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Abstract
The purpose of the study was to describe family day care as part of the Finnish day care system, to
analyze the views of family day care staff and parents concerning family day care and its quality and,
based on these findings, to outline a theoretical model of the key determinants of the quality of family
day care.
The empirical data were collected through a survey with a focus on open-ended questions
concerning family day care and its quality. The survey was carried out in different parts of Finland,
and both large and small municipalities from different geographical parts of Finland were included.
The response percentage was 93 % for family day care providers and 95 % for family day care
supervisors. The parental inquiry was carried out as a case study, and 33 families responded. Methods
of both inductive and deductive content analysis were applied.
The parents of children in family day care and the family care supervisors listed the following
factors as key challenges for the quality of family day care: development of the education and
professionality of family day care providers, diversification of the functional contents of family day
care and promotion of planning and goal orientation. These requirements are partly contradictory to
the quality criteria presented by the day care providers themselves. The family day care providers
considered conscious and goal-oriented education and instruction secondary, but underlined the
importance of warm togetherness, a home-like environment and individual care. According to the
family day care providers, the most important aspect of quality improvement is the need to improve
family day care providers' salary and working time regulations and to enhance co-operation and
internal welfare within the working community.
For theoretically modelling the quality of family day care, four key approaches to quality were
applied in the study: 1) family day care provider's personality and professionality, 2) functioning and
functional environment of family day care, 3) goals of family day care and 4) impacts of family day
care. Apart from the different approaches to quality, the findings also highlighted some matters
crucial to the quality of family day care, some of which emerged from the empirical material and
some others from a review of the research literature. In the theoretical model of the quality of family
day care based on a synthesis of the findings, these factors were divided into five larger categories of
factors: 1) societal factors, 2) factors related to the organization of family day care 3) factors related
to the educational process, 4) factors related to the family care provider and 5) factors related to the
impact of family day care. The model will provide municipalities a scientific basis for evaluating and
developing the quality of family day care in co-operation with the staff, children and parents.
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tehtävänä oli kuvata perhepäivähoitoa osana suomalaista päivähoitojärjestelmää,
tarkastella perhepäivähoitohenkilöstön ja vanhempien käsityksiä perhepäivähoidosta ja sen laadusta
sekä edellisiin pohjautuen rakentaa teoreettinen jäsennys perhepäivähoidon keskeisistä
laatutekijöistä.
Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty kyselytutkimuksena, jossa painopiste oli
perhepäivähoitoa ja sen laatua kartoittavissa avoimissa kysymyksissä. Kysely suunnattiin siten, että
mukaan saatiin sekä pieniä että suuria kuntia maantieteellisesti eri puolilta Suomea.
Vastausprosentiksi muodostui perhepäivähoitajien osalta 93 % ja ohjaajien osalta 95 %.
Vanhemmille suunnattu kysely toteutettiin case-luonteisena kyselytutkimuksena, johon vastasi 33
perhettä. Tutkimusaineiston analyysissa on hyödynnetty sekä induktiivista että deduktiivista sisällön
analyysia.
Tutkimus osoitti, että perhepäivähoitolasten vanhemmat ja perhepäivähoidon ohjaajat pitävät
laadun kannalta keskeisenä haasteena hoitajien koulutuksen ja ammatillisuuden kehittämistä,
perhepäivähoidon toimintasisältöjen monipuolistamista sekä toiminnan suunnitelmallisuuden ja
tavoitteellisuuden lisäämistä. Tämä vaade on osittain ristiriidassa perhepäivähoitajien omien
laatukäsitysten kanssa. Perhepäivähoitajat pitävät tietoista ja tavoitteellista kasvattamista ja
opettamista toisarvoisena ja korostavat lämminhenkisen yhdessäolon, kodinomaisuuden ja
yksilöllisen hoivan merkitystä. Perhepäivähoitajien mukaan laadun kehittämisessä on tärkeintä
perhepäivähoitajien palkkaus- ja työaikasäädösten kohentaminen sekä työyhteisön sisäisen
yhteistyön ja hyvinvoinnin kehittäminen.
Perhepäivähoidon laadun teoreettisen jäsentämisen perustaksi löytyi tutkimuksessa neljä
keskeistä laadun tarkastelukulmaa: 1) perhepäivähoitajan persoonallisuus ja ammattitaito, 2)
perhepäivähoidon toiminta ja toimintaympäristö, 3) perhepäivähoidon tavoitteet ja 4)
perhepäivähoidon vaikutukset. Laadun eri tarkastelukulmien lisäksi tutkimuksesta löytyi tiettyjä
perhepäivähoidon laadun kannalta keskeisiä tekijöitä, joista osa nousi esiin sekä tutkimukseni
empiirisestä aineistosta että perhepäivähoidon laatuun liittyvästä tutkimuskirjallisuuskoonnista.
Tutkimustulosten synteesinä luodussa perhepäivähoidon laadun teoreettisessa mallissa nämä tekijät
on jaoteltu viiteen laajempaan tekijäluokkaan: 1) yhteiskunnalliset tekijät , 2) perhepäivähoidon
organisointiin liittyvät tekijät, 3) kasvatusprosessiin liittyvät tekijät , 4) perhepäivähoitajaan
kytkeytyvät tekijät sekä 5) perhepäivähoidon vaikutuksiin liittyvät tekijät. Malli antaa kunnille
tieteellisesti perustellun pohjan arvioida ja kehittää perhepäivähoidon laatua yhteistyössä
henkilöstön, lasten ja vanhempien kanssa.
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Alkusanat
Tutkimuksen tekeminen on pitkällinen prosessi, johon astuminen vaatii rohkeutta, luovuutta ja lievää hulluutta – ajatuksen sietämistä siitä, että matka kulkee kohti horisonttia,
jota ei koskaan tavoita. Matkan varrella avautuu uusia maisemia ja uusia horisontteja, jotka saavat tulevan ja menneen näyttämään erilaiselta. Sen minkä kirjoitin eilen, kirjoittaisin tänään toisin. Johonkin on kuitenkin laitettava piste.
Matka väitöskirjatutkimukseni parissa on ollut mielenkiintoinen ja antoisa. Olen saanut
useilta ihmisiltä kannustavaa, asiantuntevaa ja kriittistä palautetta tutkimukseni eteenpäin
viemiseksi. Erityisellä lämmöllä muistan kaikkia Laadun arviointi päivähoidossa -projektissa mukana olleita ”laatukonsultteja”, joiden kanssa sain mahdollisuuden pohtia paitsi
käsitystäni päivähoidon laadusta myös elämästä yleensä. Lämpimät kiitokset ansaitsevat
myös kaikki entiset työtoverini Oulun yliopiston varhaiskasvatuskeskuksessa sekä nykyiset työtoverini Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksessa: ymmärtävää tukea ja kannustusta on ollut aina saatavilla. Tutkimustyöni ohjaajaa, professori Eeva Hujalaa, haluan
kiittää monista asioista: hän on tarjonnut minulle mahdollisuuden työskennellä Laadun
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Soili Keskistä ja dosentti, professori Anna Raija Nummenmaata. Erityinen kiitos tutkimukseni sisällöstä kuuluu myös tutkimukseen osallistuneille perhepäivähoitajille, ohjaajille ja
vanhemmille sekä kaikille nykyisessä työssäni kohtaamille perhepäivähoitajille: heidän
kanssaan käydyt keskustelut ovat tarjonneet arvokkaan kanavan tutkimustulosten reflektoinnille.
Tutkimustyöhöni liittyvästä rahallisesta tuesta osoitan kiitokseni Kunnallisalan kehittämissäätiölle ja Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskukselle.
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1 Johdanto
Tutkimuksen alkutaipaleella on tärkeä pohtia oman tutkimusaiheen mielekkyyttä sekä
omien intressien että laajemmin yhteiskunnan, oman tieteenalan ja käytännön näkökulmasta (Hatch 1995). Miksi minä haluan tehdä tämän tutkimuksen? Miksi juuri tämän
aiheen tutkiminen on tärkeää? Mitä hyötyä tutkimuksesta on ja kenelle? Kun tarkastelin
edellä mainittuja kysymyksiä oman tutkimukseni näkökulmasta, löysin kolme keskeistä
perustetta tutkimuksen käynnistämiselle. Niistä kukin vahvisti omalta osaltaan ajatusta
siitä, että tämä tutkimus on tehtävä.

1.1 Perhepäivähoito tutkimuskohteena
Ensimmäisenä keskeisenä syynä tutkimuksen käynnistämiseen nimenomaan perhepäivähoidosta oli suomalaista perhepäivähoitoa koskevan tutkimuksen vähäisyys. Suomessa
perhepäivähoito on ollut virallisesti osa julkista päivähoitoa päivähoitolain (1973/36)
asettamisesta lähtien. Päivähoitolaki nosti perhepäivähoidon tasavertaiseksi hoitomuodoksi päiväkotihoidon rinnalle niin hoitomaksujen, tavoitteiden kuin valvonnankin osalta. Perhepäivähoidossa hoidetaan 41,5 %1 kunnallisen päivähoidon piiriin kuuluvista lapsista (Varhaiskasvatuksen linjaukset 2002). Kuitenkin päivähoitoa koskeva varhaiskasvatustutkimus ja kehittämistoiminta kohdistuvat edelleen lähes yksinomaan päiväkotityöhön. Yhtenä syynä perhepäivähoitoa koskevan tutkimuksen vähäisyyteen voidaan pitää
perhepäivähoidon näkemistä toisaalta niin intiiminä, vaikkakin samalla julkisena sektorina, että sen tutkiminen koetaan vaikeaksi. Perhepäivähoito on nähty osaltaan erillisenä ja
irrallisena muusta päivähoitosektorista, eikä sillä ole ollut selkeitä siteitä yleisen päivähoidon ja varhaiskasvatuksen historiaan ja tutkimukseen.
Toisena syynä tutkimuksen vähyyteen voidaan pitää perhepäivähoidon marginaalista
asemaa yliopistollisessa varhaiskasvatuksen koulutus- ja tutkimustoiminnassa. Varhaiskasvatuksen sisältöjä konkretisoidaan pääasiassa päiväkotikontekstin näkökulmasta, ja opiskelijoiden valmiudet työskennellä varhaiskasvatuksen asiantuntijoina perhepäivähoidossa
1. Tiedot on kerätty tammikuussa 2001.
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jäävät vähäisiksi. Toisaalta myös yliopiston tutkijoiden kiinnostus selvittää perhepäivähoidon ominaislaatua on ollut vähäistä (vrt. Alhokivi & Keskinen 2002). Tämä heijastuu väistämättä opiskelijoiden tutkimusintresseihin niin perus- kuin jatko-opinnoissakin. Perhepäivähoitoa koskeva tutkimustoiminta on painottunut meillä alemman tason opinnäytetöihin,
kuten eri tieteenaloihin liittyviin pro gradu -tutkielmiin (esim. Häkkinen 2000, Kallioinen
1991, Kaukonen 1992, Koski 1999, Pölönen 1993, Räty-Ignatius 1999, Sewon 1991). Väitöskirjatasoisia tutkimuksia perhepäivähoidosta ei ole tehty yhtään, lisensiaatintutkimuksia
kaksi (Alho-Kivi 1999, Huhtala 1993) ja muita suoraan perhepäivähoitoon kohdistuvia yliopistotason tutkimuksia yksi (Salo & Keskinen 1988). Edellä mainituista tutkimuksista on
kukin ansiokkaasti valottanut perhepäivähoidon ilmiötä omasta näkökulmastaan, mutta
yhdessäkään ei ole tarkasteltu perhepäivähoitoa kokonaisvaltaisesti sekä varhaiskasvatustutkimuksen että perhepäivähoidon eri henkilöstöryhmien ja vanhempien näkökulmista.
Myös reflektio ulkomaisiin perhepäivähoitoa koskeviin tutkimuksiin on jäänyt vähäiseksi.
Näihin näkökulmiin suhteutettuna oman tutkimukseni keskeisinä vahvuuksina voidaan
pitää sekä suhteellisen laajaa tutkimuksen kohdejoukkoa että kattavaa kirjallisuuskoontia,
joka koskee niin ulkomaisia kuin kotimaisiakin perhepäivähoitotutkimuksia.
Toisena keskeisenä syynä tutkimukseni käynnistämiseen vaikutti Laadun arviointi päivähoidossa -projektin kokeilukunnista (Hujala & Parrila-Haapakoski 1998b) nousseet viestit, että suomalaiseen perhepäivähoitoon tarvitaan yhteisiä linjauksia, joiden pohjalta perhepäivähoitosektorilla toteutettavaa varhaiskasvatustyötä voidaan jäsentää, arvioida ja
kehittää eri tasoilla. Perhepäivähoitajan ammatillisuuteen ja perhepäivähoitotyön kehittämiseen kohdistuu yhä kasvavia odotuksia. Varhaiskasvatustutkimus on lisännyt tietoamme
siitä, kuinka suuri merkitys päivähoidolla voi olla lapsen kehitykseen joko myönteisesti tai
kielteisesti. Pelkkä hoidon tarjoaminen lapselle vanhempien työpäivän ajaksi ei enää riitä,
vaan perhepäivähoitajan odotetaan olevan varhaiskasvatuksen ammattilainen, joka pystyy
tarjoamaan turvallisen ja pedagogisesti laadukkaan ympäristön kaikille lapsiryhmäänsä
kuuluville lapsille. Tämä on erityisen haastavaa, koska perhepäivähoitajalla on useimmiten
hoidossaan hyvin monenikäisiä lapsia, joilla kaikilla on omat erityistarpeensa oppimisessa
ja kasvussa. Jokainen lapsi ja perhe on osattava kohdata yksilöinä ja rakentaa varhaiskasvatusprosessi heidän tarpeitaan ajatellen. Tämä asettaa uusia vaateita sekä perhepäivähoitajien koulutukselle, tutkimukselle että kehittämiselle.
Perhepäivähoidon laatua koskevien linjausten rakentaminen edellyttää sekä varhaiskasvatustutkimukseen että perhepäivähoidon eri toimijoiden näkemyksiin perustuvaa analyysia siitä, mitkä eri tekijät ovat keskeisiä perhepäivähoidon laatua määriteltäessä ja kehitettäessä. Näiden laatutekijöiden jäsentämisen sekä niihin pohjautuvan arvioinnin kautta perhepäivähoito voidaan tehdä näkyväksi ja sitä kautta avoimeksi yleiselle keskustelulle. Perhepäivähoidon näkyväksi tekemisellä on tärkeä merkitys koko päivähoitojärjestelmän, sen
eri osakokonaisuuksien ja paikallisten pyrkimysten yhteensovittamisessa, yhteisten päämäärien selkiyttämisessä ja niiden tuottamisessa sekä vanhempien mukaan saamisessa päivähoidon laadun yhteiseen kehittämiseen.
Kolmantena, lähinnä tutkimukseni ajankohtaisuuteen liittyvänä perusteena, voidaan
pitää niitä ristiriitaisia kehityslinjoja ja merkityksiä, joita perhepäivähoitoon näyttää tänä
päivänä sisältyvän. Toiseen ääripäähän sijoittuvat viestit, että perhepäivähoito on kuoleva
hoitomuoto, jota ei enää kannata kehittää. Esimerkiksi kunnallisen työmarkkinalaitoksen
neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka toteaa Kunta ja Me -lehden haastattelussa syksyllä
2001, että kannattaa miettiä, kuinka paljon energiaa perhepäivähoitajien palkkauksen
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kehittämiseen kannattaa tuhlata, jos kysymyksessä on vähitellen väistyvä ammattikunta
(Puustinen 2001). Samoilla linjoilla ollaan myös kunnissa, joissa on tehty strategisia linjanvetoja siitä, että perhepäivähoito saa hoitomuotona väistyä eikä sen kehittämiseen enää
panosteta.
Edellä kuvatut näkökulmat perhepäivähoidosta väistyvänä hoitomuotona ovat ristiriidassa valtakunnallisten ratkaisujen kanssa. Yhteiskunnallinen panostus perhepäivähoitoa
koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan on viime vuosien aikana selkeästi lisääntynyt.
Sosiaali- ja terveysministeriö on ollut toimeksiantajana mm. perhepäivähoidon OPPIVAprojektissa, jonka keskeisenä tavoitteena oli kartoittaa perhepäivähoidon mahdollisuuksia
5- ja 6-vuotiaiden lasten oppimisvalmiuksien tukemiseen (Alho-Kivi & Keskinen 1998).
Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa myös 1.8.2001 käynnistynyttä AKSELI-projektia,
jossa pyritään kehittämään menetelmiä perhepäivähoitajien kasvatustietoisuuden tukemiseksi (Alho-Kivi 2002). Toisaalta myös perhepäivähoitajien koulutuksen uudistaminen
osaksi ammatillista koulutusjärjestelmää (Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 2000) on
yhteiskunnan taholta selkeä osoitus siitä, että perhepäivähoito yhtenä päiväkotihoidon
vaihtoehtona halutaan säilyttää – mutta miten ja miltä perustalta, on kokonaan toinen kysymys.
Tutkimukseni ajankohtaisuuteen liittyy myös päivähoidon laadun kehittämisen nouseminen yhä keskeisempään asemaan niin varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa kuin kunnallisissakin linjauksissa. Valtioneuvosto antoi 28.2.2002 valtioneuvoston ohjesäännön
nojalla periaatepäätöksen varhaiskasvatuksen linjauksista, joiden keskeisenä tavoitteena on
edistää varhaiskasvatuksen sisällön ja laadun kehittämistä koko siinä palvelu- ja tukijärjestelmässä, joka on luotu lasten ja perheiden tueksi ennen lasten oppivelvollisuuden alkamista. Linjauksissa korostetaan paitsi tarvetta varhaiskasvatuksen laadunarviointimenetelmien kehittämiseen yhteistyössä lasten ja vanhempien kanssa myös henkilöstön laatuajattelua koskevan tietämyksen lisäämistä. (Varhaiskasvatuksen linjaukset 2002.) Näihin tarpeisiin uskon oman tutkimukseni antavan arvokkaan lisän.

1.2 Laadun arviointi päivähoidossa -projekti
Tutkimukseni liittyy kiinteästi Oulun yliopistossa keväällä 1997 käynnistyneeseen ja
keväällä 2000 päättyneeseen Laadun arviointi päivähoidossa -projektiin (Hujala & Parrila-Haapakoski 1998b),2 jossa itse olen toiminut tutkijana. Projektissa työskentely tarjosi
minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden perehtyä päivähoidon laatuun sen eri ulottuvuuksissa sekä kehitellä omia ajatuksiani päivähoidon laadusta yhteistyössä eri yliopistojen
tutkijoiden ja päivähoidon henkilöstön kanssa.3
Projektin johtajana toimi professori Eeva Hujala, jota voidaan pitää uranuurtajana suomalaisen päivähoidon laadun kehittämisessä niin käytännön kuin teoriankin näkökulmasta.
Eeva Hujala julkaisi ensimmäisen kerran vuonna 1995 suomalaiseen päivähoitoon tarkoitetun laadunarviointimallin (Hujala-Huttunen 1995), joka perustuu mittavaan kansainvälis-

2. Ks. myös liite 2. Laadun arviointi päivähoidossa -projektin tavoitteet ja julkaisut.
3. Ks. liite 1. Laadun arviointi päivähoidossa -projektin yhteistyötahot.
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ten laatututkimusten analyysiin. Malli tarjoaa selkeän, varhaiskasvatuksen substanssista
lähtevän jäsennyksen varhaiskasvatuksen laadulle.
On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokainen teoreettinen jäsennys laadusta on aina oman
aikansa tuote. Laatu on dynaaminen käsite, joka saa erilaisia merkityksiä ja sisältöjä eri
aikoina. Varhaiskasvatusta koskevan tutkimuksen ja teorian kehittyminen ovat keskeisimpiä näkökulmia, jotka muokkaavat ammattilaisten näkemyksiä laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Myös Hujala-Huttusen (1995) kehittelemä laadunarviointimalli on muuttunut ja kehittynyt varhaiskasvatustutkimuksen ja teorian myötä.
Edellä mainittua mallia on kehitetty eteenpäin Laadun arviointi päivähoidossa -projektissa, jossa sen varhaiskasvatusteoreettiseksi perustaksi jäsentyi kontekstuaalisen kasvun
näkökulma sekä konstruktivistinen näkemys lapsen oppimisesta. Malliin sisällytettiin
myös erityisvarhaiskasvatuksen näkökulma.4 Vuosien 1997–1999 aikana tehdyn mallin
eteenpäin kehittelyn yhtenä lähtökohtana pidettiin paitsi mallin päivittämistä vastaamaan
paremmin tämän päivän varhaiskasvatustutkimusta myös monitieteisen lähestymistavan
sisällyttämistä malliin. Monitieteisyyden katsottiin olevan välttämätöntä päivähoidon ja
sen tarjoaman varhaiskasvatuksen laaja-alaisuuden vuoksi (vrt. Varhaiskasvatuksen linjaukset 2002). Laadun arviointi päivähoidossa -projektin puitteissa rakennettu laadunarviointimalli5 perustuu varhaiskasvatusta koskeviin tutkimuksiin ja teoriaan, mutta mukana
on aineksia myös hallintotieteestä, erityisesti johtajuus- ja organisaatiotutkimuksista, sekä
erityiskasvatuksesta. Mallissa olevien laatutekijöiden kehittely perustui kansainvälisten
varhaiskasvatuksen laatua käsittelevien tutkimusten ohella sellaisiin kotimaisiin varhaiskasvatustutkimuksiin, jotka ovat sivunneet kasvatuksen laadullisia kysymyksiä. Oma osuuteni mallin rakentamisessa painottui sekä yleisesti varhaiskasvatuksen laatuun liittyvään
kirjallisuuskoontiin että erityisesti perhepäivähoitoa koskevaan laatututkimukseen. Oman
käsillä olevan tutkimukseni kohdistuminen laatuun on siis looginen seuraus lähes neljän
vuoden ajan kestäneestä työstäni Laadun arviointi päivähoidossa -projektissa.

1.3 Tutkimustehtävä ja -ongelmat
Omassa tutkimuksessani olen lähestynyt tutkittavaa ilmiötä, perhepäivähoitoa ja sen laatua, niin kutsutusta toisen asteen perspektiivistä (vrt. Marton 1981), tutkimushenkilöiden
perhepäivähoidolle antamien käsitysten kautta. Tutkimuksen tehtävänä on kuvata perhepäivähoitoa osana suomalaista päivähoitojärjestelmää, tarkastella perhepäivähoitohenkilöstön ja vanhempien käsityksiä perhepäivähoidosta ja sen laadusta sekä edellisiin pohjautuen rakentaa teoreettinen jäsennys perhepäivähoidon keskeisistä laatutekijöistä.
Tutkimustehtävät olen muotoillut seuraavanlaisiksi tutkimuskysymyksiksi ja niihin liittyviksi alaongelmiksi:
Tutkimuskysymys 1. Millaista on perhepäivähoitotyö?
1.1 Millaista on perhepäivähoidon henkilöstö ja millaisissa työolosuhteissa he toimivat?
4. Ks. tarkemmin Hujala ym. 1999, 10–52.
5. Ks. luku 4.
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1.2 Millaisia muutoksia perhepäivähoitotyössä on tapahtunut?
1.3 Mitkä ovat perhepäivähoidon vahvuudet hoitomuotona?
Tutkimuskysymys 2. Millaisia käsityksiä perhepäivähoitohenkilöstöllä ja vanhemmilla on perhepäivähoidon kehittämishaasteista?
2.1 Millaisia käsityksiä perhepäivähoitohenkilöstöllä on perhepäivähoidon kehittämishaasteista?
2.2 Millaisia käsityksiä perhepäivähoitolasten vanhemmilla on perhepäivähoidon
kehittämishaasteista?
Tutkimuskysymys 3. Millainen on perhepäivähoitohenkilöstön työorientaatio?
3.1 Millaiseen kasvatusafilosofiaan tai toimintaperiaatteisiin perhepäivähoitohenkilöstön työ perustuu?
3.2 Millaisia työtehtäviä perhepäivähoitohenkilöstö pitää tärkeänä?
Tutkimuskysymys 4. Millaisia käsityksiä perhepäivähoitohenkilöstöllä ja vanhemmilla on perhepäivähoidon laadusta?
4.1 Millaisia käsityksiä vanhemmilla on perhepäivähoidon laadusta?
4.2 Millaisia käsityksiä perhepäivähoitohenkilöstöllä on perhepäivähoidon laadusta?
Tutkimuskysymys 5. Millainen teoreettinen jäsennys perhepäivähoidon laadusta
rakentuu yhdistämällä perhepäivähoitohenkilöstön, vanhempien ja varhaiskasvatustutkimuksen näkökulmia?
Perhepäivähoidon laadun teoreettinen jäsennys ja sitä kuvaava perhepäivähoidon laadunarviointimalli muodostuu tutkimukseni viitekehyksen, tutkimusongelmieni ja oman
empiirisen aineistoni jatkuvana vuoropuheluna siten, että malli saa lopullisen muotonsa
vasta muiden tutkimusongelmien selvittyä (ks.luku 11). Laatutekijäpohjaisen perhepäivähoidon laadunarviointimallin keskeinen funktio on tarjota teoreettinen jäsennys sille, mitä
eri tekijöitä perhepäivähoidon laadun arvioinnissa ja kehittämisessä on tärkeä ottaa huomioon. Toisaalta mallin keskeinen funktio on myös kuvata, kuinka laajasta ja moniulotteisesta ilmiöstä on kyse perhepäivähoidon laadusta puhuttaessa. Malli antaa kunnille tieteellisesti perustellun pohjan arvioida ja kehittää perhepäivähoidon laatua Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman 2000–2003 sekä Varhaiskasvatuksen valtakunnallisten linjausten 2002 mukaisesti yhteistyössä henkilöstön, lasten ja vanhempien
kanssa.

1.4 Tutkimuksen rakenteellinen eteneminen
Tutkimukseni rakenne etenee teoreettisen viitekehyksen (luvut 2, 3 ja 4) kautta metodologisiin ratkaisuihin ja toteuttamiseen (luku 5) ja siitä edelleen tulososaan (luvusta 6 alkaen) ja johtopäätöksiin (luvut 11 ja 12). Tutkimukseni teoreettinen viitekehys jakaantuu
kolmeen keskeiseen alueeseen, joilla kullakin on oma funktionsa. Luvun kaksi, Perhepäivähoito osana suomalaista päivähoito järjestelmää, keskeisenä tehtävänä on luoda kuva
tutkimuskontekstistani tarkastelemalla lyhyesti perhepäivähoidon historiaa, perhepäivähoitoa ohjaavia yhteiskunnallisia säädöksiä, perhepäivähoidon toteuttamisen eri muotoja
sekä perhepäivähoitohenkilöstön toimenkuvia ja koulutuksellista perustaa. Luvussa kol-
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me, Laadun käsite ja tutkimusparadigmat, käsittelen erilaisia tapoja määritellä ja tarkastella laatua sekä yleisesti eri tieteenalojen ja tutkimusparadigmojen valossa että erityisesti varhaiskasvatuksen kontekstissa. Esittelen luvussa myös erilaisia varhaiskasvatuksen
tutkimukseen liittyviä tutkimusaaltoja. Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen kolmas
keskeinen alue, Perhepäivähoidon laatuun liittyvä kirjallisuuskoonti, sisältää perhepäivähoidon laatuun kohdistuvien aikaisempien sekä ulkomaisten että kotimaisten tutkimusten
esittelyn.
Tutkimukseni tulososa alkaa varsinaisesti luvusta kuusi. Tulososassa etenen tutkimuskysymysten mukaisesti. Luvussa kuusi kuvaan perhepäivähoidon henkilöstöä ja heidän
työolosuhteitaan sekä perhepäivähoitotyön muutoksia. Luvussa seitsemän tarkastelen perhepäivähoitohenkilöstön käsityksiä hoitomuodon vahvuuksista ja luvussa kahdeksan perhepäivähoitohenkilöstön ja lasten vanhempien käsityksiä perhepäivähoidon heikkouksista
ja kehittämistarpeista. Luvussa yhdeksän tarkastelen perhepäivähoitohenkilöstön työorientaatiota. Luvussa kymmenen kuvaan henkilöstön ja vanhempien käsityksiä perhepäivähoidon laadusta. Tutkimusraportin lopuksi, luvuissa yksitoista ja kaksitoista, esitteleen rakentamani teoreettisen mallin perhepäivähoidon laadusta sekä johtopäätöksiä tutkimukseni
tuloksista. Luvussa kaksitoista arvioin myös käyttämieni menetelmien mielekkyyttä ja
tulosten luotettavuutta sekä luon lyhyen katsauksen tulevaan.

2 Perhepäivähoito osana suomalaista
päivähoitojärjestelmää
2.1 Perhepäivähoidon historiaa
Perhepäivähoitoa voidaan pitää vanhimpana päivähoidon muotona. Sen historialliset juuret ovat paikannettavissa mielenkiintoisen vastakkainasettelun kautta. Perhepäivähoito
kytkeytyy toisaalta ylemmän yhteiskuntaluokan mahdollisuuteen luovuttaa lastenhoito
muille kuin äidille, mutta toisaalta alempien yhteiskuntaluokkien taloudelliseen pakotteeseen luovuttaa lasten hoito äidin palkkatyön vuoksi muille. Auerbach ja Woodil (1992)
yhdistävät perhepäivähoidon juuret jo antiikin Roomaan, jossa ylimystöperheet antoivat
lapsensa orjattarien hoitoon. Sama suuntaus on jatkunut läpi vuosisatojen taloudellisesti
parempiosaisten perheiden piirissä. Lasten kasvatus, hoito ja opetus on ollut suurelta osin
kotiopettajattarien, lastenhoitajien ym. vastuulla. Nämä järjestelyt eivät suoraan vastaa
nykypäivän käsitystämme perhepäivähoidosta, mutta edustavat kuitenkin varhaisinta
ilmentymää, miten lasten kasvatus, hoito ja opetus on uskottu muiden kuin äidin tai isän
harteille toteutuen kuitenkin kodinomaisessa ympäristössä.
Suomessa perhepäivähoito voidaan luokitella alkujuuriltaan keskiluokkaiseksi “tee se
itse -toiminnaksi” (Välimäki 1998, 125). Perhepäivähoito on syntynyt korvaamaan lapsen
hoidon tarvetta äidin työssä käydessä silloin kun vanhemmilla ei ole ollut varaa palkata
kotiapulaista tai muuta hoitajaa kotiin, eikä tarjolla ole ollut sukulaisia tai yhteiskunnan
päivähoitopalveluja vastaamaan lasten hoidosta. Tällöin lapsi on viety naapuriin, jossa perheen äiti on ollut kotona ja suostunut ottamaan vieraan lapsen hoitoonsa. Perhepäivähoito
on toiminut Suomessa, niin kuin muissakin maissa, pitkään epävirallisena ja valvomattomana hoitomuotona. Naisten työssäkäynnin voimakas lisääntyminen ja vastaavasti yhteiskunnan tarjoamien päivähoitopalvelujen hidas kasvu aiheuttivat sen, että yksityinen perhepäivähoito kasvoi mittasuhteiltaan hyvin laajaksi. Hoitopaikkojen puutteen vuoksi perheillä ei aina ollut mahdollista ottaa riittävästi huomioon perhepäiväkodin olosuhteita eikä
hoitajan sopivuutta tehtäväänsä. Puhuttiin ns. “villistä perhepäivähoidosta”, johon yhteiskunnan valvonta ei ulottunut. (Eronen ym. 1975.)
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Välimäen (1998, 121) mukaan perhepäivähoito mainittiin Suomessa virallisissa asiakirjoissa ensimmäistä kertaa uutena päivähoitomuotona vuoden 1951 komiteamietinnössä,
jossa todetaan: “yliherkille, heikoille tai muuten joukkokäsittelyyn vaikeasti soveltuville
lapsille pitäisikin tällaisen sijoituksen olla laitoshoitoa edullisempi”. Mietinnössä todetaan
myös se, että perhepäivähoidon toiminnan osalta on tullut esiin epäkohtia ja siksi viranomaisten tulisi määritellä “perhepäivähoitokoti” -käsite ja sen kriteerit. Toiminta ehdotettiin asetettavaksi lastensuojelulain piiriin ja sitä kautta viranomaisten valvontaan. Vuodelta
1936 peräisin oleva lastensuojelulaki ei kuitenkaan antanut riittävää mahdollisuutta toiminnan kontrolloimiseen. Perhepäivähoitokodin epäilyttävään tilanteeseen voitiin puuttua
lähinnä vedoten huoneiston sopimattomuuteen terveydellisten haittojen näkökulmasta.
Kontrollin riittämättömyys todettiin edelleen vuoden 1966 lastensuojelukomiteassa, jonka
ehdotuksesta vuonna 1968 tehtiin lastensuojelulakiin muutos. Tämä muutos mahdollisti
perhepäivähoidon rinnastamisen kasvattilapsen hoitoon ja tätä koskeviin säädöksiin.
Mannerheimin lastensuojeluliitolla (MLL) on Suomessa ollut keskeinen rooli perhepäivähoidon historiallisessa kehittymisessä ennen päivähoitolain asettamista. Sen toimesta
järjestettiin ensimmäiset perhepäivähoidon neuvottelupäivät vuonna 1964. Samana vuonna
MLL kartoitti Helsingissä lasten päivähoitopaikkoja neuvolan välityksellä ja totesi tutkittavilla alueilla noin joka kymmenennen lapsen olevan hoidossa perheessä. Näistä neljä viidesosaa oli alle 3-vuotiaita ja puolet alle 1-vuotiaita lapsia. Vuonna 1966 MLL aloitti Helsingissä ohjatun perhepäivähoidon kokeilun. Samana vuonna käynnistettiin Kotkassa
maamme ensimmäinen kunnallinen perhepäivähoitotoiminta. (Eronen ym. 1975, Perhepäivähoidon kehittäminen… 1980, 5, Välimäki 1998, 122).
Vuonna 1970 MLL julkaisi Perhepäivähoito -nimisen kirjan, joka oli tarkoitettu kunnille
ohjemateriaaliksi perhepäivähoitoa organisoitaessa sekä perhepäivähoitajia koulutettaessa.
Vastaavasti vuonna 1972 MLL julkaisi asiantuntijatyöryhmän laatiman malliohjesäännön,
jossa sosiaalilautakunnan esitettiin vastaavan perhepäivähoidon yleishallinnosta hyväksymällä hoitomaksut, laatimalla ehdotukset hoitajien palkoista sekä huolehtimalla koulutuksesta. Perhepäivähoidon ohjaajan tehtäviin esitettiin kuuluvaksi perhepäivähoitokotien
hankinta ja valvonta sekä hoitosopimusten tekeminen. (Välimäki 1998, 122.)
Perhepäivähoidon suunniteltu siirtyminen valtionhallinnon piiriin herätti monenlaisia
ajatuksia. Toisaalta esitettiin yleisiä epäilyjä, voidaanko lasten päivähoito-ongelmaa lainkaan pyrkiä ratkaisemaan ohjatun perhepäivähoidon avulla. Laitoshoito nähtiin osaltaan
ainoana hyväksyttävänä hoitomuotona. Toisaalta perhepäivähoito oli ainoa pelastus suorastaan katastrofaalisessa päivähoitotilanteessa, jolloin taloudelliset resurssit eivät riittäneet
tarvetta vastaavaan laitospaikkojen lisäämiseen. Ohjauksen lisääminen perhepäivähoitoon
lisäsi myös vanhempien myönteistä asennetta. Parhaimmillaan perhepäivähoito nähtiin
kodinomaisena, lapsen yksilöllisiä tarpeita kunnioittavana ja joustavana. (Välimäki 1998,
122–123.) Samat piirteet liitetään perhepäivähoidon keskeisiin vahvuuksiin myös nykyään.
Ohjauksen mukaan saaminen perhepäivähoitoon toi kuntiin perhepäivähoidon ohjaajan
vakanssit. Ohjaajina toimivat sosiaali- ja terveysalan eri ammattilaiset, kuten lastentarhanopettajat, sosiaalikasvattajat, kodinhoitajat, lastenhoitajat, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ym. Alkuaikoina ohjaajan tehtävät olivat pääosin oheistehtävinä jonkin muun työn rinnalla. (Eronen ym. 1975, 10–11, Välimäki 1998, 123.)
Ensimmäinen viranomaisohje ohjatusta perhepäivähoidosta annettiin sosiaalihallituksen yleiskirjeessä vuonna 1971. Kirjeessä tuotiin esille perhepäivähoidon yleistyminen laitospalveluja täydentäväksi hoitomuodoksi, mutta samalla todettiin lainsäädännön olevan
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edelleen puutteellinen tämän hoitomuodon osalta. Kuntia kehotettiin tehostamaan perhepäivähoidon valvontaa ja omaa osuuttaan sen organisoinnissa ja hoitajien koulutuksessa.
Tavoitteeksi asetettiin työsuhteisen perhepäivähoidon järjestäminen. Kuntia kehotettiin
myös informoimaan perheitä siitä, että lasten perhepäivähoitoon liittyvissä ongelmissa ja
asioissa voi aina kääntyä viranomaisten puoleen. Perhepäivähoitoon kohdistui 1970-luvun
alussa myös sellaisia kehittämisvisioita, joiden voidaan katsoa toteutuneen vasta 1990luvulle tultaessa. Näitä olivat mm. perhepäivähoitajan toimiminen kunnan tiloissa sekä päiväkodin ja perhepäivähoidon yhdistyminen samaksi toimintayksiköksi. Hallinnollisesti
perhepäivähoito oli ennen päivähoitolakia hyvin hajanainen. Sen sanottiin olevan yksi
niistä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon rajamailla olevista tehtäväalueista, joka ei vielä
ollut löytänyt paikkaansa. Vuoden 1973 päivähoitolain myötä perhepäivähoidon asema
vakiintui ja selkiytyi. Perhepäivähoito rinnastettiin tasavertaiseksi, julkiseksi päivähoitomuodoksi päiväkotitoiminnan kanssa niin hoitomaksujen kuin valvonnankin osalta. (Välimäki 1998, 123–125.)

