asiat tunnistetaan, niitä on helpompi parantaa ja viedä 

eteenpäin. Näiden lisäksi tulee pohtia, missä vaiheessa osa kokonaisuuksia on 

mahdollisuus kehittää ja millä tasolla niitä on mahdollisuus parantaa. 

 

Elokuussa 2015 uudistuva varhaiskasvatuslaki velvoittaa varhaiskasvatuksen 

järjestäjää arvioimaan antamaansa palvelua. Arvioinnin muodot ovat varhais-

kasvatusta järjestävän päätettävissä, mutta arvioinnin on oltava suunnitelmallis-

ta ja säännöllistä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, b.) Koen tutkimuksen 

osuneen oikeaan hetkeen yhteiskunnallisessa varhaiskasvatuksen kehityksen 

vuoksi. Nyt kun tämän hetken tilanne on saatu kartoitettua, laadun arviointia on 

nyt tämän tutkimuksen aikana rakennetun mittariston käyttämisen kautta mie-

lestäni helpompi jatkaa tulevaisuudessa ja näin täyttää lain velvoite. Jatkossa 

laadun arviointiin olisi hyvä lisätä mahdollisuuksien ja resurssien mukaan myös 

lasten mahdollisuus tuoda mielipiteensä esille. Jatkuvalla ja säännöllisellä arvi-

oinnilla pystytään seuraamaan päivähoitopalveluiden kehityksen suuntaa ja 

vastaamaan perheiden tarpeisiin käyttäjälähtöisesti. Näin Kuusamossa varmis-

tetaan jatkossakin toimivat ja onnistuneet päivähoitopalvelut sekä perheiden ja 

henkilökunnan tyytyväisyys.  
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LIITE 1: SAATEKIRJE PERHEET 

 

Arvoisa vanhempi 

 

Päivähoitopalvelut ovat osa lasten hoitoa, kasvatusta ja opetusta, tavoitteena on tukea 

lapsen hyvinvointia ja kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua. Kuusamon kaupungin päi-

vähoitopalveluihin kuuluvat kunnan päiväkodit, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito 

ja yksityiset päiväkodit. 

 

Päivähoitopalveluiden kehittämiseksi tarvitsemme teidän mielipiteitä ja näkemyksiänne 

palveluistamme, palveluiden vastaavuudesta tarpeisiinne, päivähoitopalveluiden toimi-

vuudesta ja kasvatuskumppanuudesta sekä muista päivähoitopalveluihin liittyvistä ky-

symyksistä. Pyydämme teitä täyttämään oheisen päivähoitopalveluitamme koskevan 

kyselylomakkeen ja palauttamaan sen palautuskuoressa kaupungintalolle tai päivähoi-

topaikan palautuslaatikkoon 14.11.2014 mennessä. Jokainen vastaus on tärkeä. 

 

Kyselyn toteuttamisesta vastaa Virpi Tornberg, hän on Diakonia-

ammattikorkeakoulussa opiskeleva kuusamolainen. Kyselyn toteuttaminen ja vastaus-

ten analysointi ovat osa hänen opinnäytetyötään. 

 

Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisina. Tulokset julkaistaan 

vain kokonaistuloksina, kenenkään yksittäisen vastaajan tiedot eivät missään vaihees-

sa tutkimusta paljastu. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

 

Aini Naumanen 

Kuusamon kaupungin lapsi- ja perhetyö 
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LIITE 2: SAATEKIRJE HENKILÖKUNTA 

 

Arvoisa työntekijä 

 

Päivähoitopalvelut ovat osa lasten hoitoa, kasvatusta ja opetusta, tavoitteena on tukea 

lapsen hyvinvointia ja kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua. Kuusamon kaupungin päi-

vähoitopalveluihin kuuluvat kunnan päiväkodit, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito 

ja yksityiset päiväkodit. 

 

Päivähoitopalveluiden kehittämiseksi tarvitsemme teidän mielipiteitänne ja näkemyk-

siänne palveluista, palveluiden vastaavuudesta perheiden tarpeisiin, päivähoitopalve-

luiden toimivuudesta ja kasvatuskumppanuudesta sekä muista päivähoitopalveluihin 

liittyvistä kysymyksistä. Pyydämme teitä täyttämään oheisen päivähoitopalveluitamme 

koskevan kyselylomakkeen ja palauttamaan sen palautuskuoressa kaupungintalolle tai 

työpaikan palautuslaatikkoon 14.11.2014 mennessä. Jokainen vastaus on tärkeä. 