2.2 Perhepäivähoitoa koskevat yhteiskunnalliset säädökset
Tärkeimpänä perhepäivähoitoa ohjaavana yhteiskunnallisena asiakirjana voidaan pitää
päivähoitolakia ja -asetusta. Päivähoitolaissa kunnat velvoitetaan järjestämään päivähoitoa siinä laajuudessaan ja toimintamuodoissaan kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.
Päivähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoitoon ja kasvatukseen
sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarvitaan. Lasten päivähoidolla tarkoitetaan päivähoitolain mukaan lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana. Lain
mukaan perhepäivähoito voidaan järjestää yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa
paikassa, jota kutsutaan perhepäiväkodiksi. (Laki lasten päivähoidosta 36/1973 sekä lain
muutokset 304/1983 ja 451/1990.)
Laki lasten päivähoidosta asettaa päivähoidolle tietyt tavoitteet, joiden mukaisesti perhepäivähoitajien edellytetään toimivan. Vuonna 1983 asetetun tavoitepykälän (304/1983)
mukaan päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja kasvatustehtävässään sekä yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä yksilölliset lähtökohdat huomioon
ottaen suotuisa kasvuympäristö. Päivähoidon tulee myös lapsen iän, yksilöllisten tarpeiden
ja kulttuuriperinteen huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän
kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa täytyy kunnioittaa lapsen vanhempien tai holhoojan
vakaumusta. Varhaiskasvatustutkimuksen kautta nouseviin laatutekijöihin (Hujala ym.
1999) verrattaessa päivähoitolaista löytyy paljolti samanlaisia painotuksia. Keskeiseksi
nousevat mm. henkilökunnan ja vanhempien välinen yhteistyö, aikuinen–lapsi-vuorovaikutus ja vertaisvuorovaikutus, jotka ovat keskeisiä tekijöitä turvallisia ja lämpimiä ihmissuhteita koskevan tavoitteen kannalta, sekä hoitosuhteen pysyvyys ja toiminnalle ja oppimisympäristölle asetetut tavoitteet (kasvuympäristö).
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Perhepäivähoidossa hoidettavien lasten määrästä sekä hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvasta henkilöstöstä on tarkemmat säädökset lasten päivähoitoa koskevassa asetuksessa. Asetuksen (239/1973 ja siihen tehdyn muutoksen 490/1990) mukaan hoitaja voi perhepäiväkodissa hoitaa samanaikaisesti enintään neljää lasta, omat alle kouluikäiset lapset
mukaan lukien, sekä näiden lisäksi yhtä osapäiväisesti hoidettavaa esikoululaista tai koulunkäynnin aloittanutta lasta. Perhepäiväkodissa kaksi perhepäivähoitajaa voi hoitaa lapsia
myös siten, että lapsia on samanaikaisesti enintään kahdeksan, joiden lisäksi ryhmään voi
kuulua vielä kaksi hoidossa osapäiväisesti olevaa esikoululaista tai koulunkäynnin aloittanutta lasta (ryhmäperhepäivähoito). Kun perhepäiväkodissa hoidetaan useampaa lasta kuin
edellä kuvatuissa momenteissa on säädetty, yhdellä perhepäivähoitajalla tulee olla vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 5.
§:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus (806/1992). Erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa oleva lapsi tulee huomioida ryhmäkoossa, mikäli lasta varten ei ole erityistä avustajaa. Lasten määrää koskevia säädöksiä ei kuitenkaan sovelleta silloin kun kunta järjestää
perhepäivähoidon saman perheen lapsille heidän omassa kodissaan.

2.3 Perhepäivähoidon muodot
Hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito on tavallisin perhepäivähoidon muodoista,
mutta sen rinnalle on kehittynyt myös muita muotoja, kuten kolmiperhehoito, muu lapsen kotona tapahtuva hoito ja ryhmäperhepäivähoito. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen
tekemän selvityksen (Kunnalliset perhepäivähoitajat 1999) mukaan perhepäivähoitajan
omassa kodissa hoidossa olevia lapsia oli 75 % perhepäivähoitolapsista, ryhmäperhepäivähoidossa 18 % ja kolmiperhepäivähoidossa 5 % lapsista.
Kolmiperhepäivähoito on Kiviojan ym. (1991) mukaan alkujaan opiskelijapiireissä
kehittynyt hoitomuoto, jossa hoitorenkaan muodostaa 2–4 perhettä. Näiden perheiden lapset muodostavat hoitoryhmän, johon kuuluu em. säädösten mukaan yhteensä enintään neljä
alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esikoulu- tai kouluikäinen lapsi. Käytännössä
ryhmät muodostuvat useimmiten kahden perheen sisaruksista. Kolmiperhepäivähoidossa
kunnan palkkaama perhepäivähoitaja hoitaa vuoroviikoin tai muuten sovittuina aikoina eri
kodeissa samaa lapsiryhmää. Kiviojan ym. (1991) mukaan tämän hoitomuodon hyvänä
puolena käyttäjät ovat kokeneet sen, ettei lapsia tarvitse jatkuvasti kuljettaa hoitoon, vaan
he saavat olla osan hoitoviikoista omassa tutussa kotiympäristössään. Toisaalta kolmiperhehoito vaatii vanhemmilta enemmän panostusta ruokahuoltoon ja kodin siisteyteen. Hoitoryhmän ruokahuollosta vastaa jokainen perhe vuorollaan ja antaa samalla oman kotinsa
hoitoryhmän lasten käytettäväksi. Kodin varustetasolta ja siisteydeltä edellytetään samoja
asioita kuin yleensä perhepäiväkodilta.
Muu lapsen kotona tapahtuva hoito eroaa kolmiperhepäivähoidosta siten, että hoitoa
tarjotaan vain yhden perheen lapsille heidän omassa kodissaan. Hoidettavien lasten lukumäärä on vähintään kolme alle kouluikäistä lasta, paitsi silloin, kun on kyseessä erityistä
hoitoa ja kasvatusta vaativa lapsi. Lapsen omassa kodissa tapahtuva hoito on mielekästä
monilapsisille perheille sekä perheille, joissa on vaikeasti vammainen tai muuten erityistä
hoitoa vaativa lapsi. (Kivioja ym. 1991.) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tekemässä sel-
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vityksessä (Kunnalliset perhepäivähoitajat 1999) muu lapsen kotona tapahtuva hoito rinnastetaan kolmiperhepäivähoitoon ja määrällisesti näiden kahden perhepäivähoitomuodon
piiriin kuuluu noin 5 % kaikista kunnallisen perhepäivähoidon piirissä hoidettavista lapsista.
Ryhmäperhepäivähoito on perhepäivähoidon muodoista uusin tulokas, josta viralliset
säädökset on annettu 1.7.1990 voimaan astuneella asetuksella (490/1990). Ryhmäperhepäivähoitoa koskeva asetus sijoittuu ajallisesti samalle vuodelle kuin subjektiivisen päivähoito-oikeuden voimaantulo. Asetus mahdollisti kahden hoitajan hoitavan samanaikaisesti
enintään kahdeksaa lasta sekä näiden lisäksi osapäiväisesti kahta esiopetuksessa olevaa tai
koulunkäynnin aloittanutta lasta. Erityisistä syistä sekä paikalliset olosuhteet huomioon
ottaen ryhmäperhepäiväkodissa voi toimia myös kolme hoitajaa, jolloin ryhmään voi kuulua enimmillään 12 kokopäivä- ja kolme osapäivälasta. Kolmen hoitajan ryhmäperhepäiväkodissa edellytetään yhdellä hoitajalla olevan ammatillinen pätevyys päiväkodin hoitoja kasvatustehtäviin, kuten lastenhoitajan tai päivähoitajan koulutus. (Asetus lasten päivähoidosta 490/1990.)
Ryhmäperhepäivähoito sijoittuu hoitomuotona tavallisen perhepäivähoidon ja päiväkotihoidon välimaastoon. Kunta varustaa, varaa ja ylläpitää ryhmäperhepäivähoidon tilat, joihin sovelletaan perhepäiväkodin valinnassa käytettyjä kriteereitä. Useimmiten ryhmäperhepäiväkodissa työskentelevät hoitajat vapautetaan tavallista perhepäivähoitajaa työllistävistä toimista, kuten ruuanlaitosta ja siivouksesta. Ruoka tuodaan valmiina joko läheisestä
päiväkodista, vanhusten talosta tai muusta kunnan toimipisteestä, ja vastaavasti kunnan siivoojat liittävät ryhmäperhepäiväkodin omiin työohjelmiinsa. Pesulapalvelut ostetaan
useimmiten ulkopuolelta. (Kivioja 1991, Väisänen 1997.)
Ryhmäperhepäiväkoteja on viimeisten vuosien aikana perustettu runsaasti, vaikka ne
ovat herättäneet varsinkin alkuaikoina paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Kunnallisen
työmarkkinalaitoksen (1999) tekemän selvityksen mukaan perhepäivähoidon määrällinen
kasvu suuntautuu tänä päivänä nimenomaan ryhmäperhepäivähoitoon. Ryhmäperhepäivähoitajien määrä on kasvanut vuosien 1996–1999 välisenä aikana 1 400 hoitajalla, kun taas
omassa kodissaan työtätekevien hoitajien määrä on vähentynyt noin 1 000 hoitajalla. (Kunnalliset perhepäivähoitajat 1999.)
Väisänen (1997) on tutkinut ryhmäperhepäivähoidossa työskentelevien perhepäivähoitajien kokemuksia heidän työstään ja todennut suurimman osan hoitajista viihtyvän työssään ja kokeneen siirtymisen ryhmäperhepäivähoitoon positiivisena. Työviihtyvyyttä lisää
ennen kaikkea mahdollisuus aikuiskontakteihin työpäivän aikana. Hoitajilla on tukenaan
työpari, jonka kanssa voi jakaa ilot, surut ja vastuun sekä keskustella työhön liittyvistä asioista. Perinteisestä perhepäivähoidosta ryhmäperhepäivähoidon pariin siirtyneet hoitajat
kokevat olevansa “oikeassa työssä” koska työ- ja kotielämä erottuvat selkeämmin toisistaan. Oma koti pysyy kotina, ei työpaikkana. Vapaa-aikoina ei tarvitse miettiä tai valmistella seuraavan päivän tai viikon aterioita, vaan voi rauhassa olla oman perheen kanssa.
Yksi keskeinen työviihtyvyyttä lisäävä seikka on myös ryhmäperhepäivähoidossa työskentelevien hoitajien kuuluminen normaalien työaikasäädösten piiriin. Työpäivä ei voi venyä
esimerkiksi 14 tunnin pituiseksi, kuten työaikasäädösten ulkopuolella olevilla, omassa
kodissaan lapsia hoitavilla perhepäivähoitajilla. (Väisänen 1997.)
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2.4 Perhepäivähoitohenkilöstön toimenkuvat ja pätevyysvaatimukset
Perhepäivähoitajien kelpoisuusehtoja ei ole säädetty laissa, ja heidän koulutustaustansa
on hyvin kirjava. Ainoa perhepäivähoitajan ammattiin valmentava koulutus on vuoteen
2000 asti ollut ns. perhepäivähoitajakurssi. Sisällöltään ja laajuuksiltaan vaihtelevia kursseja ovat järjestäneet mm. kansanopistot ja sosiaalialanoppilaitokset. Yleisimmillään perhepäivähoitajakurssin laajuus on ollut 150–250 tuntia (esim. Salo & Keskinen 1988, 5).
Perhepäivähoitajakurssin suorittaminen ei ole kuitenkaan missään vaiheessa ollut edellytys tai ehdoton vaatimus perhepäivähoitajan työssä toimimiseen tai työhön alkamiseen.
Perhepäivähoitajien pätevyysvaatimuksiin ja koulutukseen liittyviä huomattavia, jopa
lakitasolle ylettyviä kehitysvaateita on esitetty valtakunnantasolla jo kaksikymmentä
vuotta sitten, mutta toimenpiteet asioiden kehittämiseksi ovat jääneet vähäisiksi. Sosiaalihallituksen asettama työryhmä ehdotti vuonna 1980 julkaisemassaan perhepäivähoidon
kehittämistä koskevassa raportissa, että asetusta lasten päivähoidosta tulee muuttaa siten,
että 7. §:ään lisätään perhepäivähoitajia koskeva kelpoisuusehto, jonka sosiaalihallitus
määrittelee. Työryhmä ehdotti myös päivähoitolain 23. §:n toista momenttia muutettavaksi
siten, että lasten päivähoitoon annettava valtionosuus sidotaan sekä päiväkodin hoitohenkilökunnan, perhepäivähoidon ohjaajan, perhepäivähoitajan ja lasten päivähoidon erityistyöntekijöiden asetuksella säädettyihin kelpoisuuksiin. (Perhepäivähoidon kehittäminen
1980, 57.) Yhdistettynä perhepäivähoitajien koulutuksen kehittämiseen nämä esitykset olisivat tukeneet perhepäivähoidon asemaa tasavertaisena hoitomuotona päiväkotihoidon rinnalla ja olleet siinä mielessä päivähoitolain kanssa linjassa. Jostain syystä niistä kumpikaan
ei koskaan kuitenkaan toteutunut.
Perhepäivähoidon kehittämistyöryhmä esitti vuonna 1980 myös perhepäivähoitajien
koulutuksen laajentamista 150 tunnista 500 tuntiin. Samalla korostettiin tarvetta perhepäivähoitajakurssin kytkemisestä muuhun varhaiskasvatuksen koulutukseen siten, että perhepäivähoitajien jatkokouluttautumiselle avautuisi mielekkäitä väyliä. (Perhepäivähoidon
kehittäminen 1980, 72.) Näistä ehdotuksista perhepäivähoitajakurssin laajentaminen meni
osittain läpi vuonna 1985, jolloin perhepäivähoitajakurssia laajennettiin 250 tuntiin (esim.
Salo & Keskinen 1988, 5). Ehdotuksista toinen, perhepäivähoitajien koulutuksen kytkeminen muuhun varhaiskasvatukselliseen koulutukseen, on kokenut jonkinlaisen läpimurtonsa
vasta vuonna 2000 Opetushallituksen saadessa valmiiksi yhtenäiset perusteet perhepäivähoitajien ammattitutkinnolle. Ammattitutkinnon perusteita voidaan pitää suurena edistysaskeleena paitsi perhepäivähoitajien koulutuksen yhtenäistämisen myös perhepäivähoidon
sisällöllisen kehittämisen kannalta.
Opetushallituksen laatima perhepäivähoitajan ammattitutkinto rakentuu näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja näyttötutkinnosta. Näyttötutkinto on kuitenkin ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton, mikä tarkoittaa sitä, että näyttötutkintoon osallistuminen ei edellytä valmistavan koulutuksen läpikäymistä, mikäli näyttötutkintoon osallistuva katsoo täyttävänsä näyttötutkinnon edellyttämät ammattitaidon kriteerit muulla tavoin
hankitun osaamisen kautta. (Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 2000.)
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto rakentuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon
osista siten, että näytöt voidaan järjestää ja suorittaa joustavasti tutkinnon osa kerrallaan.
Pakollisiin tutkinnon osa-alueisiin kuuluvat 1) yhteistyö ja ammatillinen vuorovaikutus, 2)
varhaiskasvatus ja 3) hoiva ja huolenpito. Valinnaisiin osa-alueisiin kuuluvat 1) erityiskas-
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vatus, 2) allergisen ja erityisruokavaliota tarvitsevan lapsen hoito, 3) monikulttuurisuus ja
4) itsenäinen ammatinharjoittaminen. Näytöt arvioidaan keräämällä järjestelmällisesti
aineistoa näyttötutkinnon suorittajan ammatillisista ja työtoimintavalmiuksista, jotka on
määritelty tutkinnon perusteissa. Taito tai osaaminen arvioidaan pääasiassa suoraan tutkinnon osa-alueen vaatimuksiin liittyviä työtoimintoja vastaavassa toiminnassa siten, että
näyttöympäristö on mahdollisimman todellinen ja realistinen. Tiedonkeruumenetelminä
käytetään monipuolisesti erilaisia laadullisia menetelmiä, kuten havainnointia, haastatteluja, dokumenttiaineistoa sekä itse- ja ryhmäarviointeja.
Sisällöltään perhepäivähoidon ammattitutkinto painottuu selkeästi hoivaorientaatioon.
Sisällöissä käytetään korostuneesti käsitteitä hoiva, huolenpito, hyväksyntä, ymmärrys,
kehitys, kehitysvaihe, ohjaus jne. Ammattitutkinto sisältää yhteensä 101 erilaista ammattitaitovaatimusta kuvaavaa lauseketta, joista ainoastaan kolmessa mainitaan sana oppiminen.
Yhdessäkään lausekkeessa ei aseteta selkeitä vaatimuksia perhepäivähoitajan kasvatustietoisuudelle, joka on kuitenkin peruslähtökohta kasvattajan mahdollisuudelle tukea johdonmukaisesti lapsen kasvua ja oppimista.
Mielenkiintoinen asia tutkinnon sisällöissä on myös käsitteiden ikä, kehitystaso ja yksilöllisyys käyttö. Ikä- ja kehitystaso liitetään ammattitaitovaatimuksissa säännönmukaisesti
yhteen. Asiaa havainnollistaa esimerkiksi seuraava ammattitaitovaatimuslauseke (joka on
samalla yksi niistä kolmesta, joissa mainitaan sana oppiminen): ”Perhepäivähoitajan on
järjestettävä lapsen oppimisympäristö lapsen oppimista tukevaksi ikä- ja kehitystason
mukaan.” On vaikea tietää, mitä ammattitutkinnon rakentamiseen osallistunut työryhmä on
tarkoittanut ikä- ja kehitystason käsitteellisellä yhteen liittämisellä. Perhepäivähoidossa
toteutettavan varhaiskasvatustyön näkökulmasta keskeinen vaara on se, että käsitteet
ymmärretään toisilleen synonyymisena: lapsen ikä on yhtä kuin kehitystaso. Jos niin on,
tämä vesittää samalla ajatuksen lapsen oppimisen ja kehityksen yksilöllisyydestä ja oppimisen jatkumosta (Hujala ym. 1998). Yksilöllisyyden käsitettä käytetään näyttötutkinnon
perusteissa oppimista ja kehitystä kuvaavan merkityksen sijaan lähinnä lapsen persoonallisuuteen ja temperamenttiin kytkeytyvänä ulottuvuutena.
Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon perusteet (2000) sisältää liitteenä myös kuvauksen, minkälaista perhepäivähoitajan työ on. Seuraavalla sivulla esitettävä kuvaus on tämän
päivän näkökulmasta merkityksellinen, koska se on ainoa ajan tasalla oleva valtakunnan
tasoinen määritys perhepäivähoitajan työlle.
Perhepäivähoitajan työnkuvaus
Ammattialan kuvaus
Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneen työ on osa sosiaali- ja terveysalan julkista tai yksityistä ammattitoimintaa. Työ on vastuullista lasten varhaiskasvatusta, jota
tehdään itsenäisesti lasten hoitoa ohjaavan tiimin jäsenenä ja yhdessä lapsen, perheen,
vanhempien ja huoltajien kanssa.
Toimintaympäristö
Perhepäivähoitaja työskentelee kodissa, päivittäisen kotihoidon ja kasvatuksen korvaavissa tukiympäristöissä yhteistyössä perhepäivähoidon ohjaajan kanssa. Toimintaympäristö
laajenee lasten hoidon ja kasvatuksen lähiyhteisöjen kanssa tehtäväksi yhteistyöksi. Per-
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hepäivähoitaja tekee yhteistyötä lapsen toimintaan liittyvien muiden toimijoiden kanssa,
esimerkiksi kerhojen, esiopetuksen, lasten neuvoloiden, sosiaalityön ja erityisopetuksen
henkilöstön kanssa.
Ammattitaidon kuvaus
Perhepäivähoitajan tutkinnon suorittaneen työ perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin.
Työssä tarvitaan varhaiskasvun tukemisen, lapsen hoidon ja huolenpidon tietoa, kulttuurien
tuntemusta sekä kasvatukseen ja hoitoon liittyvän palvelujärjestelmän ja tukitoimien tuntemusta. Perhepäivähoitaja toimii yksilöllisesti lapsen kasvattajana päivän eri tilanteissa ja
varmistaa lapsen fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden. Perhepäivähoitaja tukee lapsen
kehitystä monipuolisesti päivähoidon kasvatustavoitteiden mukaisesti kodin kasvatusta
tukien. Hän ohjaa lapsen kehitystä leikin ja toiminnan avulla lapsen ikä- ja kehitystason
mukaisesti. Perhepäivähoitaja huolehtii lapsen tarvitsemasta hoivasta ja huolenpidosta.
Hän huolehtii monipuolisesta ravinnosta, lapsen tarvitsemasta levosta, liikunnasta ja säännöllisestä päivärytmistä. Perhepäivähoitaja tukee vanhempia heidän kasvatustehtävässään
ja auttaa heitä tarvittaessa hoidon ja kasvatuksen palvelujen piiriin. Perhepäivähoitaja tukee
omalla työllään esiopetuksessa määriteltyjä tavoitteita. (Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 2000, 43.)
Jos kuvausta tarkastellaan yksilöidysti, siitä voidaan löytää varsin laajalle ulottuvat
ammattitaidon vaatimukset. Kuvauksessa korostuu kuitenkin ammattitutkinnon osa-alueiden sisältöjä vastaava varhaiskasvatuksen hoivaa ja sosiaalipalvelullista funktiota korostava orientaatio. Perhepäivähoitajan ammattitaidon edellytyksenä on, että hän tietää ja
tuntee erilaiset varhaiskasvatukseen liittyvät palvelujärjestelmät ja tukitoimet ja pystyy
ohjaamaan vanhempia tarpeen mukaan erilaisten palvelujärjestelmien piiriin. Hoitajalla
tulee olla hyvät yhteistyötaidot pystyäkseen toimimaan yhteistyössä vanhempien ja muiden tahojen kanssa. Lisäksi perhepäivähoitajalla tulee olla riittävä ravinto-opillinen tietous pystyäkseen huolehtimaan lasten monipuolisesta ravinnosta. Varhaiskasvatuksen
pedagoginen ulottuvuus ja lapsen oppimisen tukeminen jäävät kuvauksessa osittain sivujuonteeksi. Kuvauksessa viitataan kyllä varhaiskasvun tukemista koskevaan tietouteen
sekä esiopetuksen tavoitteisiin, mutta ei yksilöidä, mitä tämä tarkoittaa tai edellyttää käytännön kasvatustoiminnan ja perhepäivähoitajan kasvatustietoisuuden kannalta.
Perhepäivähoidon ohjaajien ammattikunta on vielä suhteellisen nuori, sillä ensimmäiset kunnalliset ohjaajan vakanssit on perustettu vasta 1970-luvun alussa, jolloin perhepäivähoito siirtyi virallisesti valtionhallinnon piiriin (Kivioja 1991). Perhepäivähoidon ohjaajan pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon tulee liittyä arvosana kasvatustieteestä, lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto sekä kokemusta hallinnollisista tehtävistä. Perhepäivähoidon ohjaajan ammattiin ei valmistuta suoraan minkään
koulutusalan piiristä, vaan työtä on tehtävä kulloisenkin koulutuksen pohjalta. (Kivioja
1991.)
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Perhepäivähoidon ohjaajien toimenkuva ja tehtävät vaihtelevat suuresti eri kunnissa,
mikä johtuu yleisestä yhteiskuntapoliittisesta kehityksestä: kuntien itsehallintoa on viimevuosina jatkuvasti lisätty ja valtakunnan tason ohjausta ja säädöksiä vähennetty. Jokaisella
kunnalla on oikeus tehdä omat ratkaisunsa perhepäivähoidon ja sen ohjauksen suhteen.
Viime vuosien aikana tapahtuneena suurena muutoksena perhepäivähoidon ohjauksessa
voidaan pitää ohjauksen siirtymistä osaksi päiväkodin johtajan työtehtäviä.6 Valtakunnan
tasolla viimeisin laaja ohjeistus, joka koskee perhepäivähoidon ohjaajien tehtäviä ja toimenkuvaa, on Sosiaalihallituksen julkaisema raportti, “Perhepäivähoidon kehittäminen”
vuodelta 1980. Raportissa perhepäivähoidon ohjaajan pääasialliseksi tehtäväksi määritellään perhepäiväkodissa tapahtuvan päivähoidon ohjaus ja valvonta, joiden keskeisimpänä
tavoitteena on perhepäivähoidon laadun takaaminen. Ohjaus- ja valvontatehtävän katsotaan edellyttävän säännöllisiä kotikäyntejä sekä osallistumista perhepäivähoitajien koulutukseen. Kotikäyntien vähimmäisvaatimukseksi määritellään kerran kuussa tapahtuva
ohjauskäynti jokaisessa perhepäiväkodissa; perhepäivähoitajan tai vanhempien pyynnöstä
tätäkin useammin. (Perhepäivähoidon kehittäminen 1980, 13, 38–39.)
Mielenkiintoista työryhmän raportissa on sen osittainen ristiriitaisuus. Työryhmä painottaa voimakkaasti vähintään kerran kuussa suoritettavien kotikäyntien merkitystä, mutta
toteaa samalla niiden mahdottomuuden. Pääasiallisina esteinä kotikäyntien toteuttamiselle
mainitaan ohjaajien liian suuret vastuualueet ja laaja työnkuva sekä näistä johtuva ajan
puute. Pedagogisen ohjaamisen lisäksi perhepäivähoidon ohjaaja on hallinnollinen virkamies, jonka tehtäviin kuuluu yhteistyö eri viranomaisten, vanhempien ja muiden päivähoitomuotojen henkilöstön kanssa, päivähoidon suunnittelu, koulutus sekä tilastointi ja toimistotyöt. Tilanteen parantamiseksi raportissa ehdotetaan perhepäivähoidon ohjaajien vastuualueen rajaamista, alueellisen ja paikallisen ohjaustoiminnan kehittämistä, johtavien
perhepäivähoidonohjaajien virkojen perustamista sekä perhepäivähoidon ohjaajien toimenkuvien ja tehtävien vakiinnuttamista. (Mt. 14–15.)
Jos edellä kuvattuja perhepäivähoidon ohjauksen kehittämisehdotuksia tarkastellaan
tämän päivän näkökulmasta, ohjaajien työnkuvan ja vastuualueiden kehittymisessä näyttää
useissa kunnissa tapahtuneen rajautumisen sijaan laajentumista. Varsinkin suuremmissa
kunnissa on suuntauksena ollut päivähoidon ohjauksen alueellistaminen ja kytkeminen hoitomuodoittain yhteen (Hujala & Puroila 1998, Oikkonen 1999). Päivähoidon aluejohtajat
tai päiväkodinjohtajat vastaavat sekä perhepäivähoidon että päiväkotihoidon ohjauksesta.
Ohjaajien vastuualueelle voi kuulua jopa 200 lasta ja yli 50 päivähoidon työntekijää,7 mikä
asettaa omat rajoituksensa ohjaajan mahdollisuudelle tarjota henkilöstölle pedagogista
ohjausta.
Yhteenvetona perhepäivähoidon ohjaajien työnkuvasta voidaan todeta sen olevan edelleen jatkuvassa muutostilassa. Kunnissa haetaan ja kokeillaan aktiivisesti erilaisia tapoja
organisoida perhepäivähoidon ohjausta. Ohjauksen toimivuuden kannalta keskeiseksi
kysymykseksi nousee se, miten perhepäivähoidonohjaajan työtehtävät kunnassa rajataan ja
arvotetaan. Nähdäänkö ohjaajan keskeisimpänä tehtävänä kasvatustyön pedagoginen
ohjaus vai perhepäivähoidon hallinnollinen organisointi?8
6.
7.
8.

Omassa tutkimusaineistossani 14 perhepäivähoidon ohjaajista, eli 37 %, hoiti ns. yhdistelmävirkaa. Heidän työtehtäviinsä kuuluivat sekä päiväkodinjohtajan tehtävät että perhepäivähoidon
ohjaukseen liittyvät tehtävät.
Ks. tarkemmin luku 6, taulukko 11.
Ks. tarkemmin luku 6.2.2.

3 Laadun käsite ja tutkimusparadigmat
Seuraavissa luvuissa lähden tarkastelemaan laadun käsitettä ja tutkimusparadigmoja ensin
yleisemmällä tasolla erilaisten laatuteorioiden, tieteenalojen ja tieteenfilosofian näkökulmasta ja sen jälkeen puhtaammin varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

3.1 Laadun määritelmiä
Laadun käsitteelle on lähes mahdotonta antaa yhtä ainoaa, objektiivista määritelmää. Laadun käsitteen kuvaaminen on aina suhteellista riippuen määrittäjän omista intresseistä,
arvoista, uskomuksista, tarpeista ja pyrkimyksistä sekä oleellisesti myös siitä ilmiöstä,
jonka kannalta laatua tarkastellaan. Savolaisen (1992) mukaan laatu on käsitteenä laaja,
kompleksinen, monivivahteinen ja epäselvä. Laatuun liittyvien erilaisten määrittelytapojen ja näkökulmien ymmärtäminen on kuitenkin välttämätöntä silloin, kun olemme kiinnostuneita laadun kehittämisestä (Garvin 1988, Sarala & Sarala 1996).
Mitään universaalia laadun määrittelyä ei ainakaan toistaiseksi ole. Jokaisen laadun tutkijan ja kehittäjän on lähestyttävä laatua oman substanssinsa näkökulmasta; tässä tutkimuksessa siis perhepäivähoidon ja siellä toteutettavan varhaiskasvatustyön näkökulmasta.
Laatua määriteltäessä on tärkeää tiedostaa myös se, että mikään ilmiö ei ole niin yksinkertainen, että yhden näkökulman kautta tavoitettaisiin laadun olemus kokonaisuudessaan.
Laatua täytyy tarkastella aina monesta käsiteltävään ilmiöön liittyvästä perspektiivistä.
Näin voidaan päästä hieman lähemmäs käsitystä siitä, miten moniulotteisesta asiasta on
kysymys ja miten monenlaisia sisältöjä ja määritteitä laadulle voidaan antaa.
Arkikielessä laadun käsite on kokenut nykyään lähes inflaation: lehdissä mainostetaan
laatuautokoulua, laatuautoa, laatuhuonekaluja, laatuvaatteita jne. Kayttämällä laatu-sanaa
etuliitteenä pyritään luomaan mielikuvaa jostakin hyvästä, arvostetusta ja erinomaisesta
sekä ohjaamaan näin asiakkaiden valintoja. Laatu-sanaa käytetään toisaalta arkikielessä
myös vastakkaisessa merkityksessään puhuttaessa huonolaatuisista palveluista ja tuotteista. Laatuun liittyy näin arvottava ulottuvuus. Tietty tuote tai palvelu määritellään omien
mielikuvien ja kokemusten mukaan joko huono- tai hyvälaatuiseksi tai ehkä laadultaan kes-
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kinkertaiseksi. Asiakkaiden näkemykset tuotteen tai palvelun laadusta voivat perustua joko
oletettuun tai koettuun. Koetun laadun ilmentymänä voidaan pitää asiakastyytyväisyyttä.
Yritysmaailmassa laatu ymmärretäänkin pitkälti samana asiana kuin asiakastyytyväisyys. ISO 9000 -standardiston määritelmän mukaan laadulla tarkoitetaan tarkastelukohteen
kaikkia ominaisuuksia, joilla kohde täyttää esitetyt tai olemassa olevat tarpeet (Laatuhaaste 1993). Toisin sanoen laadun kriteereiksi muodostuvat ne indikaattorit, joiden avulla
päästään mahdollisimman korkeaan asiakastyytyväisyyteen. ISO 9000 -standardisto rakentuu olettamukselle, että laatua voidaan kuvata yleismaailmallisesti ja objektiivisesti. Toisin
sanoen oletetaan voitavan määrittää tiettyjä objektiivisia, yhteisiä tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä laadun arvioinnissa ja kehittämisessä (Biaudet & Virtanen 1990). Taulukossa
1 on eräitä Lillrankin (1998) ja Savolaisen (1992) teoksista koottuja määritelmiä, jotka
kuvaavat laatua asiakkaan näkökulmasta.
Taulukko 1. Asiakasnäkökulmaan perustuvia laadun määritelmiä.
Akyama (1991)
Deming (1940)
Edwards (1968)
Feigenbaum (1983)
Hannus (1993)
Juran (1989)
Lillrank (1998)
TQM (1950)

LAATU ON
se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet
asiakkaan nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla
kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet
tuotteen tai palvelun markkinoinnin, insinööriosaamisen, tuotannon ja huollon
kautta määrittyviä piirteitä, joiden avulla pystytään täyttämään asiakkaan tarpeet
asiakkaan arvio, asiakkaan odotuksiin nähden oikea
sopivuus käyttöön tai tarkoitukseen
vaihdannassa eli transaktiossa näkyvä ominaisuus, joka vaikuttaa asiakkaan arviointeihin ja päätöksiin
asiakkaan odotusten täyttäminen.

Laatua määriteltäessä voidaan käyttää myös virallisia asiakirjoja, kuten SFS-ISO 8402
-laatusanastoa, jonka mukaan laatu merkitsee tuotteen tai palvelun kaikkia piirteitä ja
ominaisuuksia, joilla tuote tai palvelu täyttää asetetut tai odotettavat tarpeet. Laatu voi
olla tuotteen tai toiminnan laatua. Tuotteen laatu käsittää kaikki ne ominaisuudet, joilla
tuote täyttää esitetyt tai olemassa olevat ja ennakoitavissa tai oletettavissa olevat tarpeet.
Toiminnan laatu on toiminnan virheettömyyttä ja tehokkuutta. Tavara- tai palvelutuotteen laatu on seuraus toiminnan laadusta: tuotteen laatuun vaikuttavat monet toisiinsa
yhteydessä olevat työvaiheet, esimerkiksi suunnittelu, tuotanto sekä toimituksen jälkeinen palvelu tai huolto (SFS-ISO 8402). Asiakkaan kokema laatu syntyy toiminnan tuloksena. Toiminnan laatu on palveluorganisaation sisäistä toimintaa: tavoitteiden täyttämistä
ja organisaation toimintojen ja prosessien kykyä saavuttaa tavoiteltu laatu.