 

Kyselyn toteuttamisesta vastaa Virpi Tornberg, hän on Diakonia-

ammattikorkeakoulussa opiskeleva kuusamolainen. Kyselyn toteuttaminen ja vastaus-

ten analysointi ovat osa hänen opinnäytetyötään. 

 

Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisina. Tulokset julkaistaan 

vain kokonaistuloksina, kenenkään yksittäisen vastaajan tiedot eivät missään vaihees-

sa tutkimusta paljastu. 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Aini Naumanen 

Kuusamon kaupungin lapsi- ja perhetyö 
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LIITE 3: KYSELY PERHEET 

 

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOPALVELUITA KOSKEVA KYSELY 

 

Hyvä vastaanottaja, tutkimukseni onnistumisen kannalta on tärkeää, että vastaatte 

kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti. Vastatkaa kysymyksiin ympyröimällä 

teille sopivin vaihtoehto (vain yksi vaihtoehto, jos toisin ei neuvota) sekä kirjoittamalla 

viimeisten kysymysten vastaukset niille varatuille viivoille. Voitte vastata kysymyksiin 

yksin tai yhdessä perheen kesken (1 vastaus/perhe). 

 

Ohessa vastauskuori, jonka postimaksu on maksettu. Pyydän teitä palauttamaan kyse-

lylomakkeen täytettynä viimeistään 14.11.2014. Mikäli teillä on kysyttävää tai haluatte 

lisätietoja tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse. Vastaan mielelläni tutki-

musta käsitteleviin kysymyksiin.  

 

Vastauksistanne etukäteen kiittäen, 

Virpi Tornberg 

virpi.tornberg@student.diak.fi 

 

 

TAUSTAKYSYMYKSET: 

 

1. VASTAAJA/ VASTAAJAT  1. Äiti 
2. Isä 

3. Muu huoltaja, mikä 

 

2. AIKUISTEN LUKUMÄÄRÄ TALOUDESSA 1. Yhden aikuisen perhe 
2. Kahden tai useamman aikuisen 

perhe 

 

3. PERHEEN PÄIVÄHOIDOSSA OLEVIEN 1. Yksi lapsi 
LASTEN MÄÄRÄ   2. Kaksi lasta 

3. Kolme lasta tai enemmän 

 

4. KUINKA KAUAN LAPSENNE ON OLLUT 1. Alle puoli vuotta 
PÄIVÄHOITOPALVELUISSA  2. Yli puoli vuotta 

    3. Yli vuoden 

    4. Yli kaksi vuotta 

 

5. LAPSENI KÄYTTÄMÄ PÄIVÄHOIDON  1. Kaupungin päiväkoti 
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TOIMINTAMUOTO   2. Kaupungin ryhmäperhepäiväkoti 

    3. Perhepäivähoitaja 

    4. Yksityinen päiväkoti 

    5. Jokin muu, mikä? 

6. LAPSENI PÄIVÄHOITOPAIKKA  1. Porkkatörmän päiväkoti (Kullerot, 

Esikot, Kur- 

jenmiekat, Kissankellot, Vanamot) 

2. Petäjäkankaan päiväkoti (Tiitiäiset, 

Mettäset, Menninkäiset) 

3. Maaselän päiväkoti (Juolukat, Vaapu-

kat, Herukat, Karpalot, Mesimarjat) 

4. Rukan päiväkoti (Sydänkäpyset, Kuu-

senkerkät) 

5. Taaperoinen 

6. Nuppunen 

7. Murunen 

8. Käpymetsä 

9. Perhepäivähoito 

10. Kirsikka 

11. Pikkurilli 

12. Ullakaisa 

13. Luonto- ja liikuntapäiväkoti Pei-

konpolku 

 

7. LAPSENI ON PÄIVÄHOIDOSSA  1. Päivisin (noin klo 6.30–17.30 välil-
lä) 

2. Iltaisin, öisin tai viikonloppuisin 

 

8. MONTAKO TUNTIA LAPSENI OSALLISTUU 1. Alle 5 tuntia 
PÄIVÄHOITOON PÄIVITTÄIN  2. 5-7 tuntia 

    3. yli 7 tuntia 

 

 