3.2 Laadun näkökulmat eri tieteenalojen ja historiallisen jatkumon
valossa
Laatua voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista, jotka luovat myös omia variaatioita
laadun määrittelyyn. Garvin (1988) on tuonut laadun määritelmään ns. näkökulmapohjaisen tarkastelun, jota ovat sittemmin siteeranneet useat eri laadun tutkijat myös meillä
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Suomessa (ks. esim. Lillrank 1990, 1998, Lumijärvi 1994, Savolainen 1992, Vaso 1998).
Garvinin (1988) jaottelu perustuu viiteen eri näkökulmaan, joilla kullakin on lähtökohtansa eri tieteiden tai tieteenhaarojen laatukäsityksissä. Seuraavaksi tarkastelen Garvinin
jaottelua Lumijärven (1994) ja Savolaisen (1992) esittäminä tulkintoina. Heistä kumpikin on käyttänyt näkökulmista hieman eri nimityksiä. Nimitysten tarkastelussa mukailen
Savolaista (1992), joka on jakanut lähestymistavat transkendenttiseen, tuotepohjaiseen,
käyttäjäpohjaiseen, valmistuspohjaiseen sekä arvopohjaiseen näkökulmaan.
Transkendenttinen näkökulma pohjautuu tieteenalana filosofiaan, ja sitä voidaan kutsua
myös intuitiiviseksi tai implisiittiseksi lähestymistavaksi. Laatu hahmotetaan ilmiönä, jota
ei voida täsmällisesti määritellä, mitata tai analysoida. Transkendenttinen näkökulma
korostaa laadun kokonaisvaltaisuutta ja kokemuksellisuutta. Laatu ei ole sinällään pelkistettävissä joihinkin objektiivisiin laadun osatekijöihin, vaan laatu pohjautuu jokaisen yksilön subjektiivisiin kokemuksiin. Laatu nähdään ominaisuutena, jonka voi oppia käsittämään ainoastaan oman kokemuksen kautta. (Lumijärvi 1994, Savolainen 1992.) Myös kasvatustieteiden ja sosiologian piirissä korostettaan laadun kokemuksellisuutta ja subjektiivisuutta (esim. Dahlberg ym. 1999, Hujala ym. 1999, Tauriainen 2000).
Tuotepohjainen näkökulma voidaan tieteellisiltä juuriltaan kytkeä lähinnä taloustieteeseen. Lähestymistapa on edelliseen verrattuna hyvin erilainen: laatu nähdään objektiivisena, täsmällisesti määriteltävissä olevana ja mitattavana ominaisuutena. Laadun eroavaisuudet heijastavat tuotteeseen sisältyvien aineosien eroja, jotka voidaan muuttaa määrälliseksi. Palvelusektorin näkökulmasta laatu nähdään myös eräänlaisena palvelun aineosien
summana, jolloin palveluiden arvioinnissa korostetaan palvelun mitattavia ja havaittavia
ominaisuuksia. (Lumijärvi 1994, Savolainen 1992.)
Kolmas mahdollisuus laadun tarkastelemiseen on käyttäjäpohjainen lähestymistapa,
jonka juuret löytyvät kansantaloustieteestä, markkinoinnista ja johtamisen teorioista. Laatu
määräytyy ja käsitteellistyy sen mukaan, missä määrin se miellyttää kuluttajaa ja vastaa
hänen odotuksiaan. Laadultaan parhaimmaksi katsotaan yksikertaisesti tuotteet, jotka tyydyttävät täydellisimmin asiakkaiden tarpeet ja toiveet – mitä ne sitten ovatkaan. (Lumijärvi
1994, Savolainen 1992.) Käyttäjäpohjainen lähestymistapa perustuu lähtökohdiltaan asiakastyytyväisyyteen, jota käsiteltiin tarkemmin edellisessä luvussa.
Neljäs tapa laadun ymmärtämiseen on valmistuspohjainen näkökulma, jonka kautta laatua ei objektivoida niinkään lopputuotteeseen tai tulokseen, vaan itse palveluprosessiin.
Tieteelliset kytkökset näkökulmaan voidaan löytää lähinnä johtamisen teorioista. Laatu on
prosessin sujuvuutta, sille asetettujen vaatimusten noudattamista sekä palvelun tuottamiseen käytettyä osaamista. Valmistuspohjainen näkökulma kytkee laadun organisaation
sisäisiin suunnittelu- ja tuotantotoimintoihin. Hyvä laatu on standardien ja vaatimusten
mukaisuutta sekä virheetöntä palvelu- tai tuotantoprosessia. Laadun mittarina toimii virheiden määrä. Näkökulmaa voidaan pitää vahvasti teknisenä, sillä tarkat ohjeet, piirustukset ja
standardit määrittelevät tarkasti hyvän laadun ominaispiirteet. (Lumijärvi 1994, Savolainen
1992.)
Viides näkökulma painottaa laadun arvopohjaisuutta. Laatu on markkinoinnin kannalta
oikea suhde kustannusten, hinnan ja palvelun ominaisuuksien välillä. Tuote on laadukas
silloin kun sillä on kysyntää. Tästä näkökulmasta suorituskyvyltään tai ominaisuuksiltaan
muuten erinomainen tuote tai palvelu ei ole laadukas, mikäli sen hinta on asiakkaalle niin
korkea, että tuotteella tai palvelulla ei ole riittävästi kysyntää. (Lumijärvi 1994, Savolainen
1992.)
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Lillrank (1998) on kehitellyt Garvinin (1988) näkökulmapohjaista laadun tarkastelua
edelleen ja tuonut siihen historiallisen ja ammattiryhmäkohtaisen perspektiivin. Lillrank
(1998) kiteyttää laadun neljään eri tarkastelukulmaan: tuotantokeskeiseen, suunnittelukeskeiseen, asiakaskeskeiseen ja systeemikeskeiseen.
Tuotantokeskeinen eli virheettömyyteen perustuva näkemys laadusta on Lillrankin
(1998) mukaan vanhin ja edelleen merkittävin laadun näkökulmista. Lähtökohdiltaan se on
verrattavissa Lumijärven (1994) ja Savolaisen (1992) esittämään tuotepohjaiseen näkökulmaan. Tuotantokeskeinen laatu kuvaa aikomuksen ja lopputuloksen välistä suhdetta. Tarkasteltava ilmiö on virheettömyys, ja ongelmana ovat virheistä aiheutuvat sosiaaliset, tekniset ja taloudelliset kustannukset. Tarkastelun painopiste on lopputuloksessa, ja laadun
tärkein asianosainen on tuotannosta vastaava henkilö. Virheettömyyteen pyrkivän laadun
näkökulman keskeiset menetelmät liittyvät virheiden löytämiseen ja tunnistamiseen: diagnosointi on puoli hoitoa. Pysyvän hyödyn saavuttamiseksi parhaat käytännöt on standardoitava.
Tuotantokeskeistä näkökulmaa edustaa mm. Crosby (1985), jonka laatufilosofiassa painottuvat seuraavat näkökulmat: 1) laatu on vaatimusten mukaisuutta, 2) laatujärjestelmä on
ennaltaehkäisyä, jonka 3) tavoitteena on virheettömyys, ja 4) laadun mittarina poikkeamakustannus. Palvelualoilla, kuten päivähoidossa, virheiden tunnistaminen voi olla hankalaa.
Tuotannon virheet saattavat näkyä vasta kymmenien vuosien päästä, jolloin laadultaan
heikkotasoista päivähoitoa saaneet nuoret oirehtivat ja aiheuttavat ongelmia perheessään ja
yhteiskunnassa. Vastaavasti virheistä aiheutuneiden kustannusten laskeminen on vaikeaa,
koska suoran yhteyden osoittaminen palvelun virheellisyydestä suhteessa ongelmanuoren
yhteiskunnalle aiheuttamissa kustannuksissa on hankalaa. Päivähoidossa osa virheistä
näkyy kuitenkin suoraan asiakassuhteissa, eli tyytymättöminä lapsina ja vanhempina.
Tuotantokeskeisen lähestymistavan soveltaminen päivähoitoon on ongelmallista myös
tuotteen määrittelyn suhteen. Mikä on ”tuote” päivähoidossa ja milloin tuote on valmis?
Missä vaiheessa tuotteeseen tulleiden virheiden määrä mitataan? Lähestymistapa on helpompi hahmottaa, jos tuotteena tarkastellaan lapsen sijaan varhaiskasvatusprosessia. Virheetön laatu siis kuvastaa ilmiönä sitä, miten varhaiskasvatusprosessi on aiottu toteuttaa ja
miten se on toteutunut. Oman leimansa päivähoidon laadun tarkastelemiseen tuotantokeskeisestä näkökulmasta tuo myös se, että päivähoidossa asiakkaat eivät ainoastaan osta valmista tuotetta, päivähoitopalvelua, vaan heillä on päivähoitolain mukainen oikeus myös
osallistua ja vaikuttaa itse tuotantoprosessiin ja sitä koskevien vaatimusten määrittelyyn
(Laki lasten päivähoidosta 36/1973, 2a §:n 1.mom.). Näin ollen päivähoitopalvelun laadun
määrittelyn lähtökohtana on henkilöstön, vanhempien ja lasten yhdessä rakentama näkemys varhaiskasvatusprosessin tavoiteltavista laatuominaisuuksista. Vasta tämän jälkeen
voidaan arvioida prosessissa esiintyvien virheiden määrää, toisin sanoen aikomusten ja lopputuloksen välistä suhdetta.
Suunnittelukeskeinen laatu on Lillrankin (1998) mukaan tuotantokeskeisen laadun vastinpari. Lumijärven (1994) ja Savolaisen (1992) tarkastelussa se on rinnastettavissa valmistuspohjaiseen laatuun. Suunnittelukeskeinen laadun näkökulma perustuu käsitykseen, että
hyvin suunniteltu tuote takaa laadukkaan lopputuloksen. Suunnittelukeskeisessä laadun
määritelmässä laatu määräytyy toimitteen suorituskyvyn ja rakenteen välisenä suhteena;
mitä tehdään suhteessa miten tehdään. Keskeinen asianosainen on toimitteen suunnittelusta
vastaava henkilö. Tuotteen suorituskyky voidaan mieltää atomiksi, jossa on yksi tai useampia mitä-ytimiä ja sen ympärillä kiertoradalla joukko miten-hiukkasia. Kaikilla toimitteilla
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on tietty asiakasta tyydyttävä suorituskyky, joka voidaan kuvata joukkona ominaisuuksia.
(Lillrank 1998.) Esimerkiksi lasten ulkoilupuvun kohdalla asiakastyytyväisyyttä lisäävä
suorituskyky voidaan eritellä mm. seuraaviin ominaisuuksiin: likaahylkivä, kosteuttapitävä, hengittävä, joustava, värinpitävä. Ulkoilupuku on sitä laadukkaampi, mitä parempi
suorituskyky sillä on kaikkien edellä mainittujen ominaisuuksien osalta.
Suunnittelukeskeisen laadun tavoite kiteytyy pyrkimyksiin lisätä mahdollisimman paljon suorituskykyä eri rakenteissa. Tältä pohjalta voidaan kehittää myös erilaisia mittareita,
joiden kautta saadaan kuva suorituskyvyn eri ulottuvuuksista. Suunnittelukeskeisen laadun
huima kehitys on teknologian kehityksen seuraus niin tavaroissa kuin palveluissakin. (Mt.
33–34.)
Suunnittelukeskeinen laatu on helpoimmin ymmärrettävissä tavaroiden kohdalla, koska
ne ovat käsin kosketeltavissa ja testattavissa. Samat periaatteet toimivat kuitenkin myös
palvelutuotteissa. Palvelujen voidaan katsoa rakentuvan eräänlaisesta palveluketjusta, joka
pitää sisällään eri vaiheita. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy joukko rakenteellisia ominaisuuksia, joista muodostuu haluttu suorituskyky. Kaikki vaiheet vaikuttavat osaltaan siihen,
miten palvelu koetaan. (Lillrank 1998.) Päivähoitopalvelun laatua voidaan lähestyä suunnittelukeskeisestä näkökulmasta esimerkiksi miettimällä ensin, mitkä ovat päivähoidon
keskeisiä toimintoja. Sen jälkeen suunnitellaan, miten nämä toiminnot tulisi toteuttaa päästäksemme mahdollisimman laadukkaaseen lopputulokseen. Ongelmaksi voi kuitenkin
muodostua ilmiön moninaisuus ja subjektiivinen ulottuvuus. Vaikka palveluketju olisi
rakenteellisesti kunnossa, ei ole takuita, että asiakas kokee saamansa palvelun laadukkaana
(mt. 33). Perhepäivähoitaja voi toimia hyvinkin laadukkaasti, mutta ei silti voi antaa
takuita, että jokainen lapsi ja perhe viihtyy. Perhepäivähoitaja voi pyrkiä tukemaan kaikin
mahdollisin tavoin lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, mutta ei silti voi taata, että jokainen lapsi kasvaa, kehittyy ja oppii odotetulla tavalla.
Suunnittelukeskeisen laadun keskeisenä rajoituksena voidaan pitää myös sitä, kuka
päättää, mikä on hyvä suorituskyky tai niiden kombinaatio. Onko insinööri tai hallintovirkamies riittävän viisas päättämään käyttäjien puolesta, mitä käyttäjät tarvitsevat? Niin
kauan kun tavaroista ja palveluista on pulaa, käytäntö varmasti toimii. Vasta markkinatalouden syntyminen, kulutusyhteiskunnan tavaranpaljous ja ostajien markkinat ovat pakottaneet erilaisten palveluiden ja hyödykkeiden tuottajat uuteen laadun näkökulmaan, asiakaskeskeiseen laatuun. (Lillrank 1998, 34.)
Asiakaskeskeisessä laadussa keskitytään tarkastelemaan sitä, miten toimite erilaisten
ominaisuuksien kokonaisuutena soveltuu asiakkaan tarpeisiin. Lillrank (1998) näkee asiakaskeskeisen laadun tärkeimpänä elementtinä asiakkaan valinnan maksaa tuotteesta. Asiakkaan valinta viestittää tuotteen olevan niin hyvä ja tarpeellinen, että siitä kannattaa maksaa. Asiakaskeskeisen laadun ongelmat kiteytyvät pääasiassa asiakkaiden valintoja ohjaavien tekijöiden moninaisuuteen. Asiakas ei osta tuotetta pelkästään sillä perusteella, että
tietää tuotteen olevan laadukas. Asiakkaan valintoja ohjaa usein tiedon sijaan subjektiiviset
mielikuvat, tuttavien kokemukset tai pelkkä sattuma. Asiakkaiden tarpeet ilmenevät erilaisina odotuksina, jotka ovat enemmän tai vähemmän realistisia ja todellisuuspohjaisia. Odotusten ja toteutuman välinen vertailu synnyttää puolestaan laatumielikuvan. (Lillrank
1998.)
Asiakaskeskeisessä laadussa keskeisen ulottuvuuden muodostaa myös tuotteen tai palvelun hinta. Hinta ei ole suoranaisesti tuotteen laatuominaisuus, mutta käytännössä se on
keskeinen asiakkaan tarpeisiin ja valintoihin vaikuttava tekijä. Tuotteen optimaalinen
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laatu täytyy siis puristaa hinnan sallimiin rajoihin. Asiakaskeskeinen laatu ei muodostu
ilman maksuhalukkaita asiakkaita, vaikka tuote olisi suorituskyvyltään kuinka ihanteellinen tahansa. Modernin laadunohjauksen keskeisenä oivalluksena voidaankin pitää sitä,
että laatu ei tarkoita pelkästään tuotteen yleistä erinomaisuutta, vaan määrättyyn hinta- ja
tarvehaarukkaan sisältyvien ominaisuuksien kokonaisuutta. (Mt., 35–36.)
Asiakaskeskeisen laadun kehittämisessä ollaan monella alalla vasta alkuvaiheissaan.
Julkisella sektorilla näkökulmaa on viime vuosina painotettu voimakkaasti (Laadunhallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa…1995, Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta…1999, Julkisten palveluiden arviointi 1997, Julkisten palveluiden laatustrategia
1998). Asiakaskeskeisessä laadussa tarkasteltava ilmiö on asiakkaan valintojen ja niihin
vaikuttavien toimitteiden laatutekijöiden kokonaisuus (Lillrank 1998). Näkökulmaa on
lähestytty myös varhaiskasvatussektorilla erilaisin asiakastyytyväisyyttä kartoittavin tutkimuksin (Parrila-Haapakoski 1997). Varhaiskasvatuksen tutkijat ovat nostaneet ongelmaksi
sen, että asiakkaiden tyytyväisyys ei välttämättä ole mitenkään kytköksissä siihen, miten
varhaiskasvatuksen tutkijat arvioivat tietyn päivähoitopaikan laadun9 (Barraclough &
Smith 1996). Asiakastyytyväisyys on Lillrankin (1998) mukaan epävarma mittari, koska
subjektiivinen tyytyväisyys ei yksioikoisesti ennusta tulevia valintoja: asiakas voi siirtyä
toisen yrityksen tai yksikön piiriin hyvin monenlaisin perustein, joita on tyytyväisyyskyselyin lähes mahdoton perusteellisesti selvittää.
Yhden keskeisen ongelman asiakaskeskeisessä laadussa muodostaa itse asiakkuuden
käsite: yhdellä palvelulla tai tuotteella saattaa olla monenlaisia asiakkaita, joilla on
monenlaisia tarpeita ja intressejä. Varhaiskasvatuksessa asiakkuus määritellään koskemaan kaikkia niitä, joille varhaiskasvatuksella on jotakin merkitystä (Laadunhallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa... 1995). Tämä näkökulma laajentaa laadun näkökulman varsin
kattavaksi, mutta samalla vaikeasti hallittavaksi. Asiakaskeskeisellä laadulla on myös
omat kritisoijansa. Onko asiakas aina oikeassa? Täytyykö asiakkaiden tarpeita ja toiveita
aina kuunnella, vaikka asiantuntijanäkökulma viestittäisi muuta? Jos asiakas on pieni
lapsi, kuka määrittää hänen tarpeensa?
Systeemikeskeinen laatu on Lillrankin (1998) esittämä neljäs laadun näkökulma. Tästä
näkökulmasta voidaan käyttää myös nimitystä ympäristö- tai sidosryhmäkeskeinen laatu.
Näkökulma perustuu havaintoon, että monilla toimitteilla on vaikutuksia, jotka voivat
ulottua lähimmän asiakkaan kokemus- ja käsitysmaailmaa kauemmaksi ja aiheuttaa
kauaskantoisempia ongelmia. Näin ollen laatua määrittelemään astuu joukko erilaisia
sidosryhmiä, joista tärkeimpiä ovat yhteiskuntaa säätelevät virkamiehet ja poliitikot sekä
julkisella sektorilla mm. veronmaksajat. Systeemikeskeisessä laadussa tarkasteltava ilmiö
on siis toimitteen asiakkaassa aikaansaaman tarpeentyydytyksen suhde muiden tahojen
tarpeisiin. Vastaavalla tavalla kuin asiakaskeskeinen laatu voi rajoittaa suunnittelukeskeisen laadun suorituskyvyn maksimointia, systeemilaatu saattaa rajoittaa asiakkaan tyytyväisyyden maksimointia.
Päivähoidon näkökulmasta tätä eri toimijatahojen tarpeiden ristiriitaa voisi kuvata esimerkiksi aikuinen–lapsi-suhdelukua kuvaavien säädösten ja hallinnollisten linjausten
kautta. Henkilöstön, lasten ja vanhempien tyytyväisyyttä päivähoitoa kohtaan voitaisiin
helposti lisätä pienentämällä lapsiryhmien kokoa päivähoidossa. Tämä on kuitenkin vastoin hallinnon edustajien ja ehkäpä myös lapsettomien veronmaksajien etuja. He ajattele9.

Asiaa käsitellään lisää luvussa 4.4.4.
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vat toimenpiteellä olevan laajempikantoisia seurauksia kuntien ja valtion talouteen. Näin
ollen laadun kehittämisen ja määrittelyn tulee perustua eri toimijoiden väliseen neuvotteluun ja sitä kautta rakentuviin kompromisseihin, jotka tyydyttävät jollakin tavalla kaikkia
osapuolia.
Systeemikeskeisen laadun mittaaminen on erittäin vaikeaa. Se on käsitteenä epämääräinen ja sisältää monenlaisia, osittain ristiriitaisiakin, osatekijöitä. Lillrank (1998) painottaa kuitenkin sitä, että hyvän systeemilaadun tavoite on monista osatekijöistä hyvin yhteen
optimoitu kokonaisuus – yhteinen hyvä. Systeemikeskeinen laadun näkökulma on yhdistettävissä monitahoarvioinnin näkökulmaan (ks. Vartiainen 1994, Hujala ym. 1999).
Monitahoarvioinnin keskeinen lähtökohta on pyrkiä selvittämään monipuolisesti eri tahojen näkökulmat tietystä ilmiöstä. Monitahoarvioinnille on ominaista näkemys, että toiminta on tuloksellista silloin kun se tyydyttää omien avainryhmiensä, ts. ilmiön kannalta
merkityksellisten tahojen, tarpeet. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tietty osa laadunarviointi- ja kehittämisprosessista muodostetaan sellaiseksi, että merkitykselliset toimijatahot voivat kukin antaa oman arvionsa, miten hyvin arvioitava kohde toimii ja miten sitä
tulisi kehittää. (Hujala ym. 1999.)
Seuraavan sivun taulukkoon (taulukko 2) olen koonnut yhteenvedon Lillrankin (1998),
Lumijärven (1994) ja Savolaisen (1992) esittämistä laadun lähestymistavoista, niiden tieteellisistä juurista sekä laadun määritelmistä. Omiin tulkintoihini perustuen olen liittänyt
taulukkoon myös kasvatustietieteen ja sosiologian.
Taulukko 2. Laadun lähestymistapojen yhteys eri tieteenaloihin.
Lähestymistapa
Transkendenttinen

Tuotepohjainen
Tuotantokeskeinen
Suunittelukeskeinen
Valmistuspohjainen
Asiakaskeskeinen
Käyttäjäpohjainen
Systeemikeskeinen

Tieteenala
Filosofia,
Kasvatustiede

Tarkastelun painopiste
Laadun määritelmä
Ilmiö subjektiivisena koke- Laatu ei ole sitä, eikä tätä, vaan
muksena
ikään kuin kolmas olemus –
vaikka sitä ei voikaan määritellä,
tiedät silti mitä se on (Pirsig
1995).
Laatu on vastaavuutta vaatimukTaloustiede
Lopputulos, virheiden
määrä suhteessa aiottuun ja siin (Crosby 1985).
toteutuneeseen
Hallintotiede, johtami- Suunnittelu, suorituskyvyn Laatu on toimitteen suorituskyvyn
sen teoria
maksimointi, prosessi
ja rakenteen välinen suhde
(Lillrank 1998).
Asiakastyytyväisyys-ana- Laatu on kykyä tyydyttää asiakKansantaloustiede,
kaan tarpeet
markkinointi, Sosiolo- lyysien kautta rakentuva
(Edwards 1968).
laatu.
gia, Kasvatustiede
Sosiologia, Kasvatus- Ilmiö eri toimijoiden käsi- Laatu on monista osatekijöistä
yhteen optimoitu kokonaisuus –
tiede
tysten kautta hahmottuyhteinen hyvä (Lillrank 1998).
vana kokonaisuutena

Edellä kuvatut laadun näkökulmat avartavat kukin laadun olemusta omalla tavallaan.
Mitään niistä ei voida sanoa vääräksi, vaan kullakin on oma merkityksensä laadun käsitteellistämiseen. Laadun määrityksessä ei olekaan mielekästä asettaa erilaisia näkökulmia
vastakkain ja rajata toisia pois, vaan pikemminkin löytää oma primääri lähestymistapansa. Viime kädessä laadun lähestymistavan valinta kytkeytyy määrittäjänsä tieteenfilosofisiin perusolettamuksiin todellisuudesta, tiedon luonteesta ja tieteen mahdollisuuksista tiedon tuottajana.
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3.3 Laadun käsite ja tutkimusparadigmat varhaiskasvatuksen
kontekstissa
Varhaiskasvatussektorilla laadun käsitteellinen analyysi on ollut varsin vähäistä eikä sitä
ole kytketty yleisiin laatuteorioihin, laatuasiantuntijoiden näkemyksiin tai tieteenfilosofisiin perusolettamuksiin. Selkeitä yhtymäkohtia on kuitenkin löydettävissä. Varhaiskasvatussektorilla laatuajattelu ja laadun tutkimisen paradigmat ovat kehittyneet Lillrankin
(1998) esittämää historiallista jatkumoa vastaten alkuaikojen tuotantokeskeisestä, objektiivisesta, laadun määrittelystä kohti systeemikeskeistä, laadun subjektiivisen olemuksen
tunnustavaa, lähestymistapaa. Käytännössä näitä kahta laadun tutkimisen paradigmaa,
objektiivinen versus subjektiivinen, on tarkasteltu varhaiskasvatuksessa suhteellisen vahvan dikotomian kautta, toisensa poissulkevina laadun paradigmoina. Tieteenfilosofiassa
suhteutettuna tämä dikotominen asetelma kytkeytyy viime kädessä galileinen versus aristoteliseen tieteentraditoihin sekä olettamuksiin tiedon luonteesta ja tieteen mahdollisuuksista. Seuraavassa taulukossa (taulukko 3) kuvaan varhaiskasvatuksen laadun paradigmojen sijoittumista tieteen kenttään ja laadun eri lähestymistapoihin.
Taulukko 3. Varhaiskasvatuksen laatu ihmistieteiden ja laatuteorioiden käsitekentässä.
Tutkimusmenetelmä

Tietokäsitys

Tieteenfilosofia
(kasvatustiede,
sosiologia)
Tiedekäsitys

Laadun määrittely

Objektiivinen laadun paradigma
Kvantitatiivinen
– Laatu on mittavissa oleva ilmiö, jonka
eri komponenttien arvoja laskemalla voidaan määrittää ilmiön kokonaislaatu.
Empiristinen
– Laatu perustuu objektiivisesti havaittaviin,
staattisiin ja yleistettävissä oleviin tosiasioihin.
Positivismi, modernismi
– Laatu voidaan ottaa haltuun tieteen keinoin, jakaa eri komponentteihin, tutkia
osissa ja yhdistää jälleen kokonaisuuteen.
Galileinen
– Laatua voidaan tutkia ajasta ja kontekstista irrallisena, fysikaaliseen todellisuuteen
kytkeytyvänä ilmiönä.
Eksklusiivinen
– Laatu voidaan määritellä asiantuntijoiden
konstruoimana kokonaisuutena.

Laadun lähestymis- Tuotepohjainen/tuotantokeskeinen,
tapa (yhteys laatuteo- suunnittelukeskeinen/
valmistuspohjainen
rioihin)a
a.

Subjektiivinen laadun paradigma
Kvalitatiivinen
– Laatu on tulkinnallinen ilmiö, jonka
arvo määrittyy eri ihmisille eri tavalla,
laatua ei voida kvantifioida.
Rationalistinen
– Laatu on ihmismielen konstruktio, joka
syntyy järjen, intuition ja ymmärryksen
kautta.
Konstruktivismi, postmodernismi
– Laatu on jokaiselle subjektille omalla
tavallaan määrittyvä kokonaisuus, joka
on eri kuin osiensa summa.
Aristotelinen
– Laatu voidaan tutkia vain suhteessa
ajalliseen ja paikalliseen kontekstiinsa.
Inklusiivinen
– Laadun määrittelyn tulee tapahtua niiden ihmisten kesken, joita laatu koskettaa.
Transkendenttinen, asiakaskeskeinen/
käyttäjäpohjainen, systeemikeskeinen

(Ks. taulukko 2).

Taulukkoon olen ottanut mukaan myös sosiologiasta johdetut modernismin ja postmodernismin sekä eksklusiivisen ja inklusiivisen laadun määrittelyn käsitteet. Tämä on perusteltua, sillä sosiologisella tarkastelukulmalla on ollut suuri vaikutus subjektiivisen laatupara-
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digman esiin nousuun varhaiskasvatussektorilla (Pence & Moss 1994, Moss 1996, Dahlberg ym. 1999, Moss ym. 2000).
Seuraavassa pyrin kytkemään taulukossa esiintyvien käsitteiden ja niihin kytkeytyvien
laadun paradigmojen tarkastelun varhaiskasvatuksen kontekstiin sekä kuvaamaan niiden
käytännön ilmenemistä, vaikutuksia ja merkitystä varhaiskasvatuksessa.

3.3.1 Laadun objektiivinen paradigma
Laadun objektiivista paradigmaa on painotettu varhaiskasvatuksessa erityisesti
1980-luvulla, jolloin amerikkalaisten kehityspsykologian tutkijoiden piirissä vallitsi voimakas usko siihen, että varhaiskasvatuksen laatu voidaan ”ottaa haltuun” asiantuntijoiden määrittelemänä kokonaisuutena. Laatu hahmotettiin galileiseen tieteentraditioon ja
empiristiseen tietokäsitykseen perustuen ajasta ja kontekstista irrallisena, objektiivisesti
havaittavana kokonaisuutena, jota voidaan jäsentää, mitata ja arvioida tieteen keinoin
(Varto 1995, Venkula 1994). Oletuksena oli se, että varhaiskasvatuksen asiantuntijat voivat tutkimuksiin perustuen rakentaa virallisen, objektiivisen laatutotuuden, johon varhaiskasvatuksen laadun määritys ja arviointi voidaan yleismaailmallisesti perustaa.
Mossin ym. (2000) mukaan kyseisen kaltainen laadun tutkimusparadigma on levinnyt
eri puolille maailmaa ja ohjannut voimakkaasti varhaiskasvatussektorilla käytävää laatukeskustelua aina tähän päivään saakka. Objektiiviseen lähestymistapaan ovat pohjautuneet
myös useimmat viime vuosikymmeninä kehitellyt laadunarviointimenetelmät ja tutkimushankkeet, jotka koskevat sekä päiväkodeissa että perhepäiväkodeissa toteutettavaa varhaiskasvatusta (esim. Abbot-Shim & Sibley 1987a, Abbot-Shim & Sibley 1987b, Harms
& Clifford 1980, Harms & Clifford 1989, Harms ym. 1990, NAEYC 1984, 1991).
Jos lähestymistapaa vertaa edellä kuvattuihin laadun eri näkökulmiin, painopiste löytyy
sekä Lillrankin (1998) esittämistä tuotantokeskeisestä ja suunnittelukeskeisestä että Lumijärven (1994) ja Savolaisen (1992) esittämistä tuote- ja valmistuspohjaisista laadun näkökulmista. Lähtökohtana on varhaiskasvatuksen laadun ilmiön hahmottaminen tiettyjen
osatekijöiden kautta, joille kullekin asetetaan omat vaatimuksensa. Varhaiskasvatuksen
laadun kokonaisuus muodostuu näiden osatekijöiden suorituskyvyn summasta. Varhaiskasvatuksen tutkijat toimivat suunnittelijoina, joiden tehtävänä on hahmottaa, mitkä ovat
päivähoidon laadun kannalta keskeiset tekijät ja toiminnot ja miten niiden tulisi toteutua,
jotta päästäisiin mahdollisimman laadukkaaseen lopputulokseen. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on viime kädessä se, jonka toiminnan kautta arvioidaan tavoitellun ja toteutuneen
toiminnan välistä suhdetta. Objektiivinen lähestymistapa on voimakkaasti asiantuntijakeskeinen, eikä lasten, vanhempien ja henkilöstön subjektiivisia näkemyksiä huomioida laadun määrityksessä.
Moss ym. (2000) analysoivat asiantuntijapohjaista, objektiivisuuteen perustuvaa varhaiskasvatuksen laatunäkökulmaa sosiologian näkökulmasta yhdistäen sen lähtökohdiltaan modernismiin. Modernismin, samoin kuin kasvatustieteissä positivismin, perusajatuksiin kuuluu käsitys, että maailma ja siihen liittyvät eri ilmiöt voidaan ottaa haltuun tieteen keinoin. Tiede nähdään arvovapaana objektiivisen ja universaalin tiedon tuottajana,
jonka kautta maailmaan luodaan järjestystä ja säännönmukaisuutta. Varhaiskasvatuksen
laadun näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden määrit-
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tämät laatukriteerit ja laadunarviointimittarit nähdään ekologisesti valideina, käytetäänpä
niitä missä päin maailmaa tahansa. Kulttuurisella kontekstilla, subjektiivisilla näkemyksillä ja arvojen erilaisuudella ei ole painoarvoa asiantuntijoiden määrittämän tieteellisen
totuuden edessä. Modernismiin perustuvasta laatuajattelusta käytetään myös nimitystä
eksklusiivinen (exclusive) laadun paradigma (Pence & Moss 1994, Moss 1996, Dahlberg
ym. 1999, Hujala ym. 1999, Tauriainen 2000), jolla viitataan asiantuntijoiden valta-asemaan laadun määrittelyssä. Asiantuntijoiden laatimat laadunmääritteet sulkevat pois muiden osapuolten subjektiiviset näkemykset.