SEURAAVAKSI ESITÄN PÄIVÄHOITOA KÄSITTELEVIÄ VÄITTEITÄ. YMPYRÖIKÄÄ 

JOKAISESSA KOHDASSA SOPIVIN VAIHTOEHTO 1-5. (1 = Täysin eri mieltä, 3 = En 

osaa sanoa, 

5 = Täysin samaa) 

 Täysin eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

En osaa sanoa Jokseenkin 

samaa mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

9. Päivähoito tukee lapseni kasvua, hoitoa ja oppi-
mista 

1 2 3 4 5 

10. Päivähoito mahdollistaa lapselleni kaverisuhteita 1 2 3 4 5 
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11. Päivähoito mahdollistaa minulle kontakteja ja 
vertaistuen muiden vanhempien kanssa 

1 2 3 4 5 

12. Päivähoito mahdollistaa yhteistyön ja kasvatus-
kumppanuuden päivähoidon henkilöstön kanssa 

1 2 3 4 5 

 

 

SEURAAVAKSI ESITÄN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN TOIMIVUUTTA KÄSITTELEVIÄ 

VÄITTEITÄ. YMPYRÖIKÄÄ JOKAISESSA KOHDASSA SOPIVIN VAIHTOEHTO 1-5. 

(1 = Täysin eri mieltä, 

3 = En osaa sanoa, 5 = Täysin samaa mieltä) 

 Täysin eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

En osaa sanoa Jokseenkin 

samaa mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

13. Nykyiset päivähoitopalvelut vastaavat lapseni 
tarpeita 

1 2 3 4 5 

14. Nykyiset päivähoitopalvelut vastaavat perheemme 
tarpeita (mm. hoitopaikan saaminen, sijainti) 

1 2 3 4 5 

15. Lapseni käyttämän päivähoidon aukioloajat vas-
taavat perheemme tarpeita 

1 2 3 4 5 

16. Päivähoitopaikan loma-aikojen järjestelyt toimivat 
hyvin 

1 2 3 4 5 

17. Henkilöstöä on riittävästi 1 2 3 4 5 

18. Lapsiryhmä on sopivan kokoinen 1 2 3 4 5 

19. Henkilökunta on ammattitaitoista 1 2 3 4 5 

20. Asiakasmaksut ovat kohtuulliset suhteessa päivä-
hoitopalvelun laatuun 

1 2 3 4 5 

 

SEURAAVAKSI ESITÄN LAPSESI SAAMAA PÄIVÄHOIDON PÄIVITTÄISTÄ TOIMIN-

TAA (VARHAISKASVATUSTA) KÄSITTELEVIÄ VÄITTEITÄ. YMPYRÖIKÄÄ JOKAI-

SESSA KOHDASSA SOPIVIN VAIHTOEHTO 1-5. (1 = Täysin eri mieltä, 3 = En osaa sa-

noa, 5 = Täysin samaa mieltä) 

 Täysin eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

En osaa sanoa Jokseenkin 

samaa mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

21. Päivähoidon ympäristö ja välineistö ovat monipuo-
lisia (leikki, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen 
kokeminen mahdollistavaa) 

1 2 3 4 5 

22. Sisätilat ovat asianmukaiset ja turvalliset 1 2 3 4 5 

23. Ulkotilat ovat asianmukaiset ja turvalliset 1 2 3 4 5 

24. Lapseni viihtyy nykyisessä päivähoitopaikassa 1 2 3 4 5 
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25. Lapseni saa myönteisiä kokemuksia ja kokee 
oppimisen iloa päivähoidossa 

1 2 3 4 5 

26. Lapseni saa tarpeitaan vastaavaa hoitoa ja huo-
lenpito (mm.ruokailu, lepo) 

1 2 3 4 5 

27. Lapseni huomioidaan yksilöllisesti 1 2 3 4 5 

28. Päivähoitotoiminta on monipuolista 1 2 3 4 5 

29. Päivähoitotoiminta on suunniteltu lapsen tarpeita 
ajatellen 

1 2 3 4 5 

30. Lapseni saa kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen 
tarvitsemaansa yksilöllistä ja tarvittaessa erityistä 
tukea. 

1 2 3 4 5 

 

 

SEURAAVAKSI ESITÄN KASVATUSKUMPPANUUTTA JA VANHEMPIEN OSALLI-

SUUTTA KÄSITTELEVIÄ VÄITTEITÄ. YMPYRÖIKÄÄ JOKAISESSA KOHDASSA SO-

PIVIN VAIHTOEHTO 1-5. 

(1 = Täysin eri mieltä, 3 = En osaa sanoa, 5 = Täysin samaa mieltä) 

 Täysin eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

En osaa sanoa Jokseenkin 

samaa mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

31. Saan riittävästi tietoa lapseni hoitopäivien tapah-
tumista 

1 2 3 4 5 

32. Saan riittävästi tietoa koko päivähoitoyksikön toi-
minnasta 

1 2 3 4 5 

33. Käyn säännöllisesti henkilöstön kanssa keskuste-
luja lapseni hoitoon ja kasvatukseen liittyen 

1 2 3 4 5 

34. Päivähoidon henkilöstö kohtelee minua vanhem-
pana kunnioittavasti ja tasavertaisesti 

1 2 3 4 5 

35. Päivähoidon henkilöstö kuuntelee kasvatusnäke-
myksiäni 

1 2 3 4 5 

36. Voin halutessani osallistua lapseni päivähoitotoi-
minnan suunnitteluun 

1 2 3 4 5 

37. Voin halutessani osallistua lapseni päivähoitotoi-
minnan toteuttamiseen 

1 2 3 4 5 

38. Voin halutessani osallistua lapseni päivähoitotoi-
minnan kehittämiseen 

1 2 3 4 5 

39. Teemme lapseni varhaiskasvatussuunnitelmat 
yhteistyössä henkilökunnan kanssa 

1 2 3 4 5 

40. Yhteistyön määrä vanhempien ja päivähoidon 
henkilöstön kesken on riittävää 

1 2 3 4 5 

41.  Yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden toiminta-
muodot ovat monipuolisia 

1 2 3 4 5 
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42. MITÄ SÄILYTTÄISITTE KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOPALVELUISSA ENNAL-
LAAN? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______ 

 

 

43. MITÄ KEHITTÄISITTE KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOPALVELUISSA? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______ 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSISTANNE! 
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LIITE 4: KYSELY HENKILÖKUNTA 

 

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOPALVELUITA KOSKEVA KYSELY 

 

Hyvä vastaanottaja, tutkimukseni onnistumisen kannalta on tärkeää, että vastaatte 

kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti. Vastatkaa kysymyksiin ympyröimällä 

oman työpaikkanne näkökulmasta teille sopivin vaihtoehto (vain yksi vaihtoehto, jos 

toisin ei neuvota) sekä kirjoittamalla viimeisten kysymysten vastaukset niille varatuille 

viivoille. 

 

Ohessa vastauskuori, jonka postimaksu on maksettu. Pyydän teitä palauttamaan kyse-

lylomakkeen täytettynä viimeistään 14.11.2014. Mikäli teillä on kysyttävää tai haluatte 

lisätietoja tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse. Vastaan mielelläni tutki-

musta käsitteleviin kysymyksiin.  

 

Vastauksistanne etukäteen kiittäen, 

Virpi Tornberg 

virpi.tornberg@student.diak.fi 

 

 

TAUSTAKYSYMYKSET: 

 

1. VASTAAJAN AMMATTINIMIKE  1. Lastentarhanopettaja 
2. Lastenhoitaja/lähihoitaja 

3. Päiväkotiapulainen 

4. Perhepäivähoitaja 

5. Erityisavustaja 

 

2. VASTAAJAN TYÖPAIKAN TOIMINTAMUOTO 1. Kaupungin päiväkoti 
    2. Kaupungin ryhmäperhepäiväkoti 

    3. Perhepäivähoitaja 

    4. Yksityinen päiväkoti 

    5. Jokin muu, mikä? 

 

3. VASTAAJAN TYÖPAIKKA  1. Porkkatörmän päiväkoti (Kullerot, 

Esikot, Kur- 

jenmiekat, Kissankellot, Vanamot) 

2. Petäjäkankaan päiväkoti (Tiitiäiset, 

Mettäset, Menninkäiset) 
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3. Maaselän päiväkoti (Juolukat, Vaapu-

kat, Herukat, Karpalot, Mesimarjat) 

4. Rukan päiväkoti (Sydänkäpyset, Kuu-

senkerkät) 

5. Taaperoinen 

6. Nuppunen 

7. Murunen 

8. Käpymetsä 

9. Perhepäivähoito 

10. Kirsikka 

11. Pikkurilli 

12. Ullakaisa 

13. Luonto- ja liikuntapäiväkoti Pei-

konpolku 

 