3.3.2 Laadun subjektiivinen paradigma
Viime vuosina objektivismiin pohjautuva laadun lähestymistapa on saanut osakseen paradigmallista kritiikkiä erityisesti eurooppalaisten varhaiskasvatustutkijoiden piirissä. Heidän mukaansa laatua tulisi tarkastella aina arvovälitteisenä, subjektiivisena ja dynaamisena käsitteenä, joka saa erilaisen merkityksen riippuen sekä ajasta että paikasta (esim.
Dahlberg ym. 1999, Dahlberg & Åsen 1994, Pence & Moss 1994, Moss 1996, Moss
1997, Moss ym. 2000). Ajattelutavan tieteenfilosofiset kytkökset löytyvät aristotelisesta
tieteentraditiosta ja rationalismista, joiden mukaan ilmiöitä voidaan ymmärtää vain suhteessa aikaan ja kontekstiin (Varto 1995, 5–9). Tieto ei ole objektiivisesti havaittavaa,
vaan subjektiivista, jokaisen ihmisen oman ajattelun ja ymmärryksen kautta rakentuvaa.
Tämän näkökulman myötä on kyseenalaistettu asiantuntijoiden laatimat, objektiivisena ja
staattisena pidettävät, laatukriteerit ja korostettu tutkimuksellisen otteen siirtämistä kohti
prosessipainotteista, dynaamista laadun määrittelyä, joka tunnustaa arvot ja kontekstin.
Laadun määrittelyssä on Mossin (1996) mukaan keskeistä tehdä näkyväksi, kuka laatua
määrittää, missä kontekstissa ja miten. Laadun määrittämiseen tulisi saada osallistua
kaikki ne henkilöt, joita laatu koskettaa.
Kritiikin kärki heijastelee samoja näkökulmia, joista myös tuotanto- ja suunnittelukeskeisiä laadun näkökulmia on kritisoitu: kuka on oikeutettu päättämään, mitä ja minkälaista
on laadukas päivähoito ja varhaiskasvatus? Myös varhaiskasvatuksen laadun näkökulmissa on siis siirrytty laadun historiallisessa jatkumossa eteenpäin. Laadun tarkastelun
painopistettä on siirretty kohti asiakas- ja systeemikeskeistä näkökulmaa, jota heijastelee
eri toimijoiden omien näkökulmien ja subjektiivisten kokemusten merkityksen tiedostaminen.
Asiantuntijapohjaisen ja objektiivisen laadun määrittelyn kyseenalaistaminen kytkeytyy sosiologisilta lähtökohdiltaan postmodernismiin (Dahlberg ym. 1999) ja kasvatustieteen näkökulmasta konstruktivismiin (Hatch 1995). Postmodernismissa ja konstruktivismissa korostuu ilmiöiden ja käsitysten moninaisuus, satunnaisuus, paikallisuus, ajallisuus
ja arvosidonnaisuus. Tieteen keinoin ei voida luoda yleispäteviä universaaleja totuuksia,
sillä jokainen totuus rakentuu tiettynä aikana tietyssä paikassa saaden monia subjektiivisia
merkityksiä; mikäli maailmassa on järjestystä ja säännönmukaisuutta, se on paikallista ja
väliaikaista. (Dahlberg ym. 1999.)
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3.3.3 Intersubjektiivinen laadun paradigma
Vaikka osa laatututkijoista pitääkin laadun subjektiivisen ja objektiivisen ulottuvuuden
erottamista ehkä tärkeimpänä rajanvetona laadun määrityksessä, ne eivät välttämättä ole
toisiaan poissulkevia. Laadun subjektiivisuus ja objektiivisuus voidaan hahmottaa myös
laadun eri ulottuvuuksiksi, joista molemmat ovat merkityksellisiä laadun jäsentämisessä
(vrt. Wangmann 1995). Käytän tässä tutkimuksessa kehittelemästäni laadun lähestymistavasta käsitettä intersubjektiivinen laadun paradigma. Käsite kytkeytyy tiiviisti tutkimukseni lähtökohtaoletuksiin, joiden perustana on näkemys, että laatu ei koskaan voi olla täysin subjektiivinen käsite (vrt. transkendenttinen laadun lähestymistapa). Laadulla on aina
sekä subjektiivinen että tiettyyn aikaan, paikkaan ja kulttuuriin kytkeytyvä intersubjektiivinen merkitysrakenteensa. Nämä rakenteet ovat toisistaan riippuvaisia. Näkökulman
keskeisenä lähtökohtana on sosiaaliseen konstruktionismiin (Berger & Luckmann 1995,
James ym. 1998, Schwandt 1994) ja objektiiviseen hermeneutiikkaan (Karjalainen & Siljander 1993) pohjautuva käsitys ihmisestä kielellisenä, sosiaalisena ja kulttuurisena olentona, joka rakentaa käsitystään maailmasta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden
ihmisten kanssa (ks. myös luku 5.1). Laadun näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että käsityksemme tietyn ilmiön laadusta on aina sidoksissa siihen sosiaaliseen arvomaailmaan,
yhteisiin merkityksiin ja rakenteisiin, joita sosiaalinen todellisuutemme pitää sisällään.
Nämä rakenteet ovat toimijoille osittain tiedostettuja ja osittain tiedostamattomia (Siljander 1995).
Siljander (mt.) käyttää yksilön toiminnan taustalla vaikuttavista tiedostetuista merkitysrakenteista nimitystä tunnetut interaktiosäännöt (esim. tavat, roolit, normit) ja tiedostamattomista nimitystä latentit interaktiosäännöt eli sosiaalinen kielioppi. Perhepäivähoidossa tunnettuina interaktiosääntöinä, jotka vaikuttavat siihen, miten perhepäivähoidon
laatua merkityksellistetään, voidaan pitää esimerkiksi päivähoitolakia ja -asetusta. Niihin
on kirjattu omaan yhteiskuntaamme sisältyvät yhteiset käsitykset ja vaatimukset siitä,
minkälaista perhepäivähoidon tulee olla, jotta se olisi laadukasta. Päivähoitolaki ja -asetus
sekä uudemmat päivähoidon toteuttamista ohjaavat asiakirjat, kuten Varhaiskasvatuksen
linjaukset (2002) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2000), kuvastavat
samalla omalta osaltaan suomalaiseen kulttuuriin ja sen historialliseen muotoutumiseen
kytkeytyviä arvoja ja käsityksiä, jotka koskevat lapsuutta, vanhemmuutta, kasvatusta, päivähoidon merkitystä jne. (vrt. Moss ym. 2000).
Perhepäivähoidon sosiaalinen kielioppi eli latentit interaktiosäännöt viittaavat puolestaan niihin tiedostamattomiin yhteisiin sääntöihin, joihin uusi perhepäivähoitaja sosiaalistuu liittyessään tiettyyn perhepäivähoitoyhteisöön. Perhepäivähoidossa latenttina interaktiosääntönä, eräänlaisena yhteisesti jaettuna perusmyyttinä, voi toimia esimerkiksi näkemys, että päiväkotien henkilöstö ei arvosta perhepäivähoitajia. Tämä perusmyytti voi
ruokkia hoitomuotojen välisen raja-aidan tiukkaa ylläpitämistä ja estää hoitomuotojen
välisen yhteistyön toteutumisen. Tällä perusmyytillä voi olla myös vaikutuksia siihen,
miten perhepäivähoitajat käsitteellistävät perhepäivähoidon laatua. Tarkastellaanko sitä
puhtaasti päiväkotihoidon vastapoolina vai yleisesti lapsen hyvinvoinnin ja kasvatuksellisen arvoperustan kautta?
Tutkimukseni näkökulmasta edellä kuvaamani laadun intersubjektiivinen paradigma
merkitsee sitä, että samalla kun analysoin ja kuvaan yksittäisten toimijoiden perhepäivähoidolle antamia subjektiivisia merkityksiä, rakennan osittain myös kuvaa niistä intersub-
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jektiivisista merkityksistä, jotka ovat ohjanneet ja suunnanneet perhepäivähoitokontekstissa tapahtuvaa yksilöllistä merkityksenantoprosessia (ks. tarkemmin luku 5) – toisin
sanoen kuvaa perhepäivähoidon laadusta tämän ajan ja yhteiskuntamme heijastumana.

3.4 Päivähoidon tutkimusaallot 1970-luvulta 2000-luvulle
Päivähoitoa koskevissa tutkimuksissa on aina ollut keskeisenä lähtökohtana se, mitä vaikutuksia päivähoidolla on lapseen. Tutkimusten kautta on pyritty muodostamaan kuvaa,
miten ja missä lapset tulisi hoitaa, jotta he kasvaisivat, kehittyisivät ja oppisivat parhaalla
mahdollisella tavalla. Samalla on pohdittu, mitkä ovat ne keskeiset tekijät, jotka saavat
aikaan positiivisia vaikutuksia. Päivähoitoa koskevissa tutkimuksissa on erotettavissa erilaisia tutkimusaaltoja, jotka eri tutkijat ovat jäsentäneet hiukan eri tavalla (esim. Bradley
& Sanson 1992, Clarke-Stevart 1987, Roer-Strier 1996, Scarr & Eisenberg 1993, Tauriainen 2000). Seuraavassa olen analysoinut erilaisia tutkimusaaltoja lähinnä Roer-Strierin
(1996) sekä Bradleyn ja Sansonin (1992) mukaan. Eri tutkimusaallot eivät ole ajallisesti
toisiaan poissulkevia, vaan kuvastavat sitä, miten päivähoitotutkimusten lähestymistavat
ovat painottuneet, muuttuneet ja kehittyneet eri aikoina. Aalloissa heijastuu myös tutkimuksen arvo- ja kulttuurisidonnaisuus (Bradley & Sanson 1992). Kunkin ajan tutkimus
palvelee ja kuvastaa sen ajan yhteiskunnallisia ilmiöitä, poliittisia tarpeita yms.
I aalto: 1970-luvulle painottunut päivähoitoa ja kotihoitoa vertaileva tutkimus oli ajankohtaista naisten lisääntyvän työssäkäynnin myötä. Keskeisenä tutkimusintressinä oli selvittää, onko päivähoidolla negatiivisia vaikutuksia lapsen kehitykseen. Huomio ei kiinnittynyt päivähoidon tai kotihoidon laatuun, vaan siihen, miten kodin ulkopuolelle hoitoon
siirtyminen vaikuttaa lapsiin. Bradleyn ja Sansonin (1992) mukaan nämä tutkimukset
toteutettiin useimmiten yliopistojen yhteydessä olevissa päiväkodeissa, jotka olivat yleisesti laadultaan korkeatasoisia. Voidaankin karrikoiden väittää, että naisten siirtyminen
kotoa työelämään oli niin voimakas työvoimapoliittinen vaade, että se ”pakotti” myös tutkijoita omien tutkimusasetelmiensa kautta toteamaan, että päivähoito ei vahingoita lasta.
II aalto: 1980-luvulle tultaessa naisten työssäkäynti oli jo itsestään selvyys, eivätkä
päivähoitoa ja kotihoitoa vertailevat tutkimukset olleet enää ajankohtaisia. Sen sijaan mielenkiinto kohdistui eri päivähoitomuotojen vaikutusten vertailuun lapsen kehityksessä
sekä eri päivähoitomuotojen ja -yksiköiden erojen identifioimiseen. Keskeisenä edistysaskeleena voidaan pitää ymmärrystä, että eri lapsiyksilöt reagoivat eri tavalla erilaiseen päivähoitoon. Tuolloin tehtiin myös paljon tutkimuksia yksittäisten laatutekijöiden yhteyksistä päivähoidon kokonaislaatuun ja lapsen kehityksen eri osa-alueisiin. Tätä lähestymistapaa on jatkettu myös pitkälle 1990-luvulle, erityisesti yhdysvaltalaisessa tutkimustraditiossa (esim. Ghadzvini & Readdick 1994, Howes & Hamilton 1992a, Howes ym. 1994a,b).
Bradleyn ja Sansonin (1992) mukaan mielenkiintoisen lisän 1980-luvun päivähoitotutkimuksille antoi Jay Belskyn10 tutkimukset, joissa nostettiin päivä- ja kotihoitoa vertaile10. Belsky on tarkastellut päivähoidon haittavaikutuksia kiintymyssuhdeteorian (mm. Bolwby
1969) kautta ja arvioinut kiintymyssuhteen laatua käyttäen ns. strange situation -menetelmää
(ks. tarkemmin Belsky J 1988. The effects of infant day care reconsidered. Early Childhood
Research Quarterly. Vol. 2. no: 3. ss. 235–272.
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vat tutkimukset uudestaan esiin. Belsky väitti päivähoidon olevan vahingollista lapselle
varsinkin ensimmäisen elinvuoden aikana. Hän kritisoi ensimmäisen aallon aikana toteutettujen tutkimusten metodologiaa ja väitti, ettei niiden kautta saatu selville päivähoidon
todellisia haittavaikutuksia äidin ja lapsen välisen kiintymyssuhteen muodostumiseen ja
sitä kautta lapsen myöhempään kehitykseen.
III aalto: Kolmannen tutkimusaallon alku sijoittuu 1980-luvun loppuun ja 1990-luvun
alkuun. Tuolloin tutkimusintressi laajeni päivähoidon lyhyen aikavälin vaikutuksista
pitempiaikaisiin, lasten myöhempään elämään heijastuviin, vaikutuksiin. Kolmannen tutkimusaallon aikana vahvistui myös näkemys, että päivähoidon vaikutuksia ei voi tutkia
irrallaan lasten kotitaustoista. Toisin sanoen erot päivähoidon vaikutuksissa lasten kehitykseen voivat selittyä yhtä hyvin erilaisten päivähoitomuotojen ja -yksiköiden eroilla
kuin kotitaustoihin liittyvillä eroilla. Päivähoidon vaikutuksia tutkittaessa on tärkeää huomioida lapsen kasvuympäristö kokonaisuudessaan.
IV aalto: Nykyään päivähoidon vaikutuksiin liittyvässä tutkimuksessa ja ns. päivähoidon laatututkimuksissa ollaan siirrytty neljännelle aallolle (vrt. Tauriainen 2000), johon
myös oma tutkimukseni asettuu. Mielenkiinnon kohteeksi ovat nousseet päivähoidon eri
toimijoiden subjektiiviset käsitykset ja kokemukset päivähoidosta ja sen laadusta. Tämä
ns. postmoderniin aikakauteen pohjautuva tutkimusaalto (mm. Dahlberg ym. 1999) korostaa päivähoidon laadun subjektiivista ja arvosidonnaista ulottuvuutta, jonka mukaan laatu
merkityksellistyy eri tavalla eri ihmisille; yhtä oikeaa käsitystä laadusta ei ole. Käsitykset
laadukkaasta päivähoidosta ja päivähoidon tavoitteista vaihtelevat eri aikoina eri kulttuureissa ja päivähoitokonteksteissa (vrt. myös Hujala ym. 1999, Pence & Moss 1994, Tauriainen 2000).
Vaikka päivähoidon laatu saa erilaisia merkityksiä eri konteksteissaan ja sen yksiselitteinen määrittely on vaikeaa, voidaan varhaiskasvatustutkimuksen kautta luoda jonkinlainen kuva siitä, mihin asioihin eri tutkijat ovat kiinnittäneet huomionsa varhaiskasvatuksen
laatua määritellessään ja arvioidessaan; mitä laatutekijöitä ja peruselementtejä eri tutkijat
ovat nostaneet merkityksellisiksi varhaiskasvatuksen laadun näkökulmasta. Näistä laadun
peruselementeistä ollaan varhaiskasvatustutkimuksissa saavutettu tietyn tasoinen yksimielisyys. (Hujala ym. 1998.)

4 Perhepäivähoidon laatuun liittyvä
tutkimuskirjallisuuskoonti
Tässä esitettävään tutkimuskirjallisuuskoontiin olen kerännyt kattavasti niitä päivähoidon laatua koskevia tutkimuksia, jotka joko suoraan tai välillisesti ovat yhdistettävissä
perhepäivähoitoon: koonnissa on mukana sekä puhtaasti perhepäivähoitokontekstissa
toteutettuja tutkimuksia että niitä päiväkotikontekstiin kytkeytyviä laatututkimuksia, joilla on sovellusarvoa myös perhepäivähoidon laadun näkökulmasta. Suurin osa tutkimuksista on toteutettu Yhdysvalloissa, mikä kuvastaa osaltaan sen valta-asemaa varhaiskasvatuksen laatututkimuksissa ja laadun tutkimusparadigmojen suuntaamisessa. Yhdysvalloissa toteutetut varhaiskasvatuksen laatututkimukset edustavat lähes poikkeuksetta positivistista (kvantitatiivista) tutkimusparadigmaa ja laatututkimusten toista aaltoa.11 Tutkimusten keskeisenä lähtökohtana on pyrkiä kvantitatiivisin tutkimusmetodein osoittamaan päivähoitoon liittyvien eri tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia joko päivähoidon kokonaislaatuun12 tai lapsen kehityksen eri osa-alueisiin.
Vaikka tutkimuksista suurin osa on omien paradigmaattisten lähtökohtieni kanssa osittain ristiriidassa, olen pystynyt niiden kautta rakentamaan kuvaa, mitä laatutekijöitä varhaiskasvatuksen tutkijat ovat eri tutkimuksiin perustuen nostaneet merkityksellisiksi perhepäivähoidon laadun näkökulmasta. Tutkimusten sovellusarvo suomalaisessa perhepäivähoidossa reflektoituu empirian ja tutkimuskirjallisuuden välisenä vuoropuheluna läpi
koko tulososan.
Kirjallisuuskoontiin liittyvien lukujen rakenteellinen jaottelu perustuu alun perin
Hujala-Huttusen (1995) esittämään jäsennykseen, jonka mukaan päivähoidon laatua tarkasteltaessa voidaan erottaa neljä näkökulmiltaan erilaista laatutekijää:
Päivähoidon laatua säätelevät puitetekijät, jotka ovat reunaehtoja laadukkaan päivähoidon
toteuttamisessa.
Toiminnallisesti laatua säätelevät välilliset tekijät,
kasvatusprosessiin liittyvät tekijät sekä
tuotoksen taso, ts. vaikutukselliset tekijät.
11. Ks. luku 3.4.
12. Kokonaislaatu on yleisimmin näissä tutkimuksissa määritelty ECERS-mittarin (Harms & Clifford 1980) avulla.
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Laatutekijöiden oletetaan olevan toisistaan riippuvia siten, että laadukkaiden vaikutusten
edellytyksenä on laadukas prosessi, joka ohjautuu välillisesti vaikuttavista tekijöistä ja on
viime kädessä enemmän tai vähemmän puitetekijöiden säätelemä (Hujala ym. 1999, 79).
Päivähoidon laatua voidaan tarkastella sekä kunkin tekijän osalta erikseen että kaikkien
eri tekijöiden muodostamana kokonaisuutena.
Kyseistä jäsennystä voidaan pitää suhteellisen vakiintuneena suomalaiseen päivähoidon laatuun liittyvissä tutkimuksissa ja asiakirjoissa (esim. Hujala-Huttunen 1995, Hujala
ym. 1998, Hujala ym. 1999, Tauriainen 2000, Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 1999).
Mallin tarkempi sisältö on kuitenkin muuttunut ja kehittynyt varhaiskasvatuksen tutkimuksen ja teorian myötä (ks. luku 1.2). Laadunarviointi päivähoidossa -projektin aikana
mallin sisällöllinen rakenne muotoutui seuraavan kaltaiseksi:
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tyytyväisyys
Yhteiskunnallinen
vaikuttavuus

Johtajuus

Kuva 1. Päivähoidon laadunarviointimalli (Hujala ym. 1999, 80).

Malliin sisällytetyt laatutekijät kuvaavat niitä tekijöitä, jotka varhaiskasvatustutkimus on
nostanut keskeisiksi päivähoidon laadun näkökulmasta, toisin sanoen merkityksellisiksi
sekä päiväkodeissa että perhepäiväkodeissa toteutettavassa päivähoidossa.
Seuraavaksi lähden tarkastelemaan mallin sovellusarvoa puhtaasti perhepäivähoidon
näkökulmasta eli rakentamaan kuvaa siitä, minkälainen jäsennys perhepäivähoidon laadusta rakentuu perhepäivähoitoa ja sen laatua koskevan varhaiskasvatustutkimuksen
valossa ja mitä sisältöjä eri tekijät saavat perhepäivähoidon kontekstissa.

4.1 Perhepäivähoidon laadun puitetekijät
Päivähoidon puitetekijöiden merkitystä laadun määrittäjänä on tutkittu runsaasti viime
vuosikymmenellä. Tutkimuksista suurin osa on tehty Yhdysvalloissa, jossa huoli päivähoidon perusrakenteiden toimimattomuudesta on nostanut prosessia säätelevät puitetekijät yhdeksi keskeiseksi laadun määrittäjäksi (Hujala-Huttunen & Tauriainen 1995). Suo-
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messa päivähoidon puitetekijöiden tutkiminen, niin kuin laatuun liittyvä tutkimus yleensäkin, on ollut vähäistä.
Perhepäivähoitoa koskevan tukimuskirjallisuuskoontini kautta puitetekijät rajautuivat
kolmeen eri tekijään: palvelutasoon, ryhmän koostumukseen ja ihmissuhteiden pysyvyyteen. Fyysinen ympäristö on laatutekijä, jonka alun perin sijoitin Hujala ym. (1999)
mukaisesti puitetekijöihin, mutta jonka lopullisessa tarkastelussa siirsin prosessitekijöiden
yhteyteen. Perustelen valintaani sillä, että prosessitekijöihin liittyneenä fyysisen ympäristön merkitys lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena nousee paremmin esiin. Fyysinen ympäristö on yksi oppimisympäristö-käsitteen ulottuvuuksista, joita käsittelen
enemmän eri prosessitekijöihin sisällytettynä.
Palvelutason alle sisältyvät riittävyyden ja saatavuuden näkökulmat. Palvelujen saatavuudella tarkoitetaan päivähoitopalveluiden yhteydessä esimerkiksi hoitopaikan läheisyyttä, aukioloaikojen sopivuutta tai hoitopaikan saannin nopeutta. Nämä kaikki ovat merkityksellisiä laatuun vaikuttavia tekijöitä, varsinkin vanhempien tyytyväisyyden näkökulmasta (esim. Larner & Phillips 1994). Palvelujen riittävyydellä puolestaan viitataan tarjonnan ja kysynnän suhteeseen eli siihen, vastaavatko palvelut sekä määrällisesti että
sisällöllisesti kuntalaisten tarpeita. (Hujala ym. 1999.) Päivähoidon näkökulmasta riittävyyteen liittyvä määrällinen näkökulma on subjektiivisen päivähoito-oikeuden myötä turvattu. Nyt on tärkeää kiinnittää huomio termin sisällölliseen puoleen eli siihen, saavatko
perheet lapsensa haluamaansa päivähoitomuotoon ja vastaako päivähoitopaikan laatu perheiden odotuksia. Pollard ja Fischer (1992) ovat todenneet, että sillä, saako perhe lapsensa
haluamaansa hoitomuotoon, on suuri merkitys perhepäivähoitajan ja vanhempien välisen
yhteistyön onnistumiselle.
Ryhmän koostumus sisältää käsitteenä ryhmäkoon, aikuinen–lapsi-suhdeluvun, lapsiryhmän ikärakenteen ja hoitajan oman lapsen kuulumisen hoitoryhmään. Käsitteiden
yhdistäminen yhden tekijäluokan alle on perusteltua, koska näkökulmat kietoutuvat kiinteästi toisiinsa. Ryhmän koostumus -käsitteen alle rajattujen tekijöiden on todettu vaikuttavan keskeisesti lasten ja aikuisten toimintaan niin perhepäivähoidossa kuin päiväkodeissakin (NICHD 1996, Phillips & Howes 1987, Ochiltree 1994).
Phillipsin ja Howesin (1987) mukaan ryhmäkoko on merkittävä laatutekijä sekä yli että
alle kolmevuotiaiden lasten ryhmissä. Pienemmissä ryhmissä sekä aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus että lasten keskinäinen vuorovaikutus on runsaampaa, lapset ovat innovatiivisempia ja sitoutuvat toimintoihinsa paremmin. Pienemmän ryhmäkoon todettiin
olevan yhteydessä myös parempiin saavutuksiin kognitiivisissa taidoissa. Yhdysvaltalaisen tutkijaryhmän (NICHD 1996) tekemän tutkimuskirjallisuuskoonnin mukaan lähes kaikissa perhepäivähoitoa koskevissa tutkimuksissa on todettu ryhmäkoon olevan merkittävä
aikuisen toimintaa määrittävä tekijä. Mitä enemmän lapsia perhepäivähoitajalla on hoidettavanaan, sitä vähemmän hänen toiminnassaan on havaittu herkkyyttä lasten tarpeille ja
tunteille, lasten tarpeisiin vastaamista, positiivista vuorovaikutusta ja sitoutumista yksilölliseen vuorovaikutukseen. Suurissa ryhmissä hoitajan aika menee pääasiassa lasten toiminnan kontrollointiin ja rajoittamiseen. Muutamassa perhepäivähoitoa koskevassa tutkimuksessa ryhmäkoon on todettu olevan jopa keskeisin perhepäivähoitajan toimintaan vaikuttava tekijä. (NICHD 1996.)
NICHD (1996) -tutkijaryhmän omassa tutkimuksessa, jossa selvitettiin päivähoidon
laatua päiväkoti-, perhepäiväkoti- ja kotiympäristöissä, todettiin ryhmäkoon, aikuinen–
lapsi-suhdeluvun sekä hoitajan kasvatusnäkemyksen olevan merkittäviä hoidon laatuun
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vaikuttavia tekijöitä. Näiden tekijöiden merkitys todettiin voimakkaammaksi kuin esimerkiksi hoitajan yleisen koulutustason, erityisesti varhaiskasvatukseen liittyvän koulutuksen,
sekä työkokemuksen.
Phillipsin ja Howesin (1987) ja Ochiltreen (1994) mukaan aikuinen–lapsi-suhdeluku
on laatutekijä, jonka merkitys korostuu erityisesti pienempien lasten ryhmässä. Ryhmässä,
jossa aikuisia on vähemmän, lapset ovat useammin apaattisia, poissa tolaltaan ja aikuiset
käyttävät enemmän aikaa kurinpidollisin toimiin. Phillipsin ja Howesin (1987) mukaan
aikuinen–lapsi-suhdeluvun on todettu ryhmäkoon tavoin määrittävän keskeisesti myös
lasten verbaalisen ilmaisun määrää sekä lasten sitoutumista leikkiin.
Suomessa päiväkotien ryhmäkokoa ei ole lainsäädännön kautta säädelty, mutta perhepäivähoidon osalta on. Aikuisen ja lapsen välinen suhdeluku on sen sijaan säädetty päivähoitoasetuksessa kummankin hoitomuodon osalta. Lasten päivähoidosta annetun asetuksen
(239/1973) kahdeksannessa momentissa velvoitetaan perhepäivähoitokodin ryhmäkoolta
ja aikuinen–lapsi-suhdeluvulta seuraavaa:
”Perhepäiväkodissa voi hoitaja samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta, perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuna, sekä näiden lisäksi yhtä osapäivähoitoa
saavaa esiopetuksessa olevaa tai koulunkäynnin aloittanutta lasta.
Perhepäiväkodissa voi kaksi hoitajaa samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta sekä
näiden lisäksi osapäiväisesti kahta esikouluopetuksessa olevaa tai koulunkäynnin aloittanutta lasta. Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi
hoitaa samanaikaisesti enintään kahtatoista lasta.
Kun perhepäiväkodissa hoidetaan samanaikaisesti useampaa kuin 8 lasta, on yhdellä perhepäivähoitajalla oltava vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 5. §:ssä säädetty kelpoisuus”.