 

SEURAAVAKSI ESITÄN PÄIVÄHOITOA KÄSITTELEVIÄ VÄITTEITÄ. YMPYRÖIKÄÄ 

JOKAISESSA KOHDASSA SOPIVIN VAIHTOEHTO 1-5. (1 = Täysin eri mieltä, 3 = En 

osaa sanoa, 

5 = Täysin samaa mieltä) 

 Täysin eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

En osaa sanoa Jokseenkin 

samaa mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

4. Päivähoito tukee lapsen kasvua, hoitoa ja oppi-
mista 

1 2 3 4 5 

5. Päivähoito mahdollistaa lapselle kaverisuhteita 1 2 3 4 5 

6. Päivähoito mahdollistaa vanhemmille kontakteja 
ja vertaistuen muiden vanhempien kanssa 

1 2 3 4 5 

7. Päivähoito mahdollistaa yhteistyön ja kasvatus-
kumppanuuden päivähoidon henkilöstön kanssa 

1 2 3 4 5 

 

 

SEURAAVAKSI ESITÄN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN TOIMIVUUTTA KÄSITTELEVIÄ 

VÄITTEITÄ. YMPYRÖIKÄÄ JOKAISESSA KOHDASSA SOPIVIN VAIHTOEHTO 1-5. 

(1 = Täysin eri mieltä, 

3 = En osaa sanoa, 5 = Täysin samaa mieltä) 

 Täysin eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

En osaa sanoa Jokseenkin 

samaa mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

8. Nykyiset päivähoitopalvelut vastaavat lapsen tar-
peita 

1 2 3 4 5 

9. Nykyiset päivähoitopalvelut vastaavat perheiden 
tarpeita (mm. hoitopaikan saaminen, sijainti) 

1 2 3 4 5 
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10. Lasten käyttämät päivähoidon aukioloajat vastaa-
vat perheiden tarpeita 

1 2 3 4 5 

11. Päivähoitopaikan loma-aikojen järjestelyt toimivat 
hyvin 

1 2 3 4 5 

12. Henkilöstöä on riittävästi 1 2 3 4 5 

13. Lapsiryhmä on sopivan kokoinen 1 2 3 4 5 

14. Henkilökunta on ammattitaitoista 1 2 3 4 5 

15. Asiakasmaksut ovat kohtuulliset suhteessa päivä-
hoitopalvelun laatuun 

1 2 3 4 5 

 

 

SEURAAVAKSI ESITÄN LASTEN SAAMAA PÄIVÄHOIDON PÄIVITTÄISTÄ TOIMIN-

TAA (VARHAISKASVATUSTA) KÄSITTELEVIÄ VÄITTEITÄ. YMPYRÖIKÄÄ JOKAI-

SESSA KOHDASSA SOPIVIN VAIHTOEHTO 1-5. (1 = Täysin eri mieltä, 3 = En osaa sa-

noa, 5 = Täysin samaa mieltä) 

 Täysin eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

En osaa sanoa Jokseenkin 

samaa mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

16. Päivähoidon ympäristö ja välineistö ovat monipuo-
lisia (leikki, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen 
kokeminen mahdollistavaa) 

1 2 3 4 5 

17. Sisätilat ovat asianmukaiset ja turvalliset 1 2 3 4 5 

18. Ulkotilat ovat asianmukaiset ja turvalliset 1 2 3 4 5 

19. Lapset viihtyvät nykyisessä päivähoitopaikassa 1 2 3 4 5 

20. Lapset saavat myönteisiä kokemuksia ja kokevat 
oppimisen iloa päivähoidossa 

1 2 3 4 5 

21. Lapset saavat tarpeitaan vastaavaa hoitoa ja huo-
lenpito (mm.ruokailu, lepo) 

1 2 3 4 5 

22. Lapset huomioidaan yksilöllisesti 1 2 3 4 5 

23. Päivähoitotoiminta on monipuolista 1 2 3 4 5 

24. Päivähoitotoiminta on suunniteltu lasten tarpeita 
ajatellen 

1 2 3 4 5 

25. Lapset saavat kasvuun, kehitykseen ja oppimi-
seen tarvitsemaansa yksilöllistä ja tarvittaessa eri-
tyistä tukea. 

1 2 3 4 5 
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SEURAAVAKSI ESITÄN KASVATUSKUMPPANUUTTA JA VANHEMPIEN OSALLI-

SUUTTA KÄSITTELEVIÄ VÄITTEITÄ. YMPYRÖIKÄÄ JOKAISESSA KOHDASSA SO-

PIVIN VAIHTOEHTO 1-5. 