Luvut vaikuttavat suhteellisen hyviltä, mutta eivät aina vastaa todellisuutta. Perhepäivähoidossa varahoitojärjestelyt aiheuttavat usein suhdeluvun ja ryhmäkoon kasvua yli säädettyjen rajojen. Hujalan ja Lindbergin (1998) mukaan päivähoidon työntekijät kokevat
lapsiryhmien koon liian suureksi sekä päiväkodeissa että perhepäivähoidossa. Monilla
työntekijöillä on huoli lasten turvallisuudesta päivän aikana, puhumattakaan toteutettavan toiminnan laadusta. Työntekijöiden vähyyden vuoksi toimintaa on pakko yhdenmukaistaa, ja näin myös laadukas, lapsen yksilöllisyyden huomioiva hoito ja kasvatus kärsivät. Samanlaisiin johtopäätöksiin päädytään myös Stakesin tutkimuksessa Lapset ja lama
(Salmi ym. 1996).
Lapsiryhmän ikärakenteen on todettu vaikuttavan päivähoidon laatuun siten, että ryhmissä, joissa on pelkästään pieniä lapsia, hoidon laatu on heikompaa kuin ns. sekaryhmissä. Tämä vaikutus on todennettu siitä huolimatta, että ryhmän koko pysyi samana.
(NICHD 1996.) Lapsiryhmän ikärakenteen merkitys nousee esille myös Huttusen (1988)
tutkimuksessa, vaikkakin eri ulottuvuudessaan. Huttusen (1988) mukaan perhepäivähoitajat pitävät lapsen kannalta tärkeänä sitä, että hoitoryhmään kuuluu samanikäisiä kavereita.
Samanikäiset kaverit ovat tärkeitä toimivien leikkien syntymiseksi, mikä puolestaan vaikuttaa ratkaisevasti lapsen viihtymiseen päivähoidossa.
Todd ja Deery-Smith (1996) ovat tutkineet perhepäivähoitajien työtyytyväisyyttä,
stressiä ja työstä luopumista ja todenneet oman lapsen kuulumisen lapsiryhmään olevan
joidenkin hoitajien kohdalla merkittävä stressiin ja työstä luopumiseen vaikuttava tekijä.
Yleisiä ongelmia oman lapsen kuulumisesta ryhmään ovat mm. oman lapsen kateus muita
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lapsia kohtaan, vaikeus jakaa leluja muiden kanssa sekä lisääntyvä häiriökäyttäytyminen.
Oman lapsen kuuluminen ryhmään voi lisätä hoitajan stressiä myös taloudellisesta näkökulmasta, koska oma lapsi ”verottaa” muiden, rahaa tuottavien hoitolasten määrää. Powell
ja Bollinin (1995) mukaan hoitajan oman lapsen kuuluminen hoitoryhmään on rasite sekä
hoitajan itsensä että vanhempien näkökulmasta.
Edellä kuvatut tulokset ovat osaltaan ristiriitaisia Salon ja Keskisen (1988) saamien
tulosten kanssa, joissa oman lapsen kuuluminen hoitoryhmään todettiin yhdeksi perhepäivähoitajien työviihtyvyyttä lisääväksi tekijäksi. Salon ja Keskisen tutkimuksessa perhepäivähoitajista 81 % oli sitä mieltä, että heidän työviihtyvyyttään lisää mahdollisuus hoitaa työn ohella myös omat lapset kotona. Toisaalta Salon ja Keskisen (1988) tarkempi analyysi nimenomaan työhönsä tyytymättömien perhepäivähoitajien kokemista työn rasitustekijöistä toi esiin myös negatiivista suhtautumista. Työhönsä tyytymättömät perhepäivähoitajat kokivat rasitustekijäksi pelon, että oma lapsi jää vähemmälle huomiolle. Omien
lasten ja hoitolasten tasapuolista kohtelua pidettiin yleisesti ottaen vaikeana.
Ihmissuhteiden pysyvyys on keskeinen laatutekijä, jonka merkitys korostuu erityisesti
alle kolmevuotiailla lapsilla. Howesin ja Hamiltonin (1992b) tutkimuksen mukaan lapset,
joiden hoitaja oli vaihtunut alle kaksivuotiaana, olivat turvattomampia ja epävarmempia
nykyisen hoitajansa suhteen kuin ne lapset, joiden hoitaja oli pysynyt samana. Ihmissuhteen pysyvyys ja sen vaikutus päivähoidon laatuun kulminoituvat paljolti lapsen ja aikuisen väliseen vuorovaikutukseen ja sitä kautta rakentuvaan kiintymyssuhteeseen. Melhuishin (1993) mukaan epäonnistuminen varhaisten kiintymyssuhteiden rakentumisessa voi
johtaa lapsen yliriippuvuuteen, sosiaalisten kykyjen heikkouteen, aggressiiviseen käyttäytymiseen ja huonoon itsetuntoon.
Hyvän ja turvallisen kiintymyssuhteen rakentuminen on erityisen tärkeää alle kolmevuotiailla lapsilla, joihin myös hoitajan vaihtumisella on todettu olevan selvästi negatiivisempi vaikutus kuin sitä vanhempiin lapsiin (Howes & Hamilton 1992b, Bollin 1993).
Pysyvän hoitosuhteen myötä aikuiset oppivat ymmärtämään paremmin pienen lapsen
kommunikaatiota ja lapsen käyttämiä omaperäisiä ilmaisuja. Näin ollen he pystyvät myös
reagoimaan herkemmin ja asianmukaisemmin lapsen ilmaisemiin tarpeisiin. (Melhuish
1993.) Phillipsin ja Howesin (1987) mukaan pienet lapset ottavat kaksinkertaisesti enemmän kontakteja pysyviin aikuisiin kuin väliaikaisiin työntekijöihin. Vastaavasti lapset
ilmaisevat tunteitaan myönteisemmin ja jäävät helpommin hoitopaikkaan. Hoitosuhteen
(ja hoitajan) pysyvyyden merkitys korostuu Deery-Schmittin ja Toddin (1995) mukaan
erityisesti perhepäivähoidossa, jossa hoitajan vaihtumisesta seuraa yleensä aina myös hoitoympäristön vaihtuminen. Päiväkodeissa lapsen hoitaja saattaa vaihtua lapsen tai hoitajan
siirtyessä esimerkiksi toiseen ryhmään, mutta tämä muutos on helpompi kestää ilman
yhtäaikaista fyysisen hoitoympäristön muuttumista. Toddin ja Deery-Smithin (1996)
mukaan hoitojärjestelyiden pysyvyys näkyy lasten kehityksessä mm. turvallisemmaksi
koettuna kiintymyssuhteena, korkeatasoisempana leikkinä, kehittyneempinä kielellisinä
taitoina sekä parempina koulusaavutuksina (vrt. myös Melhuish 1993, Silven 2002).
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4.2 Välillisesti ohjaavat tekijät
Välillisesti perhepäivähoidon laatua ohjaavien tekijöiden rajaaminen ja nimeäminen
yksittäisiksi tekijöiksi tuotti eniten vaikeuksia, koska osa tekijöistä on sekä käsitteellisesti että vaikutusten kannalta kiinteästi kytköksissä toisiinsa. Omiksi laatutekijöiksi nostin
alkuperäisen laadunarviointimallin13 ja perhepäivähoitoa koskevan tutkimuskirjallisuuskoonnin pohjalta seuraavat laatutekijät: 1) yhteistö vanhempien kanssa, 2) koulutus,
ammatillisuus ja työmotivaatio, 3) työyhteisön sisäinen yhteistyö ja hyvinvointi, 4) yhteistyö muiden tahojen kanssa, 5) perhepäivähoidon ohjaus, 6) hoitajan perhe ja 7) palkkaus- ja työaikasäädökset. Kuvaan jokaista laatutekijää erikseen seuraavassa.
Yhteistyö vanhempien kanssa on yksi keskeisimmistä päivähoidon laatutekijöistä, jossa
suomalaisen päivähoidon voidaan katsoa olevan edelläkävijä: vanhempien kanssa tehtävä
yhteistyö on perinteisesti ollut yksi suomalaisen päivähoidon painopistealueista. Yhteistyön merkitystä suomalaisen päivähoidon laadun ytimenä korostaa myös päivähoitolaki
(1973/36), jonka toisessa pykälässä todetaan: ”Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää
lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä” (Laki lasten päivähoidosta 1973/36, 2a
§ 1. mom.).
Varhaiskasvatuksen linjauksissa (2002) korostetaan päivähoidon henkilöstön ja lasten
vanhempien välistä kasvatuskumppanuutta, jolla viitataan eri osapuolten väliseen tasavertaiseen vuorovaikutukseen ja kummankin tahon asiantuntemuksen hyödyntämiseen lasta
koskevissa asioissa. Yhteistyö nähdään laadukkaan päivähoidon keskeisenä tekijänä.
Myös muualla maailmassa yhteistyön merkitys päivähoidon laatutekijänä on tunnustettu. Podmore (1993) on tehnyt tutkimuskirjallisuuskoontia yhteistyön merkityksestä ja
todennut sen korreloivan positiivisesti mm. lasten sosiaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Ghazvini ja Readdick (1994) ovat omassa tutkimuksessaan todenneet vanhempien
kanssa tehtävän yhteistyön korreloivan positiivisesti päivähoidon laatuun yleisesti. Samoihin näkökulmiin päätyy myös Weissbourd (1992), joka painottaa perhekeskeisen orientaation merkitystä päivähoidossa.
Suomessa on 1980-luvulta lähtien toteutettu useita erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, joihin on liittynyt pyrkimys yhteistyön tehostamiseen (Korhonen 1989, Rusanen 1990, Lahikainen & Rusanen 1991, Huttunen 1984, 1988, 1990, Huttunen & Nivala
1991). Tutkimukset ovat osoittaneet, että tehostetun yhteistyön kautta voidaan parantaa
vanhempien ja henkilökunnan välisiä suhteita, tiedon kulkua, vanhempien toiveiden huomioimista kasvatuskäytännöissä sekä kasvatuksen johdonmukaisuutta.
Pollard ja Fischer (1992) tuovat esiin joitakin mielenkiintoisia näkökulmia vanhempien
ja perhepäivähoitajan yhteistyön ongelmatiikkaan. Toisissa tutkimuksissa yhteistyö nähdään perhepäivähoidon vahvuutena: perhepäivähoitajan ja vanhempien suhdetta kuvataan
ystävälliseksi, luontevaksi ja läheiseksi. Toisissa tutkimuksissa taas korostetaan yhteistyön
ongelmia, jotka kiteytyvät mm. seuraaviksi seikoiksi:
– perhepäivähoitajan negatiiviset tunteet vanhempia kohtaan
– perhepäivähoitajien riittämätön koulutus toimia yhteistyössä vanhempien kanssa
– vanhemmilla ei ole ollut mahdollisuutta saada lasta haluamaansa hoitomuotoon
13. Ks. kuvio 1. sivulta 33.
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– perhepäivähoitajan kodin näkeminen yksityisalueena, jossa vanhemmat kokevat olevansa tunkeilijoita. (Pollard & Fischer 1992, 101.)
Myös Kivioja ym. (1991) toteavat perhepäivähoitajien arvioivan yhdeksi ammattinsa
huonoista puolista ongelmalliseksi muodostuvan yhteistyön vanhempien kanssa. Toisaalta Huttusen (1988) mukaan yhteistyö lasta ja kasvatusta koskevissa asioissa näyttäisi
toteutuvan perhepäivähoitoympäristössä luontevammin kuin päiväkotiympäristössä. Huttusen (1988) tutkimuksessa perhepäivähoitolasten vanhemmat ilmoittivat keskustelevansa perhe- ja kasvatusasioista merkittävästi paljon enemmän hoitajan kanssa kuin päiväkotilasten vanhemmat. Vastaaviin tuloksiin on päädytty Powellin ja Bollinin (1992) mukaan
myös muissa perhepäivähoitoa koskevissa tutkimuksissa.
Leawittin (1995) tutkimuksessa perhepäivähoitajien ja vanhempien käsitykset yhteistyön tärkeydestä olivat ristiriidassa toteutetun yhteistyön määrän ja sisällön kanssa. Sekä
perhepäivähoitajat että vanhemmat painottivat heille tehdyissä haastatteluissa yhteistyön
tärkeyttä ja korostivat nimenomaan päivittäisen kommunikaation merkitystä. Havainnointien perusteella todettiin kuitenkin informaation vaihdon lasta koskevissa asioissa olevan
vähäistä ja rajoittuvan muutamiin minuutteihin päivässä. Yhteistyötä haittaaviksi tekijöiksi nousi tutkimuksessa toisaalta vanhempien kiire tulo- ja hakutilanteissa, mutta myös
perhepäivähoitajien vähäinen aloitteellisuus keskustelujen käynnistäjänä. Näiden näkyvien esteiden taustalta on Lewittin (1995) mukaan löydettävissä samanlaisia ongelmia
kuin edellä kuvatussa Pollard ja Fischerin (1992) tutkimuskirjallisuuskoonnissa.
Yhteistyön sisältöön näyttäisi Powellin ja Bollinin (1992) mukaan vaikuttavan paitsi
yleisesti vanhempien ja perhepäivähoitajan väliset suhteet myös hoitajan koulutus, työkokemus ja ikä. Korkeammin koulutetut hoitajat ilmoittivat keskustelevansa vanhempien
kanssa enemmän lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä asioista ja hoitajat, joilla oli
enemmän työkokemusta, taas enemmän kurinpidollisista ja lapsen fyysiseen kehitykseen
liittyvistä asioista. Hoitajan ikä korreloi positiivisesti keskusteluihin vanhemmuuteen ja
yleisesti elämään liittyvistä kysymyksistä, kuten avioliitosta ja vanhempien työssäkäynnistä.
Tärkeimpänä yhteistyön ulottuvuutena, joka vaikuttaa keskeisesti myös vanhempien
tyytyväisyyteen perhepäivähoitoa kohtaan, Powell ja Bollin (1992) tuovat esiin yhteisten
arvojen ja kasvatusnäkemyksen merkityksen. Tämä näkökulma on huomioitu myös useimmissa päivähoidon laadunarviointimittareissa (esim. NAEYC 1984, 1991, Tully 1993).
Muita mittareiden kautta esiin tulleita laadukkaan yhteistyön ulottuvuuksia ovat mm. vanhempien rohkaiseminen osallistumaan, vaikuttamaan ja vierailemaan lapsiryhmässä, päivittäinen tiedon vaihto lasta koskevissa asioissa, yksilöllinen suunnittelu ja kasvatuskäytäntöjen johdonmukaisuus sekä vanhempien tukeminen kasvatustehtävässään
(Abbot-Shim & Sibley 1987a,b, Harms & Clifford 1980, Harms & Clifford 1989, Harms
ym. 1990, NAEYC 1984, 1991, Tully 1993).
Koulutus, ammatillisuus ja työmotivaatio on laatutekijä, johon yhdistyy monta eri ulottuvuutta. Koulutus, ammatillisuus ja työmotivaatio ovat kuitenkin niin selkeästi toisiinsa
kytkeytyviä asioita, että niiden erottaminen omiksi tekijäluokikseen ei tuntunut mielekkäältä. Lera ym. (1996) ovat tutkimuksessaan todenneet henkilökunnan koulutuksen lapsiryhmän kokoa ja aikuinen–lapsi-ratiota merkittävämmäksi päivähoidon laatuun vaikuttavaksi tekijäksi. Nämä tulokset ovat päinvastaisia kuin puitetekijöiden yhteydessä mainitut
NICHD (1996) tutkimusryhmän tulokset. Tulosten ristiriitaisuutta selittää osaltaan se, että
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NICHD (1996) tutkimuksessa kohderyhmänä oli puolivuotiat lapset ja heidän hoitajansa,
jolloin yksilöllisen aikuinen–lapsi-vuorovaikutuksen merkitys luonnollisesti korostuu laadun keskeisempänä ulottuvuutena. Cassidy ym. (1995) ovat tehneet tutkimuskirjallisuuskoontia koulutuksen merkityksestä päivähoidon laatuun ja todenneet sekä kasvattajien yleisen koulutustason että varhaiskasvatuksellisen koulutuksen olevan keskeisiä tarjotun hoidon laatuun vaikuttavia tekijöitä. Fischer ja Eheart (1991) ovat päätyneet vastaaviin tuloksiin perhepäivähoitosektorilla. Cassidyn ym. (1995) oman tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksellinen koulutus näkyi hyvin selkeästi sekä päivähoidon yleisen laadun paranemisena että kasvatusnäkemysten ja käytäntöjen muuttumisena kehityksellisesti sopivampaan suuntaan. Yhtenä selityksenä siihen, miksi toisilla kasvattajilla kehitys parempaan
suuntaan tapahtui voimakkaammin kuin toisilla, Cassidy ym. (1995) näkevät työyhteisön
ja hallinnon tuen sekä kasvattajan oman motivaation merkityksen.
Koulutuksen merkitys perhepäivähoidon laadulle todettiin myös Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämässä perhepäivähoidon OPPIVA-projektissa (Alho-Kivi & Keskinen
1998). Osallistumalla järjestettyihin koulutustilaisuuksiin perhepäivähoitajien kasvatustietoisuus, ammattitaito ja halu kehittää omaa työtään lisääntyvät (Alho-Kivi 1998). Koulutuksen voidaan olettaa myös vähentävän perhepäivähoitajien epävarmuutta oman ammattitaitonsa kohdalla. (Koskenrouta 1998). Salon ja Keskisen (1988) tutkimuksessa yli 60 %
tutkimukseen osallistuneista perhepäivähoitajista oli huolissaan omien kasvattajakykyjensä riittävyydestä ja virheiden tekemisestä. Koulutus on myös keskeinen työmotivaatiota
lisäävä tekijä (esim. Koskenrouta 1998).
Työmotivaatio ja -tyytyväisyys vaikuttavat tutkimusten mukaan sekä suoraan että välillisesti päivähoidon laatuun. Työtyytyväisyys ja -motivaatio sisältävät negatiivisena ulottuvuutena myös työstä aiheutuvan stressin. (Deery-Smith & Todd 1995, 1996, Pence & Goelman 1991.) Salon ja Keskisen (1988) tutkimuksessa perhepäivähoitajien työtyytyväisyyttä
vähentäviksi tekijöiksi nousivat työyhteisön puuttumisen lisäksi mm. palkkaukseen liittyvät epäkohdat, puutteelliset varahoitojärjestelyt, pitkät työpäivät, työn vähäinen arvostus,
etenemismahdollisuuksien puuttuminen, työn aiheuttamat häiriöt omalle perheelle sekä
työn henkinen rasittavuus ja vastuullisuus. Räty-Ignatiuksen (1999) tutkimuksessa keskeisimmiksi perhepäivähoitajien työmotivaatiota ja -tyytyväisyyttä vähentäväksi tekijäksi
nousi palkkaus- ja työaikajärjestelyt.
Työmotivaatio ja -tyytyväisyys sekä niihin liittyen myös henkilöstön hyvinvointi ovat
ulottuvuuksia, jotka voidaan nostaa esiin myös Åhlbergin (1997) tekemästä laatukirjallisuuskatsauksesta. Hän korostaa tunteiden merkitystä jatkuvassa laadun parantamisessa:
tunteet ovat tärkeä osa elämää, ja ne heijastuvat keskeisesti myös työn laatuun. Åhlbergin
(1997) mukaan suurista laadun kehittäjistä erityisesti Deming on korostanut sitä, että työn
tulisi tuottaa iloa eikä siihen saisi sisältyä pelon ilmapiiriä. Pelko vie energiaa, joka on
poissa laadukkaasta työstä ja jatkuvasta laadunkehittämisestä. Työntekijöillä tulisi olla
oikeus yrittää, erehtyä ja oppia erehdyksistään ilman pelkoa. Työntekijöillä tulisi olla myös
mahdollisuus kokea ylpeyttä työstään, saavutuksistaan ja ammatistaan. Ammattilainen ei
halua tehdä huonoa työtä, koska oman työn korkea laatu tuottaa jo sinällään tekijälleen
sisäistä tyydytystä. (Åhlberg 1997.)
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Pence ja Goelman (1991) ovat tutkineet perhepäivähoitajien työmotivaatiota ja löytäneet kaksi selkeästi erilaista motivaatioperustaa, jotka vaikuttavat myös perhepäivähoidon
laatuun. Laadukasta perhepäivähoitoa14 tarjoavat hoitajat hahmottivat työnsä voimakkaammin professiona ja kokivat sen sinällään hyödyllisenä ja arvokkaana. Heillä on useammin ammattiinsa liittyvää koulutusta, jäsenyys ammattijärjestössään sekä suunnitelmia
jatkaa työtään pitempään. Työssään he keräsivät systemaattisemmin tietoa hoitolapsistaan
sekä toimivat siihen pohjautuen yhteistyössä vanhempien kanssa. Laadultaan heikompitasoiset hoitajat motivoituivat työhönsä oman lapsensa ja perhetilanteensa, ts. äitiyden,
kautta. He perustelivat perhepäivähoitajana toimimista mahdollisuutena olla kotona omien
lasten ollessa pieniä sekä toisaalta mahdollisuutena saada lapselleen leikkikavereita. Laadultaan heikompitasoiset hoitajat olivat enemmän riippuvaisia perheensä tuesta ja tukeutuivat vähemmän esimerkiksi toisiin perhepäivähoitajiin, naapureihin tai muihin mahdollisiin
tukiryhmiin. He näkivät oman työnsä heikompi tasoisena kuin ammatillisesti orientoituneet
hoitajat ja olivat myös vähemmän tyytyväisiä työhönsä.
Vastaavia näkökulmia tuovat esiin myös Pollard ja Fischer (1992). Yhtenä selityksenä
äitiyden kautta työhönsä motivoituneiden hoitajien heikompaan työnlaatuun tuodaan esiin
ristiriita aiottujen tunteiden ja todellisten tunteiden välillä. Hoitajat ajattelevat pystyvänsä
rakentamaan hoitolapsiinsa vastaavanlaisen suhteen kuin omiin lapsiinsa toimien rakastavasti, sensitiivisesti ja responsiivisesti. Työhön orientoitumisen lähtökohta on voimakkaasti tunnepitoinen ja äiti–lapsi-suhteeseen perustuva (vrt. Nelson 1995). Ristiriita aiottujen ja todellisten tunteiden välillä syntyy, kun hoitaja huomaa, ettei pystykään rakentamaan
hoitolapsiinsa samankaltaista tunnesidettä kuin omiin lapsiinsa eikä rakkaus kaiken kantavana motivaatioperustana toimi.
Työyhteisön sisäinen yhteistyö ja hyvinvointi nousee keskeiseksi laatutekijäksi paitsi
varhaiskasvatustutkimusten kautta myös yleisten laatuteorioiden kautta (esim. Åhlberg
1997, Palmerusin & Hägglund 1991). Åhlbergin (1997) mukaan laadukas kommunikaatio,
ja näin ollen myös yhteistyö, edellyttää sitä, että puhutaan samoista asioista, ei vain käytetä
samoja sanoja. Täytyy rakentaa yhteisymmärrys, mikä työyhteisössämme ja työssämme on
tärkeää säilyttää ja mitä pitäisi yhdessä kehittää. Vastaavaa painottaa myös Palmerusin ja
Hägglundin (1991) päivähoitohenkilöstöä koskeva tutkimus, joka osoittaa, että lapsilähtöiset toiminnot ja lasten keskinäinen vuorovaikutus lisääntyvät aikuinen–lapsi-suhdelukuun
vaikuttamalla vain siinä tapauksessa, että henkilökunta on yksimielinen työnsä tavoitteista
ja menetelmistä. Työyhteisön sisäinen yhteistyö muodostui näin ollen aikuinen–lapsi-suhdelukua tärkeämmäksi laatutekijäksi.
Åhlbergin (1997) mukaan toimiva yhteistyö ja kommunikaatio rakentuu avoimelle vuorovaikutukselle: puhutaan asiat niin kuin ne ovat. Kielellisten pelien pelaaminen ja asioiden
sanominen toisin kuin itse asiassa ajattelee ja tarkoittaa, ei voi toimia pohjana laadun kehittämiselle. Perhepäivähoidossa hoitajat toimivat pääasiassa yksin, ilman työyhteisöllistä
tukea. Salo ja Keskinen (1988) ovat tutkineet perhepäivähoitajien työtyytyväisyyttä ja
ammatti-identiteettiä ja todenneet työyhteisön puuttumisen selkeästi yhdeksi perhepäivä14. Laatu määriteltiin käyttäen arvioinnin pohjana HOME-mittaria (Cladwell B & Bradley R 1970.
Home observation for measurement of the enviroment. University of Arkansis, Center for Child
Development and Education, Little Rock, AR) ja DCHERS-mittaria (Harms T, Clifford R &
Padan-Belkin E 1983. The day care home enviroment rating scale. Frank Porter Graham Child
Development Center, Chapel Hill, N.C.).
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hoitajien työtyytyväisyyttä vähentäväksi tekijäksi. Salon ja Keskisen (1988) tutkimuksen
mukaan perhepäivähoitajien sosiaaliset suhteet ja ammatillinen kehittyminen kytkeytyvät
toisiinsa. Yhteistyön kautta saadaan palautetta omasta työstä, mikä tukee omaa ammatillista kehittymistä. Vastaaviin tuloksiin päädytään myös Räty-Ignatiuksen (1999) tutkimuksessa.
Kanadassa toteutetussa laajassa perhepäivähoidon laatua selvittäneessä tutkimuksessa
(Doherty ym. 2000) todetaan yhteistyön muiden perhepäivähoitajien kanssa olevan laatutekijä, jolla on selkeä yhteys hoitajan työasenteeseen ja tarjotun hoidon laatuun kokonaisuudessaan. Perhepäivähoitajat, jotka toimivat aktiivisesti yhteistyössä muiden hoitajien
kanssa, ovat yleensä sitoutuneita omaan työhönsä ja sen kehittämiseen, arvostavat omaa
työtään ja toteuttavat sitä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.
Yhteistyö muiden tahojen kanssa kytkeytyy merkitykseltään osaltaan samoihin näkökulmiin kuin työyhteisön sisäinen yhteistyö: mahdollisuuteen jakaa kokemuksia ja kehittää
omaa ammattitaitoa. Räty-Ignatiuksen (1999) tutkimuksessa perhepäivähoitajat näkivät
yhtenä työnsä keskeisenä kehittämismahdollisuutena yhteistyön lisäämisen päiväkotien
kanssa.15 Alho-Kivi (1998) korostaa mm. seurakuntien, koulun, päiväkotien ja eri kulttuuripalvelujen kanssa tehdyn yhteistyön merkitystä perhepäivähoidossa olevien lasten oppimisympäristön laajentamiselle ja monipuolistamiselle. Yhteistyö tarjoaa lapsille mahdollisuuden saada elämyksiä ja kokemuksia perhepäivähoitokodin ulkopuolta sekä toimia
yhdessä vertaisryhmän kanssa. Yhtenä mahdollisena yhteistyömuotona Alho-Kivi (1998)
mainitsee myös erilaisten lapsen oppimista tukevien pelien ja muun materiaalin lainaamisen päiväkodista perhepäivähoitoon. Perhepäivähoidon oppimisympäristöön liittyviä asioita käsitellään tarkemmin prosessitekijöiden yhteydessä.
Perhepäivähoidon ohjaus on laatutekijä, joka nousee esiin Ficherin ja Eheartin (1991)
tutkimuksessa. He ovat todenneet keskeiseksi laatutekijäksi paitsi perhepäivähoitajan mahdollisuuden saada ohjausta myös hänen oman sitoutumisensa ohjaukseen. Ohjauksen merkityksellisyys ilmenee myös Salon ja Keskisen (1988), Oikkosen (1999) ja Alho-Kiven
(1999) tutkimuksissa. Ohjaajalla on tärkeä rooli hoitajien työssä jaksamisen kannalta.
Ohjaaja on perhepäivähoitajalle tärkeä yhteistyökumppani, joka antaa tukea vaikeissa
tilanteissa, ohjaa ja tarjoaa ideoita kasvatustyöhön sekä antaa palautetta työn toteutumisesta
(Alho-Kivi 1999, Oikkonen 1999, Salo & Keskinen 1988). Onnistunut ohjaussuhde edellyttää avoimuutta, luottamuksellisuutta ja rehellisyyttä puolin ja toisin. Perhepäivähoitajat
pitävät tärkeänä sitä, että ohjaaja arvostaa perhepäivähoitajien työtä, tuntee riittävästi työn
sisältöä sekä antaa hoitajille positiivista palautetta ja kannustusta. Tärkeänä pidetään myös
ohjaajan tasapuolisuutta kaikkia hoitajia kohtaan sekä toimivaa tiedonkulkua. (Oikkonen
1999).
Hoitajan perhe on tekijä, joka vaikuttaa keskeisesti perhepäivähoitajan työhön ja sitä
kautta perhepäivähoidon laatuun. Pence ja Goelman (1991) ovat todenneet oman perheen
merkityksen olevan sitä voimakkaampi, mitä heikompi hoitajan ammatti-identiteetti tai
ammatillinen tukiverkosto on. Ammatti-identiteetiltään heikot perhepäivähoitajat ovat riippuvaisia perheensä tarjoamasta tuesta työlleen.

15. Vastaavia näkökulmia nousee esiin myös omassa aineistossani (ks. luku 8.3).
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Palkkaus on laatutekijä, joka nousee voimakkaasti esiin perhepäivähoitajien työtyytyväisyyttä ja motivaatioita heikentävänä tekijänä useissa eri tutkimuksissa (Deery-Smith &
Todd 1995, Doherty ym. 2000, Räty-Ignatius 1999, Salo & Keskinen 1988, Scarr ym.
1994). Salon ja Keskisen (1988) tutkimuksessa 85 % perhepäivähoitajista piti työnsä keskeisenä rasitustekijänä säännöllisen kuukausipalkan puuttumista. Räty-Ignatiuksen (1999)
tutkimuksessa hoitajat kokivat ongelmana paitsi säännöllisen kuukausipalkan puuttumisen
myös palkkatason yleisen alhaisuuden. Väisäsen (1997) mukaan palkka koetaan riittämättömäksi työn vastuullisuuteen ja itsenäisyyteen nähden. Deery-Smithin ja Toddin (1995) ja
Salon ja Keskisen (1988) mukaan huono palkka lisää henkilöstön vaihtuvuutta ja halua luopua perhepäivähoitajan ammatista. Tämä puolestaan heijastuu perhepäivähoidon laatuun
mm. ihmissuhteiden pysyvyyden ja kasvatusprosessin laadun heikkenemisenä. Scarrin ym.
(1994) tutkimuksen mukaan henkilöstön palkkaus korreloi puite- ja välillisistä tekijöistä
kaikkein keskeisimmin kasvatusprosessin laatuun.16 Dohertyn ym. (2000) tutkimuksessa
perhepäivähoitajat nostivat palkkausta ja sosiaalisia etuja koskevat puutteet keskeisimmäksi työnsä heikkoudeksi ja stressitekijäksi. Palkkaus on laatutekijä, joka on tunistettu
tärkeäksi työmotivaatioon ja työsuoritukseen vaikuttavaksi tekijäksi myös muilla aloilla
(Asp & Peltonen 1991).
Olennaiseksi perhepäivähoidon laatuun vaikuttavaksi tekijäksi nousee tutkimusten
mukaan myös puutteet perhepäivähoitajien työaikasäädöksissä. Perhepäivähoitajat eivät
kuulu normaalien työaikasäädösten piiriin, ja heidän työpäivänsä saattavat venyä jopa 14
tunnin17 mittaisiksi (Väisänen 1997). Pitkät työpäivät aiheuttavat henkilöstössä väsymistä
(Salo & Keskinen 1988) ja vaikeuttavat normaalia perhe-elämää (Väisänen 1997).

4.3 Perhepäivähoidon laadun prosessitekijät
Prosessitekijöitä voidaan pitää perhepäivähoidon laadun ytimenä.18 Ne määrittävät keskeisesti sen, mitä vaikutuksia päivähoidolla on lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen (Howes, Phillips & Whitebook 1992), miten lapsi kokee päivähoidossa olon (Tauriainen 2000) ja mitä muistoja lapselle jää omista päivähoitoajoistaan (Huttunen & Tamminen 1991). Prosessitekijöiden merkityksellisyyden takia niiden osuus korostuu määrällisesti laajimpana myös tutkimuskirjallisuuskoonnissani.
Varhaiskasvatusprosessiin kuuluvat laatutekijät on määritelty eri lähteissä eri tavoin.
Jäsennyksen rajaaminen ennen prosessia koskevan tutkimuskirjallisuuskoonnin päättymistä alkoi jossain tutkimusprosessini vaiheessa tuntua tarpeelliselta, sillä prosessin kohdalla koontini laajeni selkeästi pelkästä laatututkimuksesta19 moniulotteisemmin varhais16. Prosessin laadun määrittely perustui käyttäen mittareina ITERS (Harms T & Cryer D & Clifford RM 1990. Infant/ toddler enviroment rating scale. Teachers College Press, New York),
ECERS (Harms T & Clifford RM 1980. The early childhood enviroment rating scale. Teachers
College Press, New York.) ja PROFILE (Abbot-Shimm M & Sibley A 1987a. Assessment profile for early childhood programs: Preschool, infant and school age. Quality Assist., Atlanta)
-mittareita.
17. Omassa tutkimuksessani perhepäivähoitajien työpäivän pituus vaihteli hoitajittain 7,4 tunnista
13 tuntiin.
18. Vrt. perhepäivähoidon laadun teoreettinen jäsennys luvussa 10.
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kasvatustutkimukseen. Jäsennyksen kautta lähdeaineistoni käsittely helpottui. Jäsennykseni perustaksi käsittelen seuraavassa jonkin verran muiden tutkijoiden prosessiin liittyville
laatutekijöille antamia erilaisia määritteitä.
Hujala-Huttunen (1995) määrittelee prosessitekijöihin kuuluviksi varhaispedagogiikan
ja henkilöstön suhteen lapseen ja perheeseen. Nämä hän erittelee vielä seuraaviin dimensioihin:
–
–
–
–

varhaiskasvatuksen lapsilähtöisyys ja näkemys lapsesta aktiivisena oppijana
aikuisten yhteisvastuullinen rooli lapsen kasvun tukijana
lasten keskinäinen vuorovaikutus ja leikki
haasteellinen kasvu- ja oppimisympäristö. (Hujala-Huttunen 1995, 74.)

Hujala ja Parrila-Haapakoski (1999) määrittelevät kasvatusprosessiin kuuluviksi tekijöiksi fyysisen hyvinvoinnin, aikuinen–lapsi-vuorovaikutuksen, vertaisvuorovaikutuksen, lapsilähtöisen toiminnan, toiminnan suunnittelun ja arvioinnin sekä inklusiivisen toiminnan.
Hujalan ym. (1999) määritelmä vastaa muilta osin em. määritelmää, mutta inklusiivinen
toiminta omana tekijänään on jätetty pois, koska sen katsotaan ideologisena lähtökohtana
sisältyvän toimintaan kokonaisuudessaan.
Ulkomaisessa laatukirjallisuudessa ja laatututkimuksissa eniten esiintyvänä sisällön
määrittäjänä perhepäivähoidon prosessin laadulle voidaan pitää FDCRS (Family Day Care
Rating Scale) -mittaria. FDCRS on yhdysvaltalaisten varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden
Thelma Harmsin ja Richard M. Cliffordin vuonna 1989 kehittelemä perhepäivähoitoympäristön laatua arvioiva mittari,20 jossa ympäristön käsite sisältää tilan käytön, materiaalit ja
kokemukset, joilla lasten kehitystä edesautetaan, sekä päivittäisen ajankäytön ja lasten
ohjauksen ja valvonnan (Harms & Clifford 1989). FDCRS-mittaria on käytetty laajalti
nimenomaan perhepäivähoidon kasvatusprosessin laadun arvioimiseen ja ns. kokonaislaadun määrittämiseen (esim. Doherty ym. 2000, Munton ym. 1997). Prosessiin kuuluvat eri
osa-alueet jaotellaan mittarissa seuraavasti: 1) tilat ja välineet hoidolle ja oppimiselle, 2)
perushoito, 3) kognitiivisen kehityksen tukeminen (language and reasoning), 4) oppimistoiminnot, 5) sosiaalinen kehityksen tukeminen, 6) aikuisten tarpeet sekä 7) erityislapsia
koskevat täydentävät kohdat (käytetään ainoastaan silloin kun ryhmässä on erityslapsia).
Analysoin FDCRS-mittaria Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa -kirjassamme (Hujala
ym. 1999) esitetyn prosessin laadun jäsennyksen ja sisältöjen kannalta. Analyysi osoitti,
että FDCRS-mittarin seitsemän eri osa-alueen sisältämät kriteerit käsittelevät paljolti
samoja asioita kuin määrittelemiimme prosessitekijöihin kuuluvat laatutekijät sekä niille
asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (ks. tarkemmin Hujala ym. 1999, 130–156). Prosessitekijät ja niihin liittyvät sisällöt on kuitenkin jäsennetty eri tavalla ja varhaiskasvatuksen sisältöalueista kognitiivisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen saavat FDCRS-mittarissa yksilöidymmän painoarvon. Oma prosessia koskeva jäsennykseni rakentui Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa -kirjassamme (Hujala ym. 1999) esitetyn jäsennyksen ja
tässä tutkimuksessa käyttämäni lähdemateriaalin perusteella seuraavan kaltaiseksi: 1)
19. Tarkoittaen tässä yhteydessä tutkimuksia, joissa on keskitytty tutkimaan laadun näkökulmasta
joko eri tekijöiden suhdetta päivähoidon vaikutuksiin tai eri tekijöiden välistä korrelaatiota suhteessa kokonaislaatuun.
20. Mittari on kehitelty tekijöiden vuonna 1980 julkaiseman, päiväkotiympäristön laadun arviointiin tarkoitetun ECERS-mittarin pohjalta.
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aikuinen–lapsi-vuorovaikutus, 2) vertaisvuorovaikutus ja leikki, 3) oppimisympäristö, 4)
perushoito, 5) muu toiminta ja 6) toiminnan suunnittelu ja arviointi.
Jäsennyksen muotoutumiseen vaikutti luonnollisesti myös tutkimukseni konteksti. Esimerkiksi perushoidon nostaminen omaksi tekijäkseen muun toiminnan ulkopuolelle on
perusteltua nimenomaan perhepäivähoidossa, jossa perushoidon osuus päivittäisestä toiminnasta korostuu (Kivioja ym. 1991).
Scarr ym. (1994) ovat tutkimuksessaan todenneet, että laadun prosessitekijät korreloivat
voimakkaasti keskenään, mutta eivät niinkään puite- tai välillisten tekijöiden kanssa. Poikkeuksen muodostaa henkilöstön palkkaus, jolla todettiin olevan selkeä yhteys prosessin
laatuun. Yhteenvetona tutkimuksensa tuloksista Scarr ym. (1994, 147) toteavat prosessitekijöiden välisen korrelaation olevan niin voimakas, että periaatteessa yhtä prosessiin liittyvää laatutekijää mittaamalla voidaan saada kuva päivähoitopaikan kokonaislaadusta. Toisin sanoen jos aikuinen–lapsi-vuorovaikutus määrittyy laadultaan hyväksi, voidaan olettaa
myös opetussuunnitelman olevan laadukas jne. Vastaavasti, jos tutkimuksessa yritetään
arvioida vain aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen laatua, tulee muistaa, miten voimakkaasti sen muotoutumiseen vaikuttavat myös muut prosessitekijät.
Scarrin ym. (1994) tutkimustulosten yleistettävyys suomalaiseen päivähoitokontekstiin
ei välttämättä toimi päivähoitokulttuurin ja päivähoitoon liittyvien käsitteiden merkityserojen vuoksi. Yksi keskeinen ero löytyy opetussuunnitelman merkityksestä. Englanninkielisissä maissa koko prosessin laadun arviointi perustuu usein nimenomaan opetussuunnitelman arviointiin (esim. Schweinhart & Weikart 1993, Sylva & Nabuco 1996). Suomessa
varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmalla on nuoremmat perinteet, eikä sitä voida pitää
yksin relevanttina laadun määrittäjänä. Varhaispedagogisen prosessin laatu on meillä herättänyt keskustelua enemmänkin toiminnan sisällön, toimintakäytäntöjen ja eri osapuolten
välisten vuorovaikutusprosessien näkökulmasta (esim. Riihelä 1996, Rusanen 1990,
Strandell 1995, Siren-Tiusanen 1996). Seuraavassa käsittelen kuhunkin prosessin laatutekijään liittyviä tutkimuksia erikseen.

4.3.1 Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus
Melhuishin (1993, 22) mukaan aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on laatutekijä,
jolla on todettu olevan selkeä yhteys lapsen kognitiiviseen ja emotionaaliseen kehitykseen sekä päiväkoti- että perhepäivähoidossa. Herronen (1988) on tutkimuksessaan
todennut, että perhepäivähoidossa aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on runsaampaa ja tunneperäisempää kuin päiväkodissa. Aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa tunteiden osoittaminen, kommunikaatio ja herkkyys reagoida lasten tarpeille, eleille ja ääntelylle ovat tekijöitä, jotka antavat pohjan myönteiselle kehitykselle, erityisesti
älyllisessä ja kielen kehityksessä. Ne johtavat positiiviseen kiintymykseen, mikä puolestaan mahdollistaa oppimisen tutkimalla ympäristöä aikuisen tuella. (Goelman & Pence
1987, Melhuish 1993, Howes & Smith 1995, Rusanen 1995, Silven 2002.)
Silvenin (2002) mukaan lapsen varhaiset yritykset ilmaista itseään saavat merkityksen
sitä kautta, kuinka mielekkäästi aikuinen pystyy tulkitsemaan lapsen ääntelyä, ilmeitä ja
eleitä. Perhepäivähoidossa esimerkiksi säännöllisesti toistuvat ruokailu-, pukemis- ja leikkihetket ovat tärkeitä vuorovaikutustilanteita, joissa lapsi ja aikuinen jakavat yhteisen
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huomion ja toiminnan kohteen. Tämä luo mielekkyyttä aikuisen ja lapsen väliseen puheeseen ja tukee lapsen kielellistä kehitystä. Myös aikuisen taito innostaa lasta yhteiseen leikkiin ja lukemiseen sekä ohjata lasta monipuolisesti näiden hetkien aikana on tutkimusten
mukaan yhteydessä lapsen kehittyneempään sanastoon ja itseilmaisun rikkauteen. (Mt.
2002.)
Aikuinen–lapsi-vuorovaikutuksen on todettu vaikuttavan keskeisesti myös lapsen sosiaaliseen kehitykseen. Lapset, joilla on hyvät suhteet aikuisiin, pärjäävät paremmin myös
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa (Howes ym. 1994a). Vastaavasti
lasten sosiaalisten taitojen puuttumisen tai heikon kehittymisen keskeisenä syynä voidaan
pitää ongelmia lapsen varhaisissa vuorovaikutussuhteissa häntä hoitavien henkilöiden
kanssa. Tämä heijastuu epäonnistumiseen solmia sosiaalisia kontakteja kavereihin. Tuhoisinta lapsen kehitykselle on tunnetasolla tapahtuvan vuorovaikutuksen puutteet. Lasta hoitaneiden aikuisten hyljeksivällä, välinpitämättömällä, vihamielisellä tai moittivalla suhtautumisella lapseen on todettu olevan yhteys siihen, että lasta ei hyväksytä kaveripiirissä.
(Rusanen 1995.) Myös Howes ja Hamilton (1992a) ja Howes ym. (1994a,1994b) ovat tutkimuksissaan todenneet hoitajan käytettävissä olemisen ja responsiivisuuden lapsen tarpeille (jolloin toiminnassa huomioidaan vahvasti myös lasten omat näkemykset ja aloitteet) korreloivan selkeästi lapsen positiiviseen käyttäytymiseen ja parempiin kaverisuhteisiin.
Kontos ym. (1995) ja Doherty ym. (2000) ovat tutkimuksissaan käyttäneet aikuinen–
lapsi-vuorovaikutuksen laadun jäsennyksessä käsitepareja sensitiivisyys (sensitivity),
kovuus ja kylmyys (harshness) ja välinpitämättömyys (detachment). Näiden käsitteiden
konkreettista sisältöä voidaan kuvata seuraavan esimerkin avulla:
Jos lapsi itkee, kasvattaja, jonka toimintaa luonnehtii sensitiivisyys (lämminhenkisyys,
sitoutuminen, huolehtivaisuus), menee lapsen luo, selvittää mikä lapsella on hätänä ja pyrkii
lohduttamaan lasta. Toiminnaltaan kovaksi ja kylmäksi (kriittinen, uhkaava, rankaiseva)
luonnehdittu kasvattaja menee lapsen luo, käskee vihaisella äänellä lasta lopettamaan
itkunsa ja sanoo, ettei lapsi voi tulla leikkimään ennen kuin hän on lopettanut itkemisen.
Kasvattaja voi myös halveksia itkevän lapsen käytöstä muiden lasten kuullen. Välinpitämättömäksi luonnehdittu kasvattaja jättää lapsen itkun kokonaan huomioimatta ja antaa hänen
itkeä yksinään pitkiäkin aikoja puuttumatta tilanteeseen.

Edellä mainittuihin käsitepareihin liittyen Kontos ym. (1995) havaitsivat perhepäivähoidon ja sukulaisten tarjoaman hoidon (relative care) laatua kartoittaneessa tutkimuksessaan, että aikuinen–lapsi-vuorovaikutuksen laatu vaihtelee suuresti. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista hoitajista luokiteltiin suhteellisen sensitiivisiksi, mutta mukana oli
myös hoitajia, jotka saivat sensitiivisyyden osalta todella heikon arvion. Samoihin tuloksiin on päädytty myös aikaisemmissa perhepäivähoidon laatua kartoittaneissa tutkimuksissa, joissa on todettu hoidon laadussa olevan suurta vaihtelua (Fischer & Eheart 1991).
Dohertyn ym. (2000) mukaan perhepäivähoidossa aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on suurimmaksi osaksi lämmintä, hyväksyvää ja emotionaalisesti turvallista, mutta
lasten oppimismahdollisuuksiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Lasten oppimismahdollisuuksiin, samoin kuin perhepäivähoitopaikan kokonaislaatuun21 yleisestikin, vaikuttaa

21. Kokonaislaadun määrityksessä käytettiin FDCRS-mittaria (Harms T & Clifford RM 1989).
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tutkimuksen mukaan mm. perhepäivähoitajan koulutus, ammatillisen yhteistyön määrä,
palkka, työmotivaatio ja lapsiryhmän ikäjakauma.
Smith (1996) on tutkinut aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen merkitystä
nimenomaan oppimisen näkökulmasta ja todennut, että lämmin, turvallinen ja responsiivinen ympäristö tukee lapsen oppimista ja kasvua. Vastaavasti kylmä, torjuva ja turvaton
ympäristö hidastaa sitä. Smith (1996) kritisoi Piaget’n kehitysteorioihin perustuvaa varhaispedagogiikkaa, jossa lapset jätetään toimimaan yksin erilaisten materiaalien ja välineiden parissa. Lasten ajatellaan itse ”löytävän” ympäristöstään merkityksiä ja yhteyksiä ja
oppivan spontaanisti ilman aikuisen tukea. Jotkut lapset tähän kykenevätkin, mutta kaikki
eivät. Lasten kyky itsenäiseen ”tutkimusmatkailuun” ja oppimiseen vaihtelee suuresti riippuen lapsen aikaisempien vuorovaikutussuhteiden laadusta ja kasvuympäristön monipuolisuudesta. (Smith 1996.) Jos tarkastellaan asiaa laajemmin, voidaan olettaa, että aikuisen
merkityksen vähättely lapsen oppimisen tukena päivähoidossa kasvattaa heikommista kasvuoloista tulevien lasten syrjäytymisriskiä ja kehityksellisiä eroja lasten välillä.

4.3.2 Vertaisvuorovaikutus ja leikki
Aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen lisäksi aikuisen tärkeä tehtävä on antaa sijaa
myös lasten keskinäiselle vuorovaikutukselle (Dockett & Perry 1996, Singer 1996 ). Lasten keskinäisen vuorovaikutuksen merkitystä voidaan tarkastella erikseen sekä pedagogisesta että sosiologisesta näkökulmasta. Pedagogisesta näkökulmasta lasten keskinäisen
vuorovaikutuksen on todettu vaikuttavan keskeisesti lapsen sosiaaliseen ja kognitiiviseen
kehitykseen sekä yleisesti lasten oppimiseen (esim. Berk & Winsler 1995, Gauvain &
Rogoff 1989, Melhuish 1993). Pedagogisen prosessin ja sen suunnittelun kannalta lasten
vuorovaikutuksen havainnointi tarjoaa kasvattajalle korvaamattoman tilaisuuden oppia
ymmärtämään lasten tapaa ajatella ja toimia sekä saamaan selville heidän mielenkiinnonkohteitaan (Parrila-Haapakoski 1995).
Lasten keskinäinen vuorovaikutus tarjoaa kentän leikin maailmalle, jonka kautta lapset
prosessoivat kokemuksiaan, tunteitaan ja vuorovaikutustaan ympäröivään yhteiskuntaan.
Kalliala (1999, 299) painottaa leikin merkitystä mahdollisuutena liittyä vertaisryhmään,
tulla hyväksytyksi ja kohdatuksi sekä samanlaisena että erilaisena. Leikki auttaa lasta
nauttimaan lapsuudestaan ja päivähoidossa olostaan (Huttunen & Tamminen 1991, Kalliala 1999, Tauriainen 2000) sekä kasvamaan aikuiseksi ja autonomiaan, jonka yksi osatekijä on kyky leikkiä, etsiä luovasti uusia polkuja ja tapoja tarkastella maailmaa (Kalliala
1999). Leikki on luonnollista ja kontekstisidonnaista vuorovaikutusta, jonka aikana lapset
keräävät tärkeää konkreettista tietoa ja kokemusta yhdessä sekä rakentavat ystävyyssuhteita. Hännikäisen (1997) mukaan lasten toiminnat ja toiminnan kohteet leikissä saattavat
vaihtua ja muuttaa muotoaan koko ajan. Lasten yhteinen kiinnostus ”dramaattisiin” tilanteisiin leikin aikana voi kehittyä kiinnostukseksi leikistä nousevaa tietoainesta kohtaan,
keskusteluun, väittelyyn, lukemiseen, laskemiseen tai työtoimintaan sekä yleensäkin yritykseen hallita vanhempien lasten tai aikuisten kulttuuria. Leikki saattaa muuttua työksi
tai työ leikiksi. Tällaisessa yhteisessä toiminnassa on lähes poikkeuksetta nähtävissä
konkreettisia laadun ilmenemismuotoja, kuten keskittymistä, kiinnostuneisuutta ja toiminnan iloa (Hännikäinen 1997, 81, vrt. Laevers 1994).
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Luovalla leikillä, samoin kuin vertaisvuorovaikutuksella yleensäkin, on selkeä yhteys
lasten kognitiiviseen kehitykseen (Howes & Smith 1995). Leikeissä ja lasten keskinäisessä muussa toiminnassa syntyy erimielisyyksiä ja väittelyä, jolloin lapset tutustuvat erilaisiin näkökulmiin ja oppivat perustelemaan omia käsityksiään. Karlssonin ja Riihelän
(1991) mukaan useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vertaisryhmissä opiskellen lasten
oppiminen on syvällisempää kuin aikuisen johdolla itsekseen opiskellen. Kankaanrannan
(1998) tutkimuksessa lapset pitivät vertaisryhmän merkitystä omalle oppimiselleen tärkeämpänä kuin aikuisen merkitystä. Yhdessä oppiminen ja toisilta oppiminen kuvattiin
keskeisinä oppimisstrategioina. Vertaistutoroinnin, toisen lapsen opettamisen, on todettu
tukevan vastuun ja itsetunnon kehittymistä (Schneider & Barone 1997) sekä sosiaalisten
valmiuksien, kuten kuuntelemisen, kommunikoinnin ja oppimaan oppimisen, kehittymistä
(Gartner 1994). Vertaistutoroinnin mahdollisuuksia ei kuitenkaan Dohertyn ym. (2000)
mukaan perhepäivähoidossa riittävästi hyödynnetä, vaikka lapsiryhmän ikäjakauma
antaisi tähän hyvät mahdollisuudet.
Siihen, kuinka hyvin lasten keskinäinen vuorovaikutus toimii ja tukee lapsen oppimista, vaikuttaa keskeisesti aikuisen rooli vertaisvuorovaikutussuhteiden tukijana. Aikuisen tehtävänä on tukea lasten sosiaalisten taitojen ja vertaisvuorovaikutuksen kehittymistä
sekä varmistaa, että sosiaalinen vuorovaikutus on monipuolista ja tarjoaa kaikille lapsille
mahdollisuuden toimia oppimisensa kannalta parhaalla tavalla. Tarve aikuisen antaman
tuen määrään ja laatuun vaihtelee lasten taitojen mukaan. Sosiaalisesti heikommin kehittyneet lapset tarvitsevat enemmän aikuisen tukea kuin sosiaalisissa taidoissaan kehittyneemmät lapset. Mikäli aikuisilta puuttuu taito ja herkkyys tukea lasten keskinäistä vuorovaikutusta ja sosiaalisten taitojen kehittymistä, sosiaalisesti heikommat lapset eristäytyvät entisestään eivätkä pysty hyödyntämään vertaisvuorovaikutusta oman oppimisensa tukena.
(File 1993, Howes & Smith 1995.)
Filen (1993) mukaan kasvattajien kyvyssä ja aktiivisuudessa tukea ja ohjata lasten vertaisvuorovaikutusta on selkeitä puutteita. Kasvattajat käyttävät sosiaalisten suhteiden
kehittymisen tukemisessa samanlaisia ohjauskeinoja kaiken ikäisille lapsille eivätkä osaa
muttaa menetelmiään lasten tarpeiden mukaisesti. Tähän voi olla syynä joko se, että kasvattajat eivät ymmärrä omaa tärkeää rooliaan lasten sosiaalisten suhteiden välittäjänä tai
heillä ei ole riittävästi erilaisia keinoja sosiaalisten suhteiden tukemiseen.
Aikuisen mahdollisuus tukea lasten vertaisvuorovaikutusta ja vertaisvuorovaikutussuhteiden kehittymistä on Kemplen ym. (1997) mukaan yhteydessä aikuinen–lapsi-suhdelukuun ja päivähoitopaikan kokonaislaatuun. Tutkimuksessa selvitettiin myös koulutuksen
ja kasvattajan vertaisvuorovaikutuksen ohjaustaitojen välistä yhteyttä. Ammattiin suuntautuneen koulutuksen saaneiden aikuisten todettiin puuttuvan määrällisesti enemmän lasten välisiin suhteisiin kuin korkeamman mutta yleisemmän koulutuksen saaneiden aikuisten. Toisaalta korkeammin koulutetut aikuiset suuntasivat enemmän huomiota lasten itsenäisen ongelmanratkaisun tukemiseen.
Vertaisvuorovaikutuksen kautta syntyvillä ystävyyssuhteilla on Laddin ym. (1996)
mukaan tärkeä merkitys myös lapsen asenteisiin koulua kohtaan sekä sinne sopeutumiseen. Tutkimuksen mukaan lapset, joilla oli päivähoidossa pysyviä ja hyviä ystävyyssuhteita, sopeutuivat selkeästi paremmin kouluun kuin ne lapset, joiden ystävyyssuhteita olivat värittäneet ristiriidat. Tämä vaikutus näkyi erityisen selkeästi pojilla. Ristiriitaiset
ystävyyssuhteet päivähoidossa heijastuivat suurina sopeutumisvaikeuksina koulussa, hankaluutena sitoutua koulun toimintaan, yksinäisyytenä ja kouluhaluttomuutena.
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Sosiologisesta näkökulmasta vertaisvuorovaikutuksen merkitystä voidaan tarkastella
myös lasten kulttuurin uusintamisen kannalta sekä toisaalta keinona valtaistaa lapset
yhteiskunnan täysivaltaiseen jäsenyyteen. Vertaisvuorovaikutuksen kautta lapsilla on
mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Sosiologisesta näkökulmasta lasten keskinäistä
vuorovaikutusta on Suomessa tutkinut mm. Strandell (1995) ja osittain myös Kalliala
(1999). Kummankin tutkimus on sijoittunut päiväkotikontekstiin. Strandell (1995) korostaa, että aikuisen voi olla vaikea päästä sisään lasten kulttuuriin ja tulkita heidän toimintaansa tai asemaansa vertaisryhmässä. Lapsilla on hyvin erilaisia tapoja ja rooleja vertaistoiminnassa: joku lapsi voi olla näennäisesti hyvin passiivinen sivustakatsoja, mutta on
silti tapahtumissa mukana ja ymmärtää niitä. Strandell puhuu toiminnan suuntaamisesta,
jolloin lapset ikään kuin tiedustelevat, mitä toimintoja on meneillään ja siten valmistavat
menemistään toimintaan mukaan. Suuntaava toiminta voi toisaalta olla myös päämäärä
itsessään, osoitus lapsen uteliaisuudesta.

4.3.3 Oppimisympäristö
Perhepäivähoidossa olevan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta oleellinen
osa laadukasta kasvatusprosessia on oppimisympäristö. Tässä yhteydessä oppimisympäristö rajataan käsitteenä lähinnä fyysisiin ominaisuuksiin. Oppimisympäristön käsitteeseen sisältyvät muut ulottuvuudet, kuten ilmapiiri, sosiaaliset suhteet jne., tulevat esille
painottuneemmin muiden prosessitekijöiden yhteydessä. Fyysinen ympäristö luo kontekstin aikuinen–lapsi-vuorovaikutuksen, vertaisvuorovaikutuksen ja muun toiminnan rakentumiselle (Howes & Smith 1995). Fyysinen ympäristö sisältää käsitteenä perhepäiväkodin sisä- ja ulkotilat, välineet ja materiaalit sekä muun lähiympäristön. Fyysisen ympäristön kannalta keskeisiä asioita ovat mm. turvallisuus (esim. Melhuish 1993, Leinonen,
Lumme & Salonen 1998), monipuolisuus ja elämyksellisyys (Hujala ym. 1999), riittävät
mahdollisuudet liikuntaan (Siren-Tiusanen 1996), luoviin toimintoihin, leikkiin ja peuhaamiseen (Harms & Clifford 1989, Tauriainen 2000), mahdollisuus hiljaiseen ja liikkuvaan toimintaan, materiaalien ja välineiden sijoittelu houkuttelevasti lasten saataville
(Hujala ym. 1999) sekä materiaalien ja välineiden sopivuus lapsiryhmän kehitystasoa ja
kiinnostuksenkohteita ajatellen (Harms & Clifford 1989). Fyysistä ympäristöä ei tulisi
nähdä staattisena. Myös perhepäiväkodin tulee lasten kasvuympäristönä muuttua ja kehittyä lapsiryhmän mukana siten, että ympäristö tarjoaa lapsille aina haasteellista ja motivoivaa tekemistä.
Golbeck (1992) on tehnyt tutkimuskirjallisuuskoontia perhepäivähoidon fyysisestä
ympäristöstä kolmen erilaisen tutkimuskategorian kautta:
1. vertailevat tutkimukset, jotka koskevat päiväkotihoitoa ja perhepäivähoitoa
2. ympäristön vaikutus lasten leikkiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen
3. ympäristön vaikutus perhepäivähoitajan toimintaan.
Golbeckin (1992) mukaan tutkimuksissa on todettu mm. seuraavaa: 1) perhepäivähoidon
fyysinen ympäristö on päiväkotiympäristöä persoonallisempi ja enemmän lasten kotiympäristön kaltainen, 2) perhepäivähoidossa lapsia koskevat tila- ja aikarajoitukset ovat
vähäisempiä kuin päiväkodeissa (päiväkodeissa 24 % lasten ajasta kuluu jonkinlaiseen
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vuoron odotteluun tai siirtymisiin tilanteesta toiseen, vastaava aika perhepäivähoidossa
3 %), 3) perhepäivähoidossa lapsilla on mahdollisuus monipuolisempiin sosiaalisiin suhteisiin kuin päiväkodeissa, koska perhepäivähoitoympäristöön kuuluu yleensä eri-ikäisiä
lapsia, koululaisia, perhepäivähoitajan oma perhe, mahdolliset naapurit, ystävät, sukulaiset jne. ja lopuksi 4) perhepäivähoidossa lasten toiminta ja oppiminen integroituvat mielekkäämmin arkipäivän tilanteisiin. (Golbeck 1992.) Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole
otettu kantaa siihen, mitä nämä tekijät tarkoittavat lapsen kannalta ja miten ne näkyvät
esimerkiksi päivähoidon laadun vaikutustekijöissä.
Golbeck (1992) on tutkimuskirjallisuuskoonnissaan esitellyt myös Howesin ja Rubensteinin vuonna 1981 julkaistua tutkimusta, jossa analysoitiin lasten leikkiä päiväkoti- ja
perhepäivähoitoympäristöissä. Leikissä ei todettu olevan suuria eroja. Mielenkiintoista tutkimuksessa oli kuitenkin se, että päiväkotilapsilla todettiin olevan kaikkein eniten yhteisleikkejä silloin kun he toimivat laajojen ”ei-siirrettävien” materiaalien kanssa, ja edelleen
perhepäivähoitolapsilla silloin kun heillä oli käytössään esimerkiksi eteistiloja, nurkkauksia yms. Vuorovaikutus oli kummassakin ympäristössä runsaampaa silloin kun ei toimittu
pienleikkivälineiden kanssa. Edelleen tutkimuksessa todettiin, että perhepäivähoitoympäristössä oli jonkin verran enemmän lasten keskinäistä kielellistä vuorovaikutusta.
Fyysinen ympäristö vaikuttaa luonnollisesti myös lasten toimintojen sisältöihin. Johnsson on todennut vuoden 1987 tutkimuksessaan, että perhepäivähoitoympäristössä lapset
viettävät vähemmän aikaa ns. liikkuvissa, luovissa ja tutkivissa toiminnoissa ja sen sijaan
paljon aikaa katsellen televisiota, lukien kirjoja ja pelaten erilaisia pelejä. (Golbeck 1992.)
Tilojen organisointi sekä lasten käytettävissä olevat materiaalit ja välineet vaikuttavat siihen, miten monipuolisia, lasten oppimista ja kasvua tukevia leikkejä päivähoidossa syntyy
(Howes & Smith 1995). Sen tähden on tärkeää, että myös perhepäivähoidossa fyysiseen
ympäristöön kiinnitetään riittävästi huomiota.
Fyysisellä ympäristöllä on todettu olevan merkittävä vaikutus paitsi lasten toimintoihin
myös perhepäivähoitajan toimintaan ja sitä kautta perhepäivähoidon laatuun. Howesin
vuonna 1983 tekemän tutkimuksen mukaan perhepäivähoitoympäristössä, joka on suunniteltu nimenomaan lapsia ja heidän toimintojaan ajatellen, hoitaja suhtautuu lapsiin positiivisemmin ja rajoittaa vähemmän lasten toimintaa. Tutkimuksessa todettiin emotionaalisesti
positiivisen ilmapiirin olevan yhteydessä paitsi lapsille suunnattuun ympäristöön myös pieneen ryhmään ja hoitajan koulutukseen. (Golbeck 1992.)
Perhepäiväkodin fyysisen ympäristön tarjoamia toimintamahdollisuuksia pyritään
monipuolistamaan usein esimerkiksi lähiympäristöön sijoittuvien leikkipuistojen, kirjaston
ym. hyödyntämisellä. Se, miten aktiivisesti eri hoitajat ympäristöään hyödyntävät, kuitenkin vaihtelee. Kallioisen (1991) mukaan perhepäivähoitajat näyttävät hyödyntävän lähiympäristöään enemmänkin oman taloutensa kuin kasvatustyönsä ohjaamina. Kallioisen
(1991) tutkimuksessa perhepäivähoitajien todettiin käyvän ryhmänsä kanssa eniten kaupassa ja postissa. Lasten oppimisen ja kasvun kannalta tärkeät palvelut kirjastoa lukuun
ottamatta jäivät vähemmälle käytölle. Koski (1998, 25) painottaa, että perhepäivähoitajien
tietoisuutta ympäristön merkityksestä lapsen kehitykseen ja oppimiseen tulee vahvistaa.
Perhepäivähoitolasten tulisi saada olla mukana ympäristönsä suunnittelussa ja kehittämisessä, retkikohteiden valinnassa, lelujen ja toimintavälineiden esillepanossa jne. (Koski
1998.)
Perhepäiväkodissa fyysisen ympäristön laatuun ja perhepäivähoitajan mahdollisuuksiin
muokata ympäristöä luovasti ja rohkeasti lasten ajatuksia kuunnellen, vaikuttaa varmasti
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myös muiden perheenjäsenten asenne. Perhepäivähoitajan työ vaatii muilta perheenjäseniltä joustavuutta ja avarakatseisuutta ymmärtääkseen, että oma koti on samalla ammatillisen varhaiskasvatuksen ympäristö, jonka laadulle asetetaan omat velvoitteensa.

4.3.4 Perushoito
Perushoito on perhepäivähoidon keskeinen toimintamuoto, jonka parissa suuri osa päivittäisestä toiminta-ajasta kuluu (Kivioja 1991, 35). Perushoitoon käytettävän ajan määrä
vaihtelee luonnollisesti lapsiryhmän ikäjakauman mukaan. Vastaavasti voidaan todeta,
että perushoidon merkitys laadun määrittäjänä korostuu sitä enemmän, mitä nuorempia
lapsia hoitajalla on hoidettavinaan. Kaikkien lasten fyysinen hyvinvointi ja fysiologisten
perustarpeiden tyydyttäminen on kuitenkin perusedellytys, joka vaikuttaa lapsen mahdollisuuksiin oppia, kasvaa ja kehittyä kokonaisvaltaisesti sekä tuntea turvallisuutta suhteessaan ympäristöön ja häntä hoitaviin aikuisin. Perushoidon pedagogista merkitystä on viime aikoina alettu korostaa yritettäessä nostaa alle kolmevuotiaille suunnattava varhaiskasvatus yleiseen keskusteluun (esim. Karila 1999, Siren-Tiusanen & Tiusanen 2001).22
Varhaiskasvatustyöryhmän muistiossa (1999) painotetaan perushoidon ammatillisuutta.
Perushoidon tulee pohjautua viimeisimpään tietoon hyvästä hoidosta ja lapsen kehityksestä. Sen tavoitteena on lapsen fyysisen ja psyykkisen kehityksen ja kasvun edistäminen,
lapsen terveyden ja toimintakyvyn vahvistaminen ja suojelu sekä omatoimisuuden tukeminen. Perushoidon tulee suomalaista päivähoitoa ohjaavan educare-ajattelun mukaisesti
nivoutua luontevaksi osaksi eri-ikäisten lasten toimintaa, leikkiä ja oppimista hoitopäivän
aikana. Laadukas perushoito huomioi lasten yksilölliset tarpeet ja tapahtuu yhteistyössä
vanhempien kanssa. Perushoito kattaa terveellisestä ravinnosta, riittävästä unesta ja
levosta, liikunnasta, ulkoilusta, henkilökohtaisesta hygieniasta ja puhtaudesta sekä tarkoituksenmukaisesta vaatetuksesta huolehtimisen.
Terveellinen ravinto on fyysisen hyvinvoinnin perusedellytys. Päivähoidon ateriat kattavat kaksi kolmasosaa lapsen päivän ravinnontarpeesta kokopäivähoidossa ja yhden kolmasosan osa-aikahoidossa (Hujala ym. 1999, 131). Ruokailutilanne on osa lasten perushoitoa, mutta tukee hyvin suunniteltuna myös pedagogisia tavoitteita (Hujala & Lindberg
1998). Ruokailu edistää lapsen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä vaikuttaa lapsen
vireystilaan hoitopäivän aikana. Päivähoitoruokailun avulla voidaan ohjata lapsia monipuoliseen ruokavalioon, tarjota erilaisia makuelämyksiä sekä opettaa eri ruokailukulttuureihin liittyviä tapoja. (Hujala ym. 1999.)
Suomessa perushoitoon liittyvää varhaiskasvatustutkimusta on tehnyt mm. Siren-Tiusanen (1996), joka kyseenalaistaa sen, pystytäänkö päivähoidossa huolehtimaan riittävän
hyvin lasten perushoitoon liittyvistä yksilöllisistä tarpeista. Siren-Tiusasen (1996) tutkimuksessa perehdyttiin mm. lasten unirytmien ja liikuntatottumusten vaihteluun ja merkitykseen päivähoidossa. Siren-Tiusanen korostaa, että päiväunet ovat arvokas osa päivähoitopäivää ja siinä tulee huomioida lasten yksilöllisyys yhtä lailla kuin muussakin toimin22. Ks. tarkemmin teos Helenius A, Karila K, Munter H, Mäntynen P & Siren-Tiusanen H (toim.)
Pienet päivähoidossa. Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita. WSOY, Helsinki.
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nassa. Lasten yksilöllisen unirytmin huomioiminen on tärkeää sekä lasten että perheiden
hyvinvoinnin kannalta. Päiväunikäytännöt vaikuttavat paitsi lapsen fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseen myös lasten asenteisiin nukkumista kohtaan. Parhaimmillaan päivähoidon päiväunikäytännöt auttavat lapsia oppimaan rentoutumista ja positiivisia asenteita nukkumista kohtaan. (Siren-Tiusanen 1996.)
Siren-Tiusanen (1996) korostaa myös liikunnan merkitystä lapsen hyvinvoinnille ja
kehitykselle. Lapsille tulee antaa myös päivähoidossa mahdollisuus toteuttaa yksilöllistä
liikunnan tarvettaan. Mahdollisuus liikkumiseen ja toiminnan tarpeen tyydyttämiseen on
tärkeää lapsen kokonaiskehityksen, kokemusmaailman ja minätietoisuuden muodostumisen kannalta. Pienten lasten spontaania motorista aktiivisuutta tulee arvostaa ja tukea.
Motorinen suoritus voidaan nähdä prosessina, jossa lapset ohjelmoivat itse toimintaansa,
saavat aistimuksia ja harjoittavat kehonsa ja ympäristön hallintaa.
Monissa perhepäiväkodeissa ulkoilu on ainoa keino tyydyttää lapsen liikunnan tarve.
Siren-Tiusasen (1996) käymien asiantuntijakeskusteluiden mukaan ulkoilun merkitys suomalaisessa päivähoidossa on merkittävä. Ulkoilu mahdollistaa intensiivisemmän fyysisen
aktiivisuuden, laajemmalla alueella toimimisen ja lasten omaehtoisemman toiminnan.
Ulkoilulla on myös merkitystä lasten vireyden ja unirytmien kannalta.
Laadukkaaseen perushoitoon liittyy myös lasten terveydentilasta huolehtiminen. Uharin ym. (1994) tutkimuksen mukaan eri tartuntatauteja, varsinkin päiväkodeissa, voidaan
vähentää ratkaisevasti nostamalla päiväkotien hygieniatasoa. Tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa pystyttiin vähentämään lasten sairastavuutta merkittävästi muuttamalla ruoan jakeluun, peseytymiseen ja vaipanvaihtoon liittyviä käytänteitä sekä pesemällä leluja useammin ja siivoamalla paremmin. Henkilökunnan koulutuksella on ratkaiseva merkitys infektiotautien leviämisen estämisessä päiväkodeissa. Erityisesti lasten
käsien pesun tärkeyttä tulisi korostaa. Infektioiden leviämiseen vaikuttavat oleellisesti päiväkodin koko, koneellinen ilmastointi, lasten lukumäärä ryhmissä ja ruoan jakeluun osallistuvien henkilöiden määrä. Vastaavaa tutkimusta ei ole toteutettu perhepäivähoitosektorilla, mutta perhepäivähoitoa suositaan usein pienten lasten kohdalla juuri siksi, että tartuntatautien leviäminen on siellä pienen ryhmäkoon vuoksi vähäisempää.

4.3.5 Perhepäivähoidon muu toiminta
Perhepäivähoidon muu toiminta sisältää laatutekijänä perushoidon ulkopuolelle jäävät
toiminnot, kuten eri sisältöalueisiin liittyvät toiminnat, aikuisen tarjoamat aktiviteetit,
työkasvatuksen, luovat toiminnat jne. Useissa varhaiskasvatuksen laatua käsittelevissä
tutkimuksissa sekä laadunarviointimittareissa laadukkaan toiminnan määritys tapahtuu
”kehityksellisesti sopivan toiminnan” (Developmentally Appropriate Practice, DAP)
ohjeiston kautta (vrt. Tauriainen 2000, 34). Ohjeisto on Yhdysvalloissa toimivan varhaiskasvatusjärjestön NAEYC:in luoma, ja se on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1978
Sue Bredekampin toimittamana. DAP perustuu ajatukseen, että päivähoidon toiminnassa
tulee huomioida sekä lasten ikä- ja kehitystaso että yksilölliset tarpeet. Samat näkökulmat tulevat esiin myös perhepäivähoitajien ammattitutkinnon perusteissa (Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 2000).
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Singer (1996) näkee kehityksellisesti sopivan toiminnan keskeisenä ajatuksena rohkaista lapsia tutkimaan ympäristöään itsenäisesti ja oppimaan spontaanin leikin ja virikkeellisen oppimisympäristön välityksellä. DAP on kuitenkin saanut osakseen myös paljon
kritiikkiä. Tauriaisen (2000) mukaan sitä on kritisoitu yhtäältä siitä, miten lapsen yksilöllisyys suhteutuu ikä- ja kehitystaso-näkökulmaan, ja toisaalta siitä, mikä on aikuisen ohjauksen merkitys lapsen aloitteellisuuteen (vrt. myös Singer 1996, Smith 1993). Näitä näkökulmia on tarkennettu mm. teoksessa Reaching Potentials: Appropriate curriculum and assessment for Young Children 1993 sekä uudessa vuoden 1997 painoksessa, jossa teoreettisena
viitekehyksenä tuodaan Piaget’n teorioiden lisäksi esiin Vygotskyn sosiokulttuurien teoria.
Laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa tarkasteltaessa onkin pakko tarkastella myös
lapsilähtöisyyttä, joka tänä päivänä lähes automaattisesti yhdistetään laadukkaaseen päivähoitoon niin arkikielessä kuin tieteellisissä teksteissäkin. Lapsilähtöisyyden käsite on kuitenkin enemmän kuin ongelmallinen, koska selkeää ja yksiselitteistä määritelmää ei löydy.
Toisaalta lapsilähtöisyyden nimissä toimitaan hyvinkin aikuislähtöisesti (Parrila-Haapakoski 1995). Lapsilähtöisen toiminnan taustalta on kuitenkin tämän päivän varhaiskasvatuskirjallisuudesta ja erityisesti varhaislapsuuden oppimista käsittelevästä kirjallisuudesta
löydettävissä painotus kahden keskeisen teoreetikon, Piaget’n ja Vygotskyn, ajatuksiin.
Useissa varhaiskasvatusprosessin laatua ja varhaislapsuuden oppimista käsittelevissä julkaisussa pyritäänkin Piaget’n ja Vygotskyn teorioita vertaamalla rakentamaan kuvaa
”tämän päivän lapsilähtöisyydestä” (mm. Docket & Perry 1996, Hujala ym. 1998, Singer
1996, Smith 1993). Tämän päivän lapsilähtöisyyden painopiste, samoin kuin edellä kuvaamani ”kehityksellisesti sopivan toiminnan” painopiste, on siirtynyt selkeästi Piaget’n teorioista kohti Vygotskyn (1978) teorioita.23Lapsen omaehtoisen toiminnan ja fyysisen oppimisympäristön lisäksi aikuisen ja vertaisyhmän merkitystä lapsen oppimisprosessin tukijana korostetaan yhä voimakkaammin.
Melhuish (1993) käyttää toiminnan laadukkuuden määrittelyssä ”kehityksellisesti sopivan toiminnan -käsitettä” ja viittaa Vygotskyn (1978) lähikehityksen alue -käsitteeseen.
Toiminta on laadukasta silloin, kun se on lapsen nykyisen tieto-taitotason yläpuolella,
mutta kuitenkin lapsen kompetenssin rajoissa. Toiminnot tai leikit, jotka ovat liian helppoja
tai liian vaikeita, eivät edistä lapsen kehitystä. (Melhuish 1993, 23.) Siten laadukas toiminta
kytkeytyy kiinteästi myös perhepäivähoidon fyysiseen ympäristöön ja lasten käytössä oleviin välineisiin ja materiaaleihin.
Wien (1996) pitää tärkeänä laadukkaan toiminnan määrittäjänä sitä, miten kasvattaja
suhtautuu työhönsä ja sitä säätelevään päiväjärjestykseen. Päivähoidossa lasten toimintaa
säätelee usein aikuisten määrittelemä työn helpottamiseen ja ryhmän toiminnan yksinkertaistamiseen tähtäävä päiväjärjestys, joka rajoittaa lasten omaehtoista toimintaa ja pitkäkestoisten leikkien syntymistä. Kuitenkin leikki ja lasten omaehtoinen toiminta ovat keskeisiä lasten oppimisen edellytyksiä.
Seuraavaan luetteloon olen rakentanut yhteenvedon siitä, minkälaisia määritteitä laadukkaalle toiminnalle on lukemassani lähdekirjallisuudessa annettu. Luettelossa kirjataan
yhteisen nimittäjän, ”laadukas toiminta”, alle myös se, mitä jo aikuinen–lapsi-vuorovaikutuksen, vertaisvuorovaikutuksen ja perushoidon yhteydessä on sanottu.

23. Kyseisiä teoreetikoita on analysoitu tarkemmin teoksessamme Päivähoidosta varhaiskasvatukseen (Hujala ym. 1998).
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Laadukkaan toiminnan ulottuvuudet perhepäivähoidossa:
– Toiminta on lapsen kompetenssin näkökulmasta mielekästä – haastavaa, ei liian helppoa, ei liian vaikeaa (Laevers 1993, 61).
– Toiminta on monipuolista, elämyksellistä, virikkeellistä ja lapsen omaa ajatteluprosessia tukevaa (Hujala ym. 1998, Pascal ym. 1995, Powell 1996, Riihelä 1996).
– Toiminta perustuu lapsen aikaisempiin tietoihin ja taitoihin (Hujala ym. 1998).
– Lapset saavat itse valita toimintojaan, toteuttaa ideoitaan ja ratkaista keskinäisiä ristiriitatilanteita (Pascal ym. 1995).
– Toiminta tukee lapsen oppimista aikuisen tarjoaman tuen, vertaisvuorovaikutuksen ja
leikin kautta (Hujala ym. 1998).
– Toiminta perustuu aikuisen ja lapsen väliseen vastavuoroiseen kommunikaatioon.
Lasten henkilökohtaiset tavoitteet ja toiminnan motiivit huomioidaan. (Hännikäinen
1997.)
– Toiminta perustuu aikuisten ja lasten väliseen vuorovaikutukseen, yhteisesti jaettuihin kokemuksiin, ajatuksiin ja ongelmanratkaisuihin (Smith 1996)
– Lapset voivat toimia itse aloitteentekijöinä ja yhteisen toiminnan käynnistäjinä
(Smith 1996).
– Toiminnassa tuetaan lasten keskinäistä vuorovaikutusta ja leikkiä (Howes & Smith
1995, Hännikäinen 1997, Kalliala 1999, Laevers 1993).
– Toiminta tarjoaa riittävät mahdollisuudet liikuntaan, luoviin toimintoihin, leikkiin ja
peuhaamiseen sekä hiljaiseen ja liikkuvaan toimintaan (Harms & Clifford 1989,
Hujala ym. 1999, Siren-Tiusanen 1996, Tauriainen 2000).
Yhteenveto on konkreettinen osoitus siitä, että prosessiin liittyviä tekijöitä on vaikea erottaa toisistaan (vrt Scarr ym. 1994). Päivähoidon toiminta rakentuu aikuisten ja lasten välisenä vuorovaikutuksena tietyssä, ajallisesti ja paikallisesti jaetussa kontekstissa.