(1 = Täysin eri mieltä, 3 = En osaa sanoa, 5 = Täysin samaa mieltä) 

 Täysin eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

En osaa sanoa Jokseenkin 

samaa mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

26. Vanhemmat saavat riittävästi tietoa lasten hoito-
päivien tapahtumista 

1 2 3 4 5 

27. Vanhemmat saavat riittävästi tietoa koko päivä-
hoitoyksikön toiminnasta 

1 2 3 4 5 

28. Käymme säännöllisesti vanhempien kanssa kes-
kusteluja lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyen 

1 2 3 4 5 

29. Päivähoidon henkilöstö kohtelee vanhempia kun-
nioittavasti ja tasavertaisesti 

1 2 3 4 5 

30. Päivähoidon henkilöstö kuuntelee vanhempien 
kasvatusnäkemyksiä 

1 2 3 4 5 

31. Vanhemmat voivat halutessaan osallistua lasten 
päivähoitotoiminnan suunnitteluun 

1 2 3 4 5 

32. Vanhemmat voivat halutessaan osallistua lasten 
päivähoitotoiminnan toteuttamiseen 

1 2 3 4 5 

33. Vanhemmat voivat halutessaan osallistua lasten 
päivähoitotoiminnan kehittämiseen 

1 2 3 4 5 

34. Teemme lasten varhaiskasvatussuunnitelmat 
yhteistyössä vanhempien kanssa 

1 2 3 4 5 

35. Yhteistyön määrä vanhempien ja päivähoidon 
henkilöstön kesken on riittävää 

1 2 3 4 5 

36.  Yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden toiminta-
muodot ovat monipuolisia 

1 2 3 4 5 

 

 

 

37. MITÄ KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOPALVELUISSA SÄILYTTÄISIT ENNAL-
LAAN? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______ 

 

38. MITÄ KEHITTÄISIT KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOPALVELUISSA? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSISTANNE! 
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LIITE 5: ESIMERKKI AVOINTEN KYSYMYSTEN VASTAUSTEN ANALYSOIN-

NISTA 
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LIITE 6: Kuusamon lapsi- ja perhetyön tuloskortti 

 

TA 2015 Tuloskortti Lapsi- ja perhetyö 

 

Hyvinvointi -näkökulma:  

Kriittiset me-

nestystekijät / 

Painopisteet 

 Arviointikohde Tavoitetaso  

2015 - 2017 

 Vuositavoite 2015 

Aktiivinen ja 

hyvinvoiva 

kuusamolai-

nen 

   

Fyysinen, hen-

kinen ja sosi-

aalinen hyvin-

vointi 

Lasten, nuorten, 

aikuisten ja 

ikääntyvien lii-

kunta-aktiivisuus, 

henkinen ja sosi-

aalinen hyvin-

vointi 

Lasten ja nuorten 

liikkuminen lisään-

tyy 

 

 

Liikkumisen edistämi-

seen kiinnitetään huo-

miota  asiakastapaami-

sissa, käytännön työssä 

ja erilaisissa suunnitel-

missa 

 

 

 

 

    

  Eri kulttuurimuoto-

jen harrastaminen 

lisääntyy ja paikal-

liskulttuuri vahvis-

tuu 

 

Monipuolisen kulttuurin 

tarjoaminen perustyössä 

sekä yhdessä kulttuuri-

toimen kanssa 

    

Tasapainoi-

nen väestöra-

kenne 
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Aktiivinen per-

he- ja nuoriso-

politiikka 

Perheille ja nuo-

rille hyvä ja tur-

vallinen paikka 

elää 

Lapsiperheiden 

asiakas- ja kunta-

laistyytyväisyys on 

hyvällä tasolla 

 

Lapsiperheiden palve-

luopas 

 

 

    

  Perheiden varhai-

sen tuen vahvista-

minen; 

-Lapset puheeksi 

menetelmä katta-

vasti käytössä 

 

Lapset puheeksi- mene-

telmäosaajiksi koulute-

taan 24 työnteki-

jää/vuosi ja koko kau-

pungissa n. 80 työnteki-

jää/vuosi. 

 

  -Lastensuojelun 

palvelurakenteen 

muuttaminen avo-

hoidon suuntaan 

Avohoidon suhteellinen 

osuus pysytetään ole-

massa olevalla tasolla, 

eli yli puolet sijoitetuista 

lapsista on perhehoi-

dossa. Ennaltaehkäise-

viä tukimuotoja kehite-

tään eri toimijoiden yh-

teistyönä. 

Suvaitsevai-

nen ja hyväk-

syvä ilmapiiri 

   

Yhtäläiset 

mahdollisuudet 

Syrjäytymättö-

myys  

Syrjäytyminen vä-

henee; 

 

Lastensuojelusuunni-

telman päivitys 
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  - Kiusaamisen nol-

la-toleranssi  

Varhaiskasvatuksessa 

kiusaamisen ehkäisy-

menetelmä otetaan kat-

tavasti käyttöön, työka-

luna mm. Miniverso 

 

Toimivat yh-

teisöt ja pal-

velut 

   

Kuntalaisten 

osallisuus ja 

lähiyhteisöt 

Vaikuttamis- ja 

osallistumisfoo-

rumien toimivuus 

 

Asiakkaiden osalli-

suustoiminta 

Kehittäjäasiakkaiden rek-
rytointi osana Lasten Kas-
te-hanketta 

Kriittiset me-

nestystekijät / 

Painopisteet 

 Arviointikohde Tavoitetaso  

2015 – 2017 

 Vuositavoite 2015 

   

 

 

 

Elinvoima –näkökulma 

Kriittiset me-

nestystekijät / 

Painopisteet 

 Arviointikohde Tavoitetaso  

2015 – 2017 

 Vuositavoite 2015 

Yrittäjyys ja 

työllisyyden 

nostaminen 

   

Yrittä-

jyysosaami-

nen ja per-

heyrittä-jyys 

Nuorten yrittäjyys 

ja yrittäjyystut-

kinnot 

Nuorten yrittäjyyttä 

tukevat yrityskehi-

tyksen toimenpiteet 

ja kehittämishank-

keet 

Yrittäjyyskasvatus osak-

si varhaiskasvatus- ja  

esiopetussuunnitelmia 

 

 

Osaaminen ja 

koulutus 
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Osaamisen 

kehittäminen 

Osaavan työvoi-

man saatavuus 

 

Pätevä ja osaava 

henkilöstö 

Palvelutarpeiden mukai-

nen koulutus, (perus- ja 

täydennyskoulutus) 

 

Kasvun ja op-

pimisen yhteis-

työverkostot 

Elinikäinen oppi-

minen  

Kasvatuksen ja 

opetuksen jatkumo 

 

Päivitetty varhaiskasva-

tussuunnitelma toimii 

esiopetuksen pohja-

suunnitelmana. 

 

 

 

Kehittyvä kaupunki –näkökulma 

 

Kriittiset me-

nestys-tekijät 

/ Painopisteet 

 Arviointikohde Tavoitetaso  

2015 - 2017 

 Vuositavoite 2015 

Kansainväli-

nen, kilpailu-

kykyinen ja 

verkostoitu-

nut seutukes-

kus 

   

Palvelu- ja kun-

tarakenteen 

kehittäminen ja 

edunvalvonta 

tiiviinä kuntayh-

teistyönä 

 

Kunta- ja palvelura-

kenne toimivuus ja 

Sote -palvelujen 

turvaaminen 

 

 

Hyvinvointineuvo-

latoiminnan kehit-

täminen 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinvointineuvolatoi-

minnan kehittäminen 

käynnistetään huomioi-

den valtakunnalliset 

terveydenhoidon mitoi-

tussuositukset. 
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Päivähoidon 

rakennemuu-

tok-seen vas-

taaminen 

 Päivähoitopalve-

luilla asianmukai-

set tilat 

Uuden, 63-paikkaisen 

päiväkodin suunnittelu-

työ valmis 

Uusiutuva ja 

innovatiivinen 

palvelukau-

punki 

      

Tulevaisuuden 

varhaiskasva-

tus ja koulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuusamon var-

haiskasvatus- ja 

esiopetussuunni-

tel-man mukaisen 

toiminnan toteu-

tus on käynnissä. 

Varhaiskasvatus- ja 

esiopetussuunnitelman 

päivitys valmis v. 2015-

2016 

 