4.3.6 Toiminnan suunnittelu ja arviointi
Viimeisenä kasvatusprosessiin liittyvänä laatutekijänä tarkastelen toiminnan suunnittelua
ja arviointia. Suunnittelua koskevaa tutkimusta on varhaiskasvatuksen piirissä toteutettu
suhteellisen vähän (Parrila-Haapakoski 1995). Yhtenä syynä tähän voi olla käsitteen osittainen selkiytymättömyys: mitä suunnittelulla tarkoitetaan? Viitataanko sillä aikuisen vai
lapsen toimintaan, olemassa olevaan opetussuunnitelmaan vai dokumentoimattomaan
kognition virtaan?
Kehityspsykologian alueelle sijoittuvassa tutkimuksessa tarkastelun painopiste on suunnittelussa lapsen toimintana. Parrila (1996, 9–25) korostaa suunnittelutaitojen merkitystä ja
sen yhteyttä lapsen kielellisiin taitoihin, ajattelutoimintoihin ja itsekontrollin kehittymiseen. Lapsen kyky säädellä toimintaansa omien suunnitelmiensa mukaan kehittyy asteittain
varhaislapsuudesta kouluikään saakka. Suunnittelutaitojen kehittymistä voidaan edistää
antamalla lapselle mahdollisuus ilmaista kielellisesti omia suunnitelmiaan, mitä hän aikoo
tehdä ja miten, sekä aktivoimalla lapsen suunnitteluprosessia asiaan kuuluvilla kysymyksillä tai ehdotuksilla. Puheella on lapsen suunnittelutaitojen kehittymisessä keskeinen merkitys. Lapsi ajattelee ääneen omat suunnitelmansa ja jakaa ne sosiaalisen ympäristönsä
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kanssa. Mikäli lapsen puheen kautta tapahtuvaa suunnittelua rajoitetaan, suunnittelutaitojen kehitys saattaa pysähtyä. Suunnittelu on luonteeltaan sosiaalista toimintaa, jota ilmenee
jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa muiden lasten ja aikuisten kanssa. (Parrila 1996, 9–
25.)
Opetussuunnitelman näkökulmasta suunnittelun vaikutuksia päivähoidon laatuun on
tukittu mm. Yhdysvalloissa ja Portugalissa. Schweinhart ja Weikart (1993) kuvaavat amerikkalaista pitkittäistutkimusta, jossa selvitettiin, onko kolmen erilaisen opetussuunnitelman mukaisessa päivähoidossa olleiden lasten kouluoppimisessa, toiminnassa murrosikäisinä sekä toiminnassa aikuisina minkäänlaisia eroja. Konstruktivismiin perustuvalla lapsilähtöisellä opetussuunnitelmalla (High/Scope,24 Traditional Nursery) todettiin olevan selkeästi parempi vaikutus lasten käyttäytymiseen ja oppimiseen kuin aikuisjohtoisuuteen
perustuvalla (Direct Instruction) opetussuunnitelmalla. Sylva ja Nabuco (1996) ovat
toteuttaneet samantyyppisen tutkimuksen Portugalissa ja päätyneet vastaaviin tuloksiin.
Lapsilähtöiseen (konstruktivistiseen) opetussuunnitelmaan pohjautuvissa päivähoitoyksiköissä olleet lapset saavuttivat kouluun mentyään selkeästi parempia akateemisia tuloksia,
heillä oli korkeampi itsetunto ja he olivat vähemmän levottomia kuin aikuisjohtoisuuteen
perustuvien päivähoitoyksiköiden lapset (Sylva & Nabuco 1996).
Edellä kuvattuihin opetussuunnitelmaa koskeviin tutkimuksiin voidaan kuitenkin suhtautua varauksella, sillä käytännön toiminta päivähoidossa ei välttämättä aina vastaa olemassa olevan opetussuunnitelman tai julkilausutun oppimiskäsityksen mukaisia toimintaperiaatteita (Parrila-Haapakoski 1995, Korkia-aho & Tervo 1997). Adams (1996) painottaakin, että opetussuunnitelman laatua tulee tarkastella aina yhteydessä arkipäivässä konkretisoituvan toiminnan ja toimintaympäristön laatuun.
Suunnittelun käsitteen ja sitä koskevan tutkimuksen tekee ongelmalliseksi myös se, että
suunnittelua toteutetaan paitsi kirjallisesti myös dokumentoimattomana kognition virtana
aikuisten ja lasten välisissä vuorovaikutustilanteissa (vrt. Parrila 1996, 17). Reunamo
(1996, 50) määrittelee suunnittelun tunnettujen tapahtumien valmisteluksi, valinnaksi ja
tapahtumisen varmistamiseksi. Päivähoidossa hyvällä suunnittelulla voidaan hänen
mukaansa saada aikaan hyvä, haluttu sisältö. Itse olen määritellyt suunnittelun varhaiskasvatuksen suunnittelua koskevassa tutkimuksessani (Parrila-Haapakoski 1995) strategian
valitsemiseksi ja ennakkoharkinnaksi, jonka perusteella valitaan menetelmät tavoitteiden
saavuttamiseksi. Suunnittelu ja siihen liittyvät strategiat ovat aina kytköksissä siihen ilmiöön, jota suunnittelu koskee. Varhaiskasvatuksen suunnittelussa strategioiden valintaa
ohjaa mm. käsityksemme lapsesta, oppimisesta, kasvatuksesta ja varhaiskasvatuksen funktiosta. Toisin sanoen se, miten me suunnittelemme, minkälaista suunnittelua me pidämme
laadukkaana ja minkä merkityksen me suunnittelulle annamme, riippuu siitä, minkälaisen
teoriaperustan kautta varhaiskasvatusta tarkastellaan.
Suunnittelua koskevaa lähdeaineistoa erityisesti laatuun liittyvien vaikutustutkimusten
osalta on todella vähän, vaikka suunnittelu nostetaan yleisesti varhaiskasvatuksen laadun
näkökulmasta keskeiseksi tekijäksi (esim. Bredekamp & Rosegrant 1992, Hujala ym. 1999,
Kivioja 1991, NAEYC 1991, Perhepäivähoidon laatukriteerit 2000). Seuraavaan luetteloon
olen rakentanut käyttämäni lähdeaineiston pohjalta yhteenvedon siitä, minkälaista laadukkaan suunnittelun tulisi perhepäivähoidossa olla. Perhepäivähoidon suunnitteluun ja arvi-

24. High/Scopen teoreettinen perusta pohjautuu lähinnä Piaget’n teorioihin.
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ointiin liittyviä laadun määritteitä löytyy myös Opetushallituksen (2000) laatimista perhepäivähoitajien ammattitutkinnon perusteista.
Laadukkaan suunnittelun ulottuvuudet perhepäivähoidossa:
– Suunnitteluun osallistuu sekä perhepäivähoidon esimies, perhepäivähoitaja, lapset
että vanhemmat (Hujala ym. 1999, Perhepäivähoidon laatukriteerit 2000).
– Suunnittelua toteutetaan sekä ryhmä että yksilötasolla (Hujala ym. 1999, Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 2000).
– Suunnittelulla pyritään varmistamaan toiminnan monipuolisuus, tavoitteellisuus ja
lasten yksilöllinen huomioonottaminen (Kivioja 1991).
– Suunnittelu sisältää myös perhepäivähoitoympäristön suunnittelun huomioiden lasten
tarpeet, mielenkiinnonkohteet ja toiveet (Perhepäivähoidon laatukriteerit 2000).
– Suunnitelmien perustana on yhdessä vanhempien kanssa keskusteltu näkemys lapsesta ja lapsen kasvusta ja oppimisesta (Bredekamp & Rosegrant 1992, Perhepäivähoidon laatukriteerit 2000).
– Suunnitelmat perustuvat jatkuvaan lasten toiminnan havainnointiin ja arviointiin
(Bredekamp & Rosegrant 1992, Perhepäivähoidon laatukriteerit 2000).
– Suunnitelmat muuttuvat ja mukautuvat lasten tarpeiden ja tilanteiden mukaisesti
(Bredekamp & Rosegrant 1992, Perhepäivähoidon laatukriteerit 2000).
Arviointia ja arvioinnin merkitystä on tutkittu varhaiskasvatussektorilla sekä yleisesti laadun näkökulmasta että varhaispedagogiikan ja lapsen oppimisen näkökulmasta. Laadun
näkökulmasta arviointiin liittyvä tutkimus on kohdistunut mm. henkilöstön suorittamaan
itsearviointiin (esim. Munton ym. 1997), vanhempien suorittamaan arviointiin (esim. Barraclough & Smith 1996, Cryer & Burchinal 1997, Folque ym. 1996, Larner & Phillips
1994), lasten suorittamaan arviointiin (esim. Huttunen & Tamminen 1991, Kankaanranta
1998, Tauriainen 2000) sekä laadunarviointijärjestelmien toimivuuden ja hyödyllisyyden
arviointiin (esim. Smith & Endsley 1996). Arviointi on nostettu selkeästi omaksi tekijäkseen myös laadunarviointimalleissa (esim. Hujala ym. 1999, NAEYC 1991).
Munton ym. (1997, 59–73) ovat tutkineet itsearvioinnin vaikutuksia päivähoidon laatuun sekä perhepäivähoidossa että päiväkodeissa. Itsearvioinnin vaikutuksia tarkasteltiin
sekä ulkopuolisen arvioitsijan määrittämien kokonaislaatuun liittyvien muutosten25että
henkilöstön omien kokemusten kannalta. Päiväkotien henkilöstöstä 84 % ja perhepäivähoitohenkilöstöstä 65 % kokivat itsearvioinnilla olleen positiivisia vaikutuksia. Henkilöstö
koki itsearvioinnin lisänneen heidän tietoisuuttaan päivähoidon laadusta ja oman työn
perusteista. Päiväkotihenkilöstöstä 92 % uskoi itsearviointikokeilulla olleen positiivisia
vaikutuksia myös päiväkodin kokonaislaatuun. Todellisuudessa muutoksia kokonaislaadussa ei kuitenkaan löytynyt. Syitä siihen, miksi vaikutukset eivät näkyneet kokonaislaadussa, on tutkijoiden mukaan useita. Ensinnäkin ECERS- ja FDCRS-mittarit arvioivat tiettyjä osa-alueita päivähoidon laadusta, eikä mittareilla voi tavoittaa kaikkia mahdollisia
muutoksia. Toiseksi alku- ja loppumittauksen välinen aika oli suhteellisen lyhyt käytäntöjen todelliseen muuttumiseen.
Muntonin ym. (1997) mukaan itsearviointimenetelmien tehokas käyttöönotto päivähoidossa edellyttää, että henkilöstö saa koulutusta, tukea ja konsultaatiota sekä itsearviointi25. Päiväkodeissa kokonaislaadun arvioinnissa käytettiin ECERS-mittaria (Harms & Clifford
1980) ja perhepäivähoidossa FDCRS-mittaria (Harms & Clifford 1989).
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materiaaliin tutustuttaessa että arviointiprosessin eri vaiheissa. Perhepäivähoidossa on erityisen tärkeää tarjota tukea ja keskustelukumppania myös tulosten käsittelyvaiheessa, sillä
perhepäivähoitajalla ei ole työkaveria, jonka kanssa jakaa kokemukset. Kaiken kaikkiaan
tutkimuksessa päädyttiin siihen, että itsearviointi on tehokas ja käyttökelpoinen menetelmä
päivähoidon laadun kehittämisessä. Henkilöstö koki itsearvioinnin positiivisena ja oli yli
70 %:sti valmis käyttämään menetelmää uudelleen. Henkilöstön mielestä myös itsearviointiin kulunut aika oli kohtuullinen. (Munton ym. 1997, 67–73.)
Vanhempien toteuttamaan arviointiin liittyvissä tutkimuksissa painopiste ei ole ollut
niinkään vaikutusten osoittamisessa, vaan vanhempien arviointikompetenssin tarkastelussa
(Barraclough & Smith 1996, Cryer & Burchinal 1997, Folque ym. 1996, Larner & Phillips
1994). Yhteenvetona em. tutkimusten tuloksista voidaan todeta, että vanhempien arviot
päivähoidon laadusta ovat yleensä hyvin positiivisia sekä huono että hyvälaatuisissa päivähoitoyksiköissä. Vanhempien suorittaman arvioinnin hyödyllisyys päivähoidon kehittämisessä edellyttää, että vanhemmille tarjotaan riittävästi tietoa siitä, minkälaista päivähoitoa
heillä on mahdollisuus vaatia ja mitkä ovat päivähoidon laadun näkökulmasta keskeisiä asioita. Vanhempien suorittamaan arviointiin liittyviä tutkimuksia käsitellään tarkemmin vaikutustekijöiden yhteydessä luvussa 4.2.5.
Lasten näkökulman huomioon ottaminen päivähoidon laadun arvioinnissa, samoin kuin
oman oppimisensa arvioinnissa, on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina (esim. Kankaanranta 1998, Tauriainen 2000). Tämän taustalta voidaan löytää sekä yleiseen yhteiskuntakehitykseen että varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan kytkeytyviä perusteita. Yhteiskuntapolitiikassa painotetaan nykyään voimakkaasti jokaisen yksilön, niin lapsen, vanhuksen,
nuoren kuin työikäisenkin, oikeutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Palvelujen käyttäjien osallisuuden ja vaikuttamisen näkökulma nousee esiin mm. kuntalaissa, sosiaali- ja
terveydenhuollon valtakunnallisissa laatusuosituksissa sekä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Varhaiskasvatuksen linjaukset 2002).
Voidaan puhua ns. uudesta lapsipolitiikasta, joka tähtää eri-ikäisten ihmisten kanssakäymiseen ja tasavertaiseen yhteiskunnalliseen asemaan (Tauriainen 2000). Lapset nähdään aktiivisina toimijoina, jotka olemassaolollaan vaikuttavat paitsi oman perheensä ja
lähipiirinsä toimintaan myös laajemmin koko yhteiskunnan toimintaan (Hujala ym. 1999,
Varhaiskasvatuksen linjaukset 2002). Lapset eivät ole passiivisia yhteiskunnalliseen todellisuuteen sopeutujia, vaan aktiivisia vaikuttajia, joilla on oikeus vapaasti ilmaista mielipiteensä. Lasten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävä lapsipolitiikka on kansainvälinen ilmiö, jonka juuret löytyvät mm. YK:n ihmisoikeussopimusperheeseen kuuluvasta Lapsen oikeuksien sopimuksesta, jonka Suomi on ratifioinut vuonna
1992. Lapsen oikeuksien sopimuksen 12., 13. ja 30. artiklaan on kirjattu lapsen oikeuksiin
liittyviä näkökulmia, joiden voidaan katsoa velvoittavan lapsen näkökulman kuulemiseen
myös päivähoidon laadun arvioinnissa ja kehittämisessä. Olen koonnut nämä velvoitteet
seuraavaan luetteloon:
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Lapsen oikeuksien sopimuksen 12. artikla
1. Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä,
oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen
näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
2. Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä
koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edustajan tai
asianomaisen toimielimen välityksellä kansallisen lainsäädännön menettelytapojen
mukaisesti.
Lapsen oikeuksien sopimuksen 13. artikla, kohta 1
1. Lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä. Tämä oikeus sisältää vapauden hakea,
vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia tietoja, ja ajatuksia yli rajojen suullisessa, kirjallisessa,
painetussa, taiteen tai missä tahansa muussa lapsen valitsemassa muodossa.
Lapsen oikeuksien sopimuksen 31. artikla
1. Sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikänsä
mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen
kulttuurielämään ja taiteisiin.
2. Sopimusvaltiot kunnioittavat ja edistävät lapsen oikeutta osallistua kaikkeen kulttuuri- ja
taide-elämään ja kannustavat sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista
kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan näkökulmasta lapsen mukaan ottaminen sekä oman
oppimisensa arviointiin että päivähoidon toiminnan arviointiin ja suuntaamiseen kytkeytyy lähinnä konstruktivistiseen näkemykseen lapsen oppimisesta. Konstruktivismiin
perustuvassa varhaispedagogiikassa lapsi nähdään aktiivisena oman oppimisensa ja kasvunsa subjektina. Lapsen oppimisen ja kasvun tukemisen edellytyksenä on lapsen aikaisempien tietojen ja taitojen selvittäminen, lapsen oman ajattelun ja ongelmanratkaisun
tukeminen sekä lapsen jatkuva havainnointi ja kuunteleminen. (Bredekamp & Rosegrant
1992, Hujala ym. 1998, Parrila-Haapakoski 1995.) Lapsen osallistumisen paitsi oman
oppimisensa myös päivähoidon toiminnan arviointiin on todettu vaikuttavan positiivisesti lapsen minäkäsitykseen, itsetuntoon ja tietoisuuteen omasta oppimisestaan (Hine &
Newman 1996, Kankaanranta 1998, Tauriainen 2000).
Keskeisenä lapsen osallisuutta tukevana arviointikeinona päivähoidossa pidetään mm.
portfolio(kasvun kansio)arviointia, jonka peruslähtökohtana on arvioinnin sitominen tiiviisti lapsen arkipäivään ja sieltä nouseviin kokemuksiin. Portfolioarvioinnissa opetus,
oppiminen ja arviointi nivoutuvat mielekkäästi yhteen (Hujala ym. 1999). Kankaanrannan
(1998) mukaan portfolioarvioinnin toteuttamisessa on keskeistä se, että lapsi saa itse valita,
mitä tuotoksia portfolioon tallennetaan. Valintatapahtuman kautta lapsi oppii pikkuhiljaa
perustelemaan valintojaan, arvioimaan työskentelyään ja sen tuloksia sekä asettamaan
omalle oppimiselleen uusia haasteita. Portfoliotaan selailemalla lapsi voi nähdä konkreettisia esimerkkejä omien taitojensa kehittymisestä sekä palauttaa mieleen erilaisia päivähoitoon liittyviä toimintoja ja tapahtumia. Samalla portfolio tarjoaa myös lasten vanhemmille
ja päivähoidon henkilöstölle konkreettisen apuvälineen lapsen kehityksen ja oppimisen
seurantaan ja arviointiin. (Kankaanranta 1998).
Perhepäivähoidossa, missä lapsia on vähän, portfolion, ts. kasvun kansion,26 tekemiseen
yhdessä lasten kanssa on periaatteessa paremmat mahdollisuudet kuin päiväkodissa. Pienessä ryhmässä lapsen on helpompi kertoa ajatuksistaan ja kuunnella myös muiden kertomuksia. Yhteisistä kerrontahetkistä voi muodostua tärkeitä, rauhallisia ja mieleenpainuvia
hetkiä sekä hoitajalle että lapsille. (vrt. Uusitalo 2002.) Toisaalta kasvun kansio-toiminnan
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onnistuminen ja vakiintuminen osaksi perhepäivähoidon muuta toimintaa edellyttää perhepäivähoitajalta tietynlaista pedagogista heräämistä siihen, miksi lasten töiden, ajatusten ja
toiminnan dokumentointi on tärkeää. Mikäli perhepäivähoitaja ei ole oivaltanut dokumentoinnin merkitystä, toiminta kaatuu helposti siihen, että lasten ajatusten kirjaaminen ja töiden tallentaminen tuntuu aikaa vievältä ja työläältä.27
Laadunarviointijärjestelmän vaikutuksia perhepäivähoidon laatuun ovat tutkineet mm.
Smith ja Endsley (1996). Tutkimuksessa verrattiin laadunarviointijärjestelmän piiriin kuuluvien perhepäivähoitoyksiköiden laatua järjestelmän ulkopuolella olevien yksiköiden laatuun ja todettiin laatutasossa suuria eroja. Laadunarviointijärjestelmän piiriin kuuluvat perhepäivähoitoyksiköt olivat selvästi laadukkaampia kuin ne yksiköt, joissa laadunarviointia
ei systemaattisesti toteutettu. Laadunarviointijärjestelmän ulkopuolella olevien yksiköiden
laadussa oli myös huomattavasti suurempaa vaihtelua. Paitsi kokonaislaatuun, laadunarviointijärjestelmällä todettiin olevan vaikutusta myös perhepäivähoitajien ammatillisuuteen
ja työhön sitoutumiseen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että arviointi on keskeinen laatutekijä sekä pedagogisen
prosessin että kokonaislaadun näkökulmasta. Arvioinnin kautta palataan eiliseen, tavoitetaan tämä hetki ja suunnataan katse huomiseen. Arvioinnin on oltava jatkuvaa sen kaikilla
tasoilla. Arvioinnin velvoitteen voidaan katsoa olevan sisäänrakennettu varhaiskasvatustyön eettisiin perusteisiin, tavoitteeseen tarjota parasta mahdollista hoitoa, kasvatusta ja
opetusta jokaiselle kohtaamallemme lapselle.
Arviointi toimii hyvänä siltana prosessitekijöistä vaikutustekijöihin, sillä prosessitekijöiden, samoin kuin puite- ja välillisten tekijöiden, toimivuus luo edellytykset sille, että
myös päivähoidon vaikutukset muodostuvat positiivisiksi.

4.4 Päivähoidon vaikutukset
Päivähoidon laadun vaikuttavuutta voidaan Hujalan ym. (1999) mukaan tarkastella sekä
lasten, vanhempien että laajemmin koko yhteiskunnan näkökulmasta. Päivähoidon vaikutustekijöihin voidaan katsoa kulminoituvan koko laadun arvioinnin merkitys. Arvioinnin
ja siihen liittyvän kehittämistoiminnan keskeisimpänä tavoitteena on toiminnan ja toimintaedellytysten kehittäminen siten, että päivähoidon vaikutukset ovat kaikkien osapuolten
kannalta ja kaikilla ulottuvuuksillaan mahdollisimman hyvät.

4.4.1 Perhepäivähoidon vaikutukset yhteiskunnallisesta näkökulmasta
Yhteiskunnallisesta näkökulmasta vaikuttavuuden toteaminen on suhteellisen vaikeaa,
sillä osa päivähoidon vaikutuksista näkyy vasta kymmenien vuosien viiveellä. Päivähoi26. Uusitalo (2002) käyttää tässä yhteydessä nimenomaan käsitettä ”kasvun kansio” ja katsoo, että
portfolio viittaa käsitteenä lähinnä eräänlaiseen oppilaiden itse keräämään näytekansioon, joka
kuvaa oppilaan omaa osaamista (vrt. Linnakylä 1994).
27. Työpapereita perhepäivähoitokurssilta 2001.
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don vaikutuksiin liittyviä pitkittäistutkimuksia on toteutettu vähän, koska väliin tulevien
muuttujien rajaaminen vaikutusten toteamiseksi on ongelmallista. Weikart (1996) on tutkinut High/Scope-varhaiskasvatusohjelman kustannusvaikuttavuutta pitkittäistutkimuksena ja todennut korkeatasoisen päivähoidon korvautuvan yhteiskunnalle seitsemänkertaisena taloudellisena hyötynä tulevaisuudessa. Tutkimus toteutettiin 3–4-vuotiaana High/
Scope-varhaiskasvatusohjelman piiriin kuuluneiden (koeryhmä) ja ohjelman ulkopuolisten (kontrolliryhmä) elämäntilannetta vertailemalla, kun tutkimusryhmään osallistuneet
olivat täyttäneet 27 vuotta. Tutkimuksen koe- ja kontrolliryhmät edustivat köyhyydessä
elävien ns. riskiperheiden lapsia. Tuloksissa havaittiin selkeitä eroja koeryhmän hyväksi
mm. verrattuna rikollisen toiminnan määrään, taloudelliseen asemaan ja koulutukseen.
Tutkimus tukee Melhuishin (1993) analyysia, jonka mukaan päivähoidon myönteiset vaikutukset näkyvät selvimmin heikoista kotioloista tulevilla lapsilla.
Hujala ym. (1999) ovat lähestyneet päivähoidon vaikuttavuutta yhteiskunnan kannalta
sen päivähoidolle asettamien tavoitteiden ja tehtävien kautta. Suomalaisen päivähoidon
keskeiset tehtäväalueet voidaan kiteyttää lapsille suunnattuksi varhaispedagogiikaksi ja
vanhemmille tarjottavaksi sosiaalipalveluksi (vrt. Varhaiskasvatuksen linjaukset 2002).
Varhaispedagogisen tehtäväalueen kautta pyritään vastaamaan lapsen hoidollisiin, kasvatuksellisiin ja lapsen oppimisen kautta esiin nouseviin tarpeisiin. Sosiaalipalvelullisten tehtävien avulla mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti, opiskelu tms. tarjoamalla lapselle
hoitopaikka. Omassa tutkimuksessani olen hahmottanut yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
sisältyvän kaikkiin edellä kuvattuihin laatutekijöihin siten, että mikäli perhepäivähoito
toteutuu puite-, välillisten ja prosessitekijöiden osalta laadukkaasti, myös vaikutukset koko
yhteiskunnan kannalta ovat oletettavasti positiivisia.
Lasten ja vanhempien näkökulmasta vaikuttavuutta voidaan eritellä vielä erikseen tarkastelemalla sitä, miten päivähoito vaikuttaa lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen,
kokeeko lapsi päivähoidon myönteisenä ja ovatko vanhemmat tyytyväisiä lapsensa päivähoitoon (vrt. Hujala ym. 1999).

4.4.2 Perhepäivähoidon vaikutukset lapsen kasvuun, kehitykseen ja
oppimiseen
Päivähoidon vaikutukset lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen ovat aina kytköksissä paitsi päivähoidon laatuun myös kotikasvatuksen laatuun ja lapsikohtaisiin tekijöihin
(Lamb & Sternberg 1990, Melhuish 1993, Scarr & Eisenberg 1993, Hagekull & Bohlin
1995, Roer-Strier 1996). Hagekull ja Bohlin (1995) ovat tutkineet lapsen sosioemotionaalisen kehityksen yhteyttä päivähoidon laatuun, lapsen perhetaustaan, kotikasvatuksen laatuun sekä lapsikohtaisiin tekijöihin. Tutkimuksessaan he toteavat laadukkaan päivähoidon vaikuttavan positiivisesti lapsen sosiaaliseen kehitykseen nimenomaan tasoltaan huonolaatuisen kotikasvatuksen piiriin kuuluvilla lapsilla. Sen sijaan yhteyttä päivähoidon
positiivista vaikutuksista lasten sosioemotionaaliseen kehitykseen laadultaan keskinkertaisesta tai hyvästä kotitaustasta tulevien lasten kohdalla ei löydetty.
Vastaavankaltaisiin tuloksiin ovat päätyneet myös Cayghy ym. (1994) tutkiessaan päivähoidon vaikutuksia lasten kielen kehitykseen ja matemaattisiin taitoihin. Tutkimuksen
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kohteena oli alle 3-vuotiaana päivähoidon aloittaneet lapset ja keskeisenä ongelmana oli
selvittää, miten lapsen kotitausta, päivähoidon aloittamisikä ja päivähoidon vaikutukset
ovat yhteydessä toisiinsa. Heikoista kotioloista tulleilla lapsilla päivähoidon positiiviset
vaikutukset lasten matemaattisiin ja kielellisiin taitoihin näkyivät sekä ensimmäisen, toisen
että kolmannen ikävuoden aikana. Sen sijaan hyvistä kotioloista tulleilla lapsilla päivähoidon aloittaminen ensimmäisen ikävuoden aikana heikensi lasten kielellisiä taitoja verrattuna oman äidin hoivissa olleisiin lapsiin.
Siihen, että hyvistä kotioloista tulleilla lapsilla päivähoidon aloittaminen ensimmäisen
ikävuoden aikana heikensi heidän kielellisiä taitojaan verrattuna oman äidin hoivissa olleisiin lapsiin, voi olla yhtenä syynä se, että lapsen kielelliseen kehitykseen vaikuttaa oleellisesti aikuisen kyky tulkita lapsen puhetta ja toimintaa mielekkäällä tavalla (vrt. Silven
2002). Lapsen aloittaessa päivähoidon ensimmäisen ikävuoden aikana päivähoitohenkilöstö ei välttämättä pysty ymmärtämään lapsen ilmaisuja yhtä hyvin kuin lasten omat vanhemmat.
Melhuish (1993) on tehnyt laajan tutkimuskirjallisuuskoonnin päivähoidon vaikutuksista ja havainnollistanut koti- ja päivähoitokasvatuksen laadun keskinäistä riippuvuutta
seuraavan vaakamallin (kuva 2) avulla, jota myös Hujala ym. (1998) ovat käyttäneet.
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Kuva 2. Päivähoidon vaikutukset (Hujala ym. 1998, 195).

Vaakakuvio osoittaa, että mikäli päivähoito- ja kotiympäristö ovat laadultaan samantasoisia kasvuympäristöjä lapselle, päivähoidon vaikutus lapseen on neutraali, eli päivähoidolla ei ole osoitettu olevan sen paremmin myönteisiä kuin kielteisiäkään vaikutuksia lapsen
kasvuun ja kehitykseen. Mikäli kotikasvatus on laadultaan hyvää ja päivähoito laadultaan huonoa, niin vaa’an vaikutuksia osoittavan nuolen kärki voi kallistua kielteiseen
suuntaan. Vastaavasti, jos päivähoitokasvatuksen laatu on hyvää ja kotikasvatuksen laatu
huonoa, niin vaa’an nuoli kääntyy osoittamaan päivähoitokasvatuksen positiivisia vaikutuksia. (vrt. Cayghy ym. 1994, Hagekull & Bohlin 1995.) Kiistattomimmin päivähoitokasvatuksen myönteiset vaikutukset näkyvät siis lapsilla, jotka tulevat laadukkaaseen päivähoitoon deprivoidusta ympäristöstä.
Päivähoidon vaikutuksiin vaikuttavat paitsi perheen sosioekonominen asema myös
muut kulttuuriset tekijät. Burchinal ym. (1995) ovat tutkineet, miten päivähoidon vaikutuk-
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set näkyvät 6–12-vuotiaiden lasten sosiaalisessa ja kognitiivisessa kehityksessä verrattuna
perheen demograafisiin tekijöihin. Tutkimustuloksissa keskeiseksi tekijäksi nousivat perheen kulttuuriset tekijät. Afro-amerikkalaisten perheiden lapsilla päivä(koti)hoidon myönteiset vaikutukset näkyivät selvästi vielä kouluiässä lasten parempana sosiaalisena ja kognitiivisena kehityksenä verrattuna ei-päivähoidossa olleisiin afro-amerikkalaisiin lapsiin.
Sen sijaan valkoihoisilla lapsilla päivähoidon myönteisiä vaikutuksia ei voitu todeta.
Kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset olivat keskiluokkaisista perheistä, joten perheen
ekonominen asema ei selitä tutkimuksessa löytynyttä eroa. Muihin demografisiin tekijöihin
liittyviä selkeitä korrelaatioita ei löydetty. Yhtenä mahdollisena selityksenä päivähoidon
myönteisten vaikutusten näkymiseen nimenomaan afro-amerikkalaisilla lapsilla Burchinal
ym. (1995) pitävät sitä, että päiväkotikokemukset toimivat eräällä tavalla kulttuurisena siltana kodista kouluun. Päivähoidossa lapset saivat oppimisvalmiuksia tukevia kokemuksia
koulussa arvostettavista tiedoista, taidoista ja toimintatavoista saaden siten paremman pohjan koulun aloittamiselle ja koulussa menestymiselle kuin kotona kasvaneet lapset. Yhteenvetona Burchinal ym. (1995) kuitenkin toteavat, niin kuin monet muutkin edellä mainitut
tutkijat, että suoria kausaalisuhteita päivähoidon vaikutuksista on vaikea muodostaa. Vaikutuksia tarkasteltaessa on huomioitava laajalti sekä lapsi-, perhe- että päivähoitopaikkakohtaiset muuttujat.

4.4.3 Lasten omat kokemukset perhepäivähoidon vaikutustekijänä
Lasten omia kokemuksia päivähoitokasvatuksesta on tutkittu aikaisempina vuosina suhteellisen vähän, mutta kiinnostus lasten näkökulman tavoittamiseen on selvästi kasvanut.
Suomessa lapsen näkökulmaa ja kokemuksia tavoitelleina tutkimuksina voidaan pitää
mm. Huttusen ja Tammisen (1991), Strandellin (1995), Kankaanrannan (1998), Raitalan
ja Laattalan (1998), Kallialan (1999) ja Tauriaisen (2000) tutkimuksia. Tätä kiinnostusta
on lisännyt omalta osaltaan eri tutkimusten kautta esiin noussut näkökulma siitä, että lasten hyvinvointi ja onnellisuus ovat peruslähtökohtia uuden oppimiselle. Lapset, jotka
eivät tunne itseään onnelliseksi ja hyvinvoivaksi, jättäytyvät osittain ympäristönsä ulkopuolelle eivätkä orientoidu siihen lapselle luontaisen uteliaisuuden ja oppimishalun ohjaamina. (Melhuish 1993.) Tauriainen (2000) painottaa, että lasten tyytyväisyys toimintaan
tulisi nähdä yhtä tärkeänä päivähoidon vaikutustekijänä kuin lasten oppiminen, sosiaalistuminen ja muut kehitykselliset vaikutustekijät. Lasten tyytyväisyys puolestaan perustuu
puhtaasti heidän kokemuksiinsa päivähoidon arjesta ja sen eri tilanteista.
Tauriaisen (2000) mukaan lasten kokemusten selvittämisen apuna voidaan käyttää
paitsi lasten tekemiä tuotoksia myös valokuvia ja erilaisia päivähoidon toimintoja kuvaavia piirroksia, jotka helpottavat lasta ilmaisemaan kokemuksiaan päivähoidosta (vrt. myös
Kankaanranta 1998). Yhteisten arviointikeskustelujen kautta aikuinen voi päästä lähemmäksi lapsen maailmaa ja kokemuksia ympäristönsä tapahtumista. Lasten suorittaman toiminnan arvioinnin avulla konkretisoituu selvästi myös näkemysten ja kokemusten yksilöllisyys. Tietty toiminta voi toisessa lapsessa saada aikaan positiivisia emootioita ja tuntua
mukavalta, kun taas toisen lapsen mielikuvat samasta toiminnasta voivat olla voimakkaan
negatiivisia. Lasten kokemukset tietyistä tapahtumista ovat paitsi yksilöllisiin mieltymyksiin myös tilanteisiin sidottuja. Satuhetki voi muodostua lapselle negatiiviseksi kokemuk-
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seksi silloin, kun satu ei herätä hänen mielenkiintoaan tai hänen ajatuksensa ovat jonkin
keskeytyneen, innostavamman toiminnan parissa. Jollakin toisella kerralla satuhetken
aiheena voi olla lapsen lempisatu, joka imaisee hänet totaalisesti mukaansa ja saa aikaan
positiivisia kokemuksia. (Kankaanranta 1998, Tauriainen 2000.)
Kankaanrannan (1998) tutkimuksessa nousi esiin mm. lasten omaehtoisuuden ja oman
päätäntävallan merkitys lasten kokemusten määrittymisessä. Omia kuvalliseen ilmaisuun
liittyviä tuotoksiaan arvioidessaan lapset suhtautuivat sitä myönteisemmin tuotoksiinsa,
mitä omaehtoisempaa toimintaprosessi oli ollut. Tutkimuksesta ilmeni myös se, että lapsilla ja aikuisilla on erilaiset käsitykset toiminnan omaehtoisuudesta. Aikuiset kokivat esimerkiksi sadun tiimoilta piirtämisen olevan lasten omaehtoista toimintaa ja antavan tilaa
lasten omalle mielikuvitukselle. Lasten mielestä satu kuitenkin kahlitsi ja rajoitti heidän
omaehtoisuuttaan, koska ilmaisun sisältö lähtee suoraan sadusta.
Yhteenvetona totean, että lasten näkemyksiä kartoittaneissa eri tutkimuksissa (Huttunen & Tamminen 1991, Kalliala 1999, Kankaanranta 1998, Raitala & Laattala 1998,
Strandell 1995, Tauriainen 2000) tulee esille hyvin samanlaisia näkemyksiä tekijöistä,
jotka vaikuttavat lasten tyytyväisyyteen päivähoidon toimintoja kohtaan. Seuraavaan taulukkoon (taulukko 4) olen koonnut yhteenvedon lasten tyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä käyttäen lähteenä kaikkia em. teoksia.
Taulukko 4. Lasten tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä päivähoidossa.
Tyytyväisyystekijät

Tyytyväisyystekijät

Oppimisympäristö
Ihmissuhteet
liikkumatilaa
kaverit, joiden kanssa on mukava leikkiä eikä tarpieniä ”soppeja”, jossa leikkiä
vitse riidellä
tiloja peuhu- ja majaleikeille
aikuiset, jotka ovat iloisia ja lasta ymmärtäviä, mutta
riittävästi leluja ja muuta materiaalia
pitävät myös kuria
tietokone
aikuiset, joilla on aikaa touhuta yhdessä lasten
pihoille lisää välineitä ja toimintamahdollisuuksia
kanssa
luonnonläheisyys
Leikki ja muu toiminta
aikaa leikille ja muulle omaehtoiselle toiminnalle
valinnanvapautta toiminnoissa
retkiä ja juhlia
luovia toimintoja

Perushoito
hyvää ruokaa riittävästi
valinnanvaihtoehtoja ja -vapautta ruokailuun
ei päiväunipakkoa
riittävästi ulkoilua ja liikuntaa

Tauriaisen (2000) mukaan lasten laatukäsitykset ovat aina kokemuksellisia ja liittyvät niihin toimintaprosesseihin, joissa lapsi itse on tai on ollut mukana. Eri toimintojen arvottaminen joko myönteiseksi tai kielteiseksi perustuu tarkastelukulmaan minä suhteessa
tapahtumiin. Edellä kuvatun yhteenvedon tekijät, jotka vaikuttavat lasten tyytyväisyyteen päivähoitoa kohtaan, ovat samalla tekijöitä, joiden tulisi ohjata myös perhepäivähoidon kasvatusprosessin laatua.
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4.4.4 Vanhempien tyytyväisyys vaikutustekijänä
Laadun vaikutustekijöihin kuuluu keskeisesti myös vanhempien tyytyväisyys päivähoitoa kohtaan. Vanhempien näkemysten tutkimisen suosio on kasvanut viime vuosina paitsi neljänteen tutkimusaaltoon liittyvän subjektiivisen ja dynaamisen laatukäsityksen
(esim. Dahlberg ym. 1999) myös yleisen yhteiskuntapoliittisen kehityksen myötä. Yhteiskuntapoliittisen kehityksen perusteita kuvattiin tarkemmin jo arviointia käsittelevässä
luvussa 4.3.6.
Vanhempien tyytyväisyyden tutkimisessa on havaittu kuitenkin tiettyjä ongelmia. Uusiseelantilaiset tutkijat Barraclough ja Smith (1996) ovat mm. todenneet tutkimuksessaan
vanhempien olevan tyytyväisiä lapsensa päivähoitoon sekä huonolaatuisissa että hyvälaatuisissa päivähoitopaikoissa. Asiantuntijaperustaisen mittarin perusteella todettiin, että ne
vanhemmat, joiden lapset ovat hyvälaatuisiksi määritellyissä päivähoitopaikoissa, ovat
jopa hieman kriittisempiä kuin ne vanhemmat, joiden lapset ovat huonolaatuisissa hoitopaikoissa. Vastaaviin tuloksiin ovat päätyneet myös Cryer ja Burchinal (1997).
Cryerin ja Burchinalin (1997) tutkimuksessa vanhemmat arvioivat ITERS-28ja
ECERS-29 mittareiden eri osa-alueiden merkitystä varhaiskasvatuksen laadulle. Tutkimuksen keskeisenä ideana oli selvittää, arvostavatko vanhemmat varhaiskasvatuksen laadussa
samoja asioita kuin asiantuntijat. Tutkimuksen mukaan vanhemmat arvioivat yleisesti
ottaen kaikki mittareiden eri osa-alueet erittäin tärkeiksi laatuun vaikuttaviksi tekijöiksi.
Kaikkein korkeimmat pistemäärät ITERS:in osa-alueista vanhemmat antoivat aikuinen–
lapsi vuorovaikutukselle ja ECERS:in osa-alueista ryhmän ilmapiirille, joka sisälsi yleisen
vuorovaikutuksen. Toisin sanoen tutkimustulosten mukaan voidaan todeta vanhempien ja
asiantuntijoiden laatunäkemysten olevan suuressa määrin yhteneväisiä. Mielenkiintoista
tutkimuksessa oli se, että vaikka vanhempien ja asiantuntijoiden laatunäkemysten todettiin
olevan yhteneväisiä, niin varsinaisessa asiantuntijoiden ja vanhempien suorittamassa toiminnan arvioinnissa todettiin olevan suhteellisen suuria eroja. Erot vanhempien ja asiantuntijoiden suorittamissa arvioinneissa kasvavat sitä mukaa, mitä abstraktimpia asioita
arvioidaan. Vanhempien ja asiantuntijoiden suorittamien arviointien erot olivat suurimmillaan nimenomaan niillä osa-alueilla, jotka vanhemmat arvioivat kaikkein merkityksellisimmiksi varhaiskasvatuksen laadun kannalta (esim. aikuinen–lapsi-vuorovaikutus).
Selitykseksi vanhempien arvioiden ristiriitaisuuteen verrattuna asiantuntijaperustaiseen
arviointiin voidaan Cryerin ja Burchinalin (1997)30 mukaan löytää eri tutkimuksista erilaisia, toisilleen jopa vastakkaisia, olettamuksia. Joidenkin tutkijoiden mukaan ristiriidat vanhempien ja asiantuntijoiden arvioinneissa selittyvät (vastoin Cryerin & Burchinalin 1997
tuloksia) erilaisten laatukäsitysten kautta. Vanhemmat ovat tietoisia päivähoidon laadusta,
mutta arvostavat ja kiinnittävät huomionsa eri tekijöihin kuin varhaiskasvatuksen asiantuntijat. Näin ollen päivähoitopaikka, jonka asiantuntijat määrittelevät huonolaatuiseksi, saattaa vanhempien näkökulmasta olla hyvälaatuinen. Osa tutkijoista taas väittää Cryerin ja
Burchinalin (1997) tuloksia vastaavasti vanhempien arvostavan samoja asioita kuin var28. Harms T, Cryer D ja Clifford R (1990) Infant/Toddler Enviroment Rating Scale. (ITERS).
Teacher College Press, New York.
29. Harms T & Clifford R (1980) Early Childhood Enviromental Rating Scale. (ECERS). Teacher
College Press, New York.
30. Ks. myös Hujala ja Parrila-Haapakoski (1998a), Hujala ym. (1999).
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haiskasvatuksen asiantuntijat, mutta arvioivan päivähoitoa enemmänkin omien toiveiden ja
olettamusten kuin todellisuuden kautta. Vanhemmilla ei ole tilaisuutta perehtyä riittävästi
lapsensa päivähoitopaikan toimintaan voidakseen relevantisti arvioida laadun eri ulottuvuuksien konkretisoitumista päivähoidon arjessa.
Toisaalta vanhempien vaatimukset päivähoitopaikan laadun suhteen ovat sidoksissa heidän aikaisempiin kokemuksiinsa ja tietoon päivähoidosta: vanhempien on vaikea vaatia
ennen kuin he tietävät, mitä voivat vaatia. Toisaalta vanhempien voi olla vaikeaa tiedostaa
ja myöntää lapsensa päivähoitojärjestelyjen olevan epätyydyttäviä. Vanhemmat toivovat
lapselleen parasta ja haluavat nähdä epäkohtien sijaan lapsensa päivähoitopaikan hyvät
puolet. (Barraclough & Smith 1996, Cryer & Burchinal 1997). Vanhemmat voivat myös
pelätä kriittisen arvioinnin kielteisiä seurauksia. Larnerin ja Phillipsin (1994) mukaan vanhemmat pitävät päivähoidon laatua itsestään selvänä niin kauan kuin heidän lapsensa vaikuttavat tyytyväisiltä, kehittyvät normaalissa tahdissa ja hoitopaikka vaikuttaa turvalliselta.
Vanhempien mielipiteet ja käsitykset päivähoidon laadusta ovat toisaalta sidoksissa laajempaan sosiaalisen kontekstiin: vanhemmat tarkastelevat lastensa tarpeita ja päivähoidon
laatua koko perheen tarpeiden ja elämän sujuvuuden kannalta (Folque ym. 1996, Melhuish
1993). Vanhempien tyytyväisyys on Folquen ym. (1996) tekemän tutkimuskirjallisuuskoonnin mukaan yhteydessä sekä päivähoitopaikan käytännöllisiin seikkoihin (hyvä
sijainti, sopivat aukioloajat jne.) että päivähoitopaikan sisäisten tekijöiden toimivuuteen
(kasvattajan lämmin ja huomaavainen suhde lapseen, lapselle järjestettävät oppimismahdollisuudet, aikuisten määrä suhteessa lasten määrään, lapsen tyytyväisyys jne.).
Folquen ym. (1996) omassa tutkimuksessa vanhemmat nostivat tärkeimmäksi laadukkaan päivähoidon määrittäjäksi lasten fyysisiin tarpeisiin vastaamisen (hyvä ruoka, riittävä
lepo, ulkoilu yms.) ja toiseksi lapsen kehityksen tukemisen. Nämä tekijät eivät kuitenkaan
olleet ensisijaisia vanhempien valitessa lapselleen hoitopaikkaa. Vanhemmista 70 % oli
valinnut päivähoitopaikan pääasiassa käytännöllisten tekijöiden, kuten hyvän sijainnin,
sopivien aukioloaikojen jne., ohjaamina. Lasten tarpeet, joiden täyttyminen on kiinni
lähinnä päivähoitopaikan sisäisistä, pedagogisista laatutekijöistä, tuli esiin valintaa ohjaavana tekijänä vasta kolmantena asiana. Tämä selittyy osaltaan sillä, että ulkoisten tekijöiden arviointi on sisäisten tekijöiden arviointia helpompaa. Folque ym. (1996) korostavat,
että vanhemmilla tulisi olla mahdollisuus perehtyä ja vertailla eri hoitopaikkojen toimintaa
ennen kuin he voivat käyttää päivähoidon sisäisiä laatutekijöitä valintojaan ohjaavina kriteereinä. Folquen ym. (1996) tulosten voidaan katsoa asettavan kriittiseen valoon tutkimukset, joissa vanhempien laatukäsityksiä on selvitetty vanhempien päivähoidon valintaa
ohjaavien tekijöiden kautta.
Edelleen yksi syy vanhempien ja asiantuntijoiden suorittaman arvioinnin eroihin voi
Hujalan ym. (1999) mukaan olla se, että vanhemmat arvioivat varhaiskasvatuksen laatua
yleisesti ottaen ”helläkätisemmin” kuin asiantuntijat. Vanhempien arviointeja ja odotuksia
yleiselle varhaiskasvatukselle ohjaa se, minkälaista hoitoa ja kasvatusta he itse katsovat tarjoavansa lapselleen.
Huttunen (1988) on tutkinut vanhempien tyytyväisyyttä päivähoitoon sekä perhepäiväkoti- että päiväkotiympäristöissä ja todennut, että leikki- ja toimintatuokioihin oltiin tyytyväisempiä päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossa. Ulkoilu, nukkuminen ja yksilöllinen
kohtelu olivat sen sijaan asioita, joihin perhepäivähoitolasten vanhemmat olivat erittäin
merkittävästi tyytyväisempiä kuin päiväkotilasten vanhemmat. Yhteenvetona tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että 94 % tutkimukseen osallistuneista vanhemmista oli tyytyväi-
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siä lapsensa päivähoitoon. Perhepäivähoitosektorilla tyytyväisyys oli vielä suurempaa kuin
päiväkotisektorilla. (Huttunen 1988, 90, 92.)
Vanhempien tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä tarkemmin eriteltäessä Huttusen
(1988) tutkimuksessa tulee esiin lapsen viihtyminen ja myönteinen asenne hoitoa kohtaan.
Mikäli lapsi on tyytyväinen hoitopaikkaansa, myös vanhemmat ovat tyytyväisiä. Päiväkotitoiminnassa vanhemmat arvostivat tutkimuksen mukaan myös ammattitaitoista, luotettavaa ja kasvatustehtävään soveltuvaa henkilöstöä, päiväkotikasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä sekä vanhempien tukemista kasvatustehtävässä. Kritiikkiä esitettiin puolestaan päiväkotisysteemin joustamattomuuteen, nukkumisjärjestelyihin, riittämättömään ulkoiluun ja
sen valvontaan, yksilölliseen huomiointiin sekä aikuiskeskeisyyteen. (Mt. 92–96.)
Perhepäivähoitosektorilla vanhempien tyytyväisyys kulminoituu Huttusen (1988, 97–
98) mukaan paljolti tyytyväisyydessä hoitajaan. Taustalla vaikuttavat hoitajan hyvä suhde
lapseen ja vanhempiin, yhdensuuntainen näkemys hoidosta ja kasvatuksesta sekä lapsi- ja
perhekeskeiset ratkaisut. Tyytymättömyyttä aiheuttaa lasten ikäerot hoitoryhmässä sekä
hoitajan omien ja hoitolasten välillä koettu eriarvoisuus. Huttusen (1988) tutkimuksessa
vanhemmat kaipasivat perhepäivähoitoon lisää ohjattuja leikkejä ja toimintoja, mutta suhtautuivat ymmärtäväisesti perhepäivähoitajan rajallisiin mahdollisuuksiin toteuttaa niitä
pienten eri-ikäisten lasten ryhmässä. Perhepäivähoitajille toivottiin myös lisää koulutusta
sekä vahvempaa ohjausta kunnan taholta.

5 Tutkimusmenetelmä
5.1 Tutkimuksen paradigmaattisista sitoumuksista
Tutkimuksen menetelmälliset valinnat, kysymysten asettelu ja logiikka perustuvat aina
siihen, miten tutkija ymmärtää todellisuuden ja mahdollisuutensa saada sitä koskevaa tietoa. Nämä ontologiset ja epistemologiset olettamukset vaikuttavat tutkimuksen taustalla
huolimatta siitä, tuodaanko ne tutkimuksessa julki. Hatch (1995, 123) kritisoi sitä, että
aloittelevia tutkijoita neuvotaan usein ensin miettimään, minkälaisiin kysymyksiin tutkimuksella haetaan vastauksia, sen jälkeen valitsemaan sopivat menetelmät ja toteuttamaan
tutkimuksensa ilman tarkempaa pohdintaa omista ontologisista olettamuksistaan suhteessa todellisuuteen ja sen tutkimiseen. Näiden kysymysten sivuuttaminen johtaa Hatchin
(1995, 121–123) mukaan vähintäänkin puutteisiin tutkimuslogiikan johdonmukaisuudessa ja pahimmillaan puutteisiin koko tutkimuksen kysymyksenasettelussa menetelmiin ja
tuloksiin nähden. Tutkimusongelmien ja kysymyksenasettelun tulisi aina alkaa ja perustua ilmiön ontologiseen ja epistemologiseen tarkasteluun, omien olettamusten ja käsitysten selkiyttämiseen.
Tutkimuskirjallisuudesta löytyy tänä päivänä hyvin monenlaisia jaotteluja, nimityksiä ja
luokitteluja, joiden kautta tutkimuksen ontologisia, epistemologisia ja metodologisia eli
tutkimusparadigmaattisia mahdollisuuksia on käsitteellistetty ja kuvattu. Tässä viidakossa
on tämänkin tutkimuksen yhteydessä koettu monia epätoivon hetkiä. Seuraavassa olen
jäsentänyt erilaisia tutkimusparadigmoja, ja omaa tutkimustani niiden joukossa, Guban ja
Lincolnin (1994) esittämän paradigmajaottelun mukaan. Guban ja Lincolnin (mt.) mukaan
tutkimusparadigma sisältää käsitteenä tutkimuksen ontologiset, epistemologiset ja metodologiset sitoumukset, mutta ei metodiikkaa, joka liittyy esimerkiksi kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen erotteluun. Tutkija voi käyttää tutkimuksessaan sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia metodeja riippumatta siitä, mihin tutkimusparadigmaan tutkija on sitoutunut.
Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että tutkimusparadigma olisi pelkkä filosofinen käsite
ilman käytännön seuraamuksia. Tutkimusparadigma vaikuttaa konkreettisesti mm. siihen,
mihin tutkimuksella pyritään, miten tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan, miten tutkija
ymmärtää ja esittää tutkimustuloksensa jne. Guba ja Lincoln (1994) jakavat tutkimuspara-
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digmat karkeasti neljään pääkategoriaan, joiden sisältöä kuvaan pääpiirteittäin seuraavassa
taulukossa (taulukko 5).
Taulukko 5. Neljä keskeistä tutkimusparadigmaa.
Positivismi

Postpositivismi

Kriittinen teoria ym. Konstruktivismi

Ontologia

naivi realismi –
objektiivisesti
havaittava todellisuus

kriittinen realismi –
objektiivinen todellisuus, joka ei avaudu
yksilölle suoraan ja
täydellisenä

historiallinen realismi – todellisuus,
joka on arvovälitteinen, historiallisesti,
kulttuurisesti jne.
rakentunut

Epistemologia

dualismi/objektivismi,
tutkimustieto =
objektiivinen totuus

modifioitu dualismi/
objektivismi, objektiivinen totuus, mikäli
sopii jo olemassa olevaan tietoon

transaktionismi/
transaktionismi/
subjektivismi, arvo- subjektivismi,
välitteinen tieto
konstruoitu tieto (sosiaalinen/
yksilöllinen aspekti)

Metodologia

eksperimentaalinen/
manipuloiva; hypoteesien todeksi
osoittaminen, pääasiallisesti kvantitatiiviset metodit

dialektinen
modifioitu eksperimentaalinen/manipuloiva; hypoteesien
kumoaminen; triangulaatio, voidaan käyttää myös laadullisia
metodeja

hermeneuttinen/dialektinen

Tutkimuksen
tavoitteet

selittää, kontrolloida, yleistää,
ennustaa

selittää, kontrolloida,
yleistää, ennustaa

kuvailla, ymmärtää,
rekonstruoida

kritisoida, kehittää,
emansipoida

relativismi – paikallisesti ja ajallisesti
konstruoituva todellisuus

Oma tutkimusparadigmani sijoittuu edellisessä taulukkossa lähinnä konstruktivistiseen
paradigmaan kytkeytyvän sosiaalisen konstruktionismin alueelle (Schwandt 1994). Tutkimukseni paradigmaattisena perustana toimii ns. intersubjektiivinen laadun paradigma,
jonka keskeisenä lähtökohtana on sosiaaliseen konstruktionismiin (Berger & Luckmann
1995, James ym. 1998, Schwandt 1994) ja objektiiviseen hermeneutiikkaan (Karjalainen
& Siljander 1993) pohjautuva käsitys ihmisestä kielellisenä, sosiaalisena ja kulttuurisena
olentona, joka rakentaa käsitystään maailmasta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden
ihmisten kanssa (ks. myös luku 3.3.3). Sosiaalinen konstruktionismi on lähestymistapa,
jota on hyödynnetty viime vuosina kasvavassa määrin erityisesti sosiologisen, sosiaalipsykologisen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen piirissä. Todellisuus ja käsityksemme
ympäröivästä maailmasta ovat oman konstruointimme tulosta, mutta samalla sidoksissa
siihen sosiaaliseen todellisuuteen, jossa elämme (Guba & Lincoln 1994, Siljander 1995).
Käsityksillä on näin ollen aina sekä subjektiivinen että tiettyyn sosiaaliseen todellisuuteen kytkeytyvä intersubjektiivinen perusta, joka koostuu eri toimijoille yhteisistä kielellisistä merkityksistä, arvoista ja rakenteista, joihin yksilö on sosiaalistunut.31 (Karjalainen
& Siljander 1993, Schwandt 1994, Siljander 1995.)
Sosiaalinen konstruktionismi kytkeytyy peruslähtökohdiltaan lähelle objektiivista hermeneutiikkaa ja Ulrich Overmannin merkitysteoriaa, jonka mukaan merkityksenanto voi
31. Ks. myös luku 3.3.3 Intersubjektiivinen laadun paradigma.
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olla vain rajatussa mielessä subjektiivinen tapahtuma. Yksilö rakentaa merkitysmaailmaansa kulttuurisidonnaisen kielen avulla tietyn sosiaalisen todellisuuden ohjaamana, jolloin subjektiivisten merkitysten tausta ja motiivit ovat aina jollakin tavalla myös sosiaalisen
todellisuuden sisältämien intersubjektiivisten merkitysrakenteiden määrittämiä. (Siljander
& Karjalainen 1991, Karjalainen & Siljander 1993.) Nämä rakenteet sisältävät myös tiettyjä objektivoitavissa olevia muotoja, jotka ovat paikannettavissa erilaisista kulttuurin tuotteista, kuten kielestä, uskonnosta, taiteesta jne. (Schwandt 1994, Siljander & Karjalainen
1991, Karjalainen & Siljander 1993, Siljander 1995). Tutkimukseni kannalta tämä tarkoittaa sitä, että vaikka jokainen perhepäivähoitaja, -ohjaaja ja lapsen vanhempi on tallentanut
tutkimusaineistoon omia subjektiivisia käsityksiään perhepäivähoidosta ja sen laadusta,
näihin tallenteisiin on heijastunut enemmän tai vähemmän myös omaan yhteiskuntaamme
sisältyviä erilaisia kielellisiä merkitysrakenteita, arvoja ja käsityksiä, jotka koskevat lapsuutta, vanhemmuutta, kasvatusta jne. (vrt. Moss ym. 2000). Nämä rakenteet voivat olla
toimijoille osittain tiedostettuja ja osittain tiedostamattomia (Siljander 1995).
Näiden intersubjektiivisten merkitysrakenteiden voidaan katsoa elävän omaa elämäänsä
siinä mielessä, että niiden ontologinen asema ei ole välittömästi riippuvainen yksittäisen
subjektin mielipiteistä ja merkityksenannosta, vaan sitä määrittävä. Näkökulma kääntää
samalla tulkinnan painopistealueen subjektiivisesta merkityksenannosta toisaalle: ensisijainen kiinnostuksen kohde ei ole subjektiivinen merkityksenanto, vaan se, millä tavalla
olemassa olevat ”objektiiviset” merkitysrakenteet luovat merkityksellisen ja tulkittavan
rakenteen subjektiiviselle toiminnalle. Näin ollen merkityksenanto sosiaalista todellisuutta
luovana konstruktiivisena tapahtumana ja merkitys tästä välittömästi riippumattomana
todellisuuden objektivoituneena rakenteena voidaan ainakin periaatteessa erottaa toisistaan. (Siljander 1995.)
Merkitysten ontologiaan suhteutettuna tämä johtaa realistiseen näkemykseen siitä, että
tutkimusaineistolla, tekstillä, on tulkitsijasta ja lukemistapahtumasta riippumaton merkitysrakenne, joka on taltioitunut aineistoon sen tuottamisajankohtana. Tutkijan tehtäväksi
jää näiden merkitysrakenteiden jäljittäminen ja rekonstruoiminen aikaisempaa ymmärrettävämpään muotoon. (Mt.) Toisin sanoen tutkijan tehtävänä on tuoda esiin paitsi aineistosta
suhteellisen suoraan esiin nousevat tiedostetut subjektiiviset ja intersubjektiiviset merkitykset myös ne latentit merkitysrakenteet, jotka ovat vaikuttaneet merkityksenantoprosessin taustalla. (Karjalainen & Siljander 1993, Siljander 1995.) Edellä kuvatussa näkökulmassaan merkitysten ontologisen ja epistelomologisen perustan voidaan katsoa lähestyvän
positivistista tieteentraditiota, joka perustuu todellisuuden näkemiseen objektiivisesti
havaittavana, subjektista erillään olevana kokonaisuutena (esim. Guba & Lincoln 1994,
Hatch 1995). Tässä yhteydessä on kuitenkin korostettava, että vaikka tutkimusaineiston
voidaan olettaa olevan ontologisessa siteessä todellisuuteen ja sisältävän tiettyjä sosiaaliseen todellisuuteen liittyviä ”objektiivisia” merkitysrakenteita, nämä rakenteet eivät
avaudu kaikille tutkijoille samalla tavalla. Jokainen tutkija tulkitsee aineistoaan omien tulkintaskeemojensa ja merkitysrakenteidensa ohjaamana (Usher 1996).
Tutkittavan ilmiön, tuotetun aineiston, tutkijan tekemän analyysin ja tutkimustulosten
suhdetta toisiinsa voidaan kuvata seuraavasti:
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Kuva 3. Tutkimustulokset todellisuuden tulkintaprosessina (Karjalainen & Siljander 1993).

Merkityksenanto, ts. tulkintaprosessi, muodostuu toisilleen päällekkäisistä tulkinnoista
siten, että ensin tutkimuksen kohteena olevat subjektit ovat aineiston tuottamishetkellä
tulkinneet ja merkityksellistäneet tutkimuskysymyksiksi kohdistettuja asioita omasta
perspektiivistään tietyn sosiaalisen todellisuuden ohjaamina (tulkinta 1). Sen jälkeen
minä tutkijana tulkitsen aineistoon tallentuneita merkityksiä omasta perspektiivistäni (tulkinta 2) ja yritän tavoittaa niiden sisäisen logiikan sekä subjektiivisuus-intersubjektiivisuus että tiedostamaton-tiedostettu-akselilla.
Vaikka tulkintaprosessi on viime kädessä aina tutkijan oman konstruktion tulosta, ei
aineisto ole pelkkä ”tyhjä taulu”, johon tulkitsija voi vapaasti piirtää merkityksiään. Tämä
vesittäisi koko tieteellisen tutkimuksen logiikan. Tulkintaprosessi on interaktiivinen tapahtuma, jossa teksti itsessään virittää tiettyjä lukutapoja. Näin ollen myös mahdollisten lukutapojen ääretön määrä supistuu tekstin virittämien reaalisten lukutapojen rajatuksi joukoksi. Tekstin rakenteen tietynlainen ”riippumattomuus” tulkitsijasta on ylipäänsä edellytyksenä sille, että voidaan välttää tulkinnan satunnaisuus ja tavoitella oikeaa tulkintaa.
(Karjalainen & Siljander 1993.)
Tutkijan kykyyn tavoittaa sekä tutkimusaineistoonsa tallentuneiden käsitysten ilmisisältö että niiden taustamerkityksiä vaikuttaa keskeisesti se, miten hyvin tutkija on perillä
tutkimuskohteestaan, ts. minkälainen kulttuurinen kompetenssi tutkijalla on: puhuuko tutkija tutkittavien kanssa samaa kieltä (Mt.). Omassa tutkimuksessani tie tutkimuskontekstiin avautui oman päivähoitokentällä tekemäni käytännön työn, perhepäivähoitoa ja varhaiskasvatusta koskevan lähdekirjallisuuden, suhteellisen laajan empiirisen aineiston sekä
nykyisessä työssäni perhepäivähoitajien kanssa käymieni pitkien keskustelujen viitoittamana. Voin siis olettaa, että minulla on suhteellisen hyvä kulttuurinen kompetenssi aineistoni analyysiin. Viime kädessä tutkimukseni ”totuudellisuus” määrittyy kuitenkin vasta
kohdatessaan lukijansa.

5.2 Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen metodin yhdistäminen
Tämä tutkimus sisältää perinteiseen metodologiakeskusteluun suhteutettuna sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimusaineiston olen kerännyt lomaketutkimuksena ja aineiston analyysissa ja tulostamisessa ole hyödyntänyt sekä määrällistä että laadullista sisällön analyysia. Tutkimuksen tausta ja analyysin ydin ovat kuitenkin
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laadullisen tutkimuksen alueella. Viime vuosina ihmistieteissä onkin keskustelu paljon
siitä, mitkä ovat viime kädessä ne tekijät, joiden kautta tutkimus voidaan määritellä joko
kvalitatiiviseksi tai kvantitatiiviseksi (Hammersley 1994). Eskolan ja Suorannan (1995)
mukaan eri tutkimusmenetelmät poikkeavat toisistaan yllättävän vähän. Jos tarkastellaan
esimerkiksi survey-tutkimuksessa käsiteltävien numeroiden syntyperää, ne palautuvat
aina jollakin tavalla kvalitatiivisen tutkimuksen ”pehmeälle alueelle” ja eri ihmisten asioille antamiin subjektiivisiin merkityksiin. Niin lomaketutkimuksessa kuin kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisessä haastattelussakin on aina kysymys kielellisestä kommunikaatiosta ja subjektiivisesta merkityksenannosta.
Patton (1990) ja Chelimsky (1997) kritisoivatkin eri tutkimusparadigmojen jyrkkää vastakkainasettelua – metodologista yksioikoisuutta, jossa tutkija julistautuu joko puhtaasti
kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen lähestymistavan kannattajaksi. Heidän mukaansa paradigmaattinen tarkastelu on oleellista omien tieteenfilosofisten peruslähtökohtien hahmottamiseksi, mutta ei tutkijan metodisten valintojen rajoittamiseksi. Patton käyttää metodien
yhteydessä käsitettä ”paradigm of choices”, jolla hän viittaa siihen, että metodien valinnan
tulee olla joustavaa ja perustua aina tutkittavan kohteen ja tavoitteiden kannalta mielekkäimpään menetelmään. Tässä tutkimuksessa käytettyjen aineiston keruumenetelmien ja
muototutuneiden aineistotyyppien sijoittumista kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen kenttään voidaan havainnollistaa Nivalaa (1999, 104) lainaten seuraavalla taulukolla
(taulukko 6):
Taulukko 6. Aineistonkeruumenetelmät ja aineistotyypit kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen
tutkimuksen kentässä.
Ensisijainen aineiston keruumenetelmä
Ensisijainen
aineistotyyppi

Kvantitatiivinen

Kvalitatiivinen

Kvantitatiivinen

1. Puhdas kvantitatiivinen

2. Hajautettu
esim. haastattelut

Kvalitatiivinen

3. Hajautettu
esim. surveyn avoimet kysymykset

4. Puhdas kvalitatiivinen

Oma tutkimukseni sijoittuu edellä kuvatun taulukon luokkaan kolme. Metodinen hajauttaminen toteutuu siten, että ensisijaisesti kvantitatiivisella aineiston keruumenetelmällä
on tuotettu kvalitatiivista aineistoa – lomakekyselyn avoimet vastaukset. Metodinen
hajauttaminen jatkuu edelleen analyysissa, joka perustuu aineiston tulkintaan ja tulostamiseen sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Kvantitatiivisen analyysin perustana
käytetään henkilöstön taustatietoja ja työolosuhteita koskevassa osuudessa SPSS-tilastollisen analyysin ohjelmaa (ks. luku 6.1) ja muissa yhteyksissä ns. laatutekijäpohjaista sekä
tutkimuksen teoriaperustasta että empiriasta nousevaa sisällön jäsennystä perhepäivähoidon laadulle (ks. luku 5.4.1). Laatutekijäpohjaisen sisällön analyysin yhteydessä tapahtuvan kvantifioinnin keskeisimpänä funktiona on kuvata määrällisesti sitä, minkälaisen painoarvon kukin toimijaryhmä antaa eri laatutekijöille, ts. mitä tekijöitä perhepäivähoitohenkilöstö ja lasten vanhemmat pitävät keskeisenä perhepäivähoidon laadun ja sen kehittämisen näkökulmasta. Kvalitatiivisen sisällön analyysin avulla pyritään puolestaan
kuvaamaan paitsi aineistosta suhteellisen suoraan esiin nousevia merkityksiä perhepäivä-
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hoidosta ja sen laadusta myös niitä taustamerkityksiä, jotka ovat vaikuttaneet joko tiedostettuina tai tiedostamattomina käsitysten muodostamisprosessin taustalla. Huomattavaa
kuitenkin on, että analyysin painopiste on selkeästi aineiston ilmi merkityksissä eli siinä,
mitä tutkimushenkilöt teksteissään kertovat ja minkälaisia merkityksiä he tietoisesti perhepäivähoidolle ja sen laadulle antavat.

5.3 Aineistonkeruu kyselytutkimuksena
Aineistonkeruu noudattelee menetelmälliseltä perustaltaan osittain perinteisen surveytutkimuksen piirteitä, mutta sanoutuu samalla irti surveylle tyypillisestä tarkasta etukäteisstrukturoinnista sekä mitattavuuden ja yleistettävyyden vaateesta (Fink & Kosecoff 1998,
Laaksovirta 1988, Lehto 1998). Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että sen
avulla voidaan kerätä aineistoa suurelta tutkimusjoukolta (Hirsjärvi ym. 1997). Tämän
tutkimuksen kohdejoukko muodostui väistämättä suhteellisen suureksi, koska halusin
mukaan paitsi perhepäivähoidon ohjaajia ja lasten vanhempia myös perhepäivähoitajia
kaikista perhepäivähoidon eri muodoista (ks. luku 6.1). Toisaalta Laadun arviointi päivähoidossa -projektissa työskentelyn aikana syntynyt esiymmärrys, että perhepäivähoitoa
toteutetaan tänä päivänä hyvin monella eri tavalla eri kunnissa, johti siihen, että halusin
tutkimukseen mukaan perhepäivähoitohenkilöstöä sekä pienistä että suurista kunnista ja
edelleen maantieteellisesti eri puolilta Suomea.
Kyselylomakkeet olen rakentanut siten, että painopiste on selkeästi avoimissa kysymyksissä, jotka koskevat perhepäivähoitoa ja sen laatua. Ainoastaan perhepäivähoitohenkilöstön taustatietoja kartoittavassa osuudessa käytin osittain strukturoituja kysymyksiä. Avointen kysymysten etuna pidetään yleensä sitä, että ne sallivat vastaajien ilmaista omin sanoin
käsityksiään kysytyistä asioista (Hirsjärvi ym. 1997). Näin ne myös jättävät vastaajille
vapauden valita, mitä haluaa sanoa ja mitä jättää sanomatta; mitä pitää tärkeänä ja mitä
vähemmän tärkeänä. Tämä näkökulma on tärkeää huomioida myös aineiston analyysissa.
Tutkimusongelmien kannalta on mielekästä analysoida paitsi sitä, mitä tutkimushenkilöt
kertovat, myös sitä, mitä jätetään kertomatta.
Tutkimuksessa käyttämäni perhepäivähoidonohjaajille ja -hoitajille suunnatut kyselylomakkeet (liitteet 3 ja 4) ovat yhteneväisiä sisällöltään, mutta vanhemmille suunnattu kyselylomake muodostaa oman kokonaisuutensa. Kuvaan kumpaakin seuraavassa luvussa tarkemmin.
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5.4 Perhepäivähoitohenkilöstölle suunnattu kysely
Perhepäivähoitohenkilöstöä koskeva empiirinen aineisto on kerätty helmikuussa 1998,
jolloin lähetin tutkimukseen liittyvät kyselylomakkeet kahteenkymmeneenkahteen Laadunarviointi päivähoidossa -projektin kokeilukuntaan ja kymmeneen seurantakuntaan.
Otantaa voidaan pitää suhteellisen edustavana, sillä tutkimukseen osallistuneet kunnat
sijaitsevat maantieteellisesti eri puolilla Suomea ja mukana on sekä pieniä että suuria
kuntia. Kaiken kaikkiaan kyselylomakkeita lähetettiin sadalle perhepäivähoitajalle ja
40:lle perhepäivähoidon ohjaajalle. Lomakkeiden lähettäminen tapahtui siten, että lähetin
ensin lomakkeet kunkin kunnan päivähoidosta vastaavalle henkilölle, joka välitti lomakkeet edelleen. Lomakkeiden edelleen välittämisen yhteydessä annoin ohjeen jakaa kyselylomakkeet eri hoitajille ja ohjaajille siten, että mahdollisuuksien mukaan erilaiset perhepäivähoito- ja ohjausmuodot tulisivat edustettua. Edellä mainitut näkökulmat huomioiden tutkimusta voidaan pitää eräänlaisena poikkileikkauksena suomalaisesta perhepäivähoidosta.
Kyselylomakkeen palautusprosentti nousi erittäin korkeaksi. Perhepäivähoitajien osalta
kyselylomakkeita palautui 93 kappaletta ja ohjaajien osalta 38 kappaletta; vastausprosentiksi muodostui perhepäivähoitajilla 93 % ja perhepäivähoidon ohjaajilla 95 %. Vastausprosentin nouseminen näin korkealle voi johtua osaltaan siitä, että tutkimus kohdistettiin
nimenomaan Laadunarviointi päivähoidossa -projektin kokeilu- ja seurantakuntiin, joissa
oma tutkimukseni saatettiin hahmottaa osaksi projektia ja siihen osallistumista. Toisaalta
korkea osallistumisprosentti voi olla myös osoitus siitä, kuinka tärkeänä perhepäivähoitajat
ja perhepäivähoidon ohjauksesta vastaavat henkilöt pitävät perhepäivähoitoa koskevaa tutkimustoimintaa.
Tutkimuksen aineiston keruutapa ja kyselylomakkeiden laadinta kytkeytyy osittain
Oulun yliopiston varhaiskasvatuskeskuksessa keväällä 1998 meneillä olleeseen toimenkuvatutkimukseen, joka koski päiväkotihenkilöstön työtehtäviä (Hujala & Puroila 1998).
Tässä tutkimuksessa käytetty kyselylomake sisälsi kokonaisuutena myös Hujalan ja Puroilan (mt.) toimenkuvatutkimusta vastaavan ns. itseraportointi kaavakkeen, johon perhepäivähoitajat kuvasivat tutkimuspäivän aikana toteuttamansa työtehtävät puolen tunnin tarkkuudella, sekä kysymyksiä, jotka koskivat kyseistä työpäivää. Kyselylomakkeen toimenkuvia kartoittavaa aineistoa ei ole kuitenkaan hyödynnetty tässä tutkimuksessa, vaan se muodostaa oman erillisen kokonaisuutensa.
Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kyselylomakkeen B- ja C-osioista,
joissa keskitytään perhepäivähoitohenkilöstön käsityksiin omasta työstään ja toimintaperiaatteistaan, käsityksiin perhepäivähoidosta ja sen laadusta sekä kartoitetaan taustatietoja
tutkimushenkilöistä (ks. liitteet 3 ja 4). Näiden lisäksi mukana on yksi kysymys tutkimuksen A-osasta, ja se koskee perhepäivähoitajien käsityksiä viidestä tutkimuspäivän tärkeimmästä työtehtävästä. Tämän kysymyksen mukaanotto oli perustelua, koska se antoi selkeästi lisänäkemystä perhepäivähoitajien työorientaatiosta (ks. luku 9).
Kyselylomakkeeseen sisällytettyjen kysymysten muotoilu tapahtui teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusongelmien ohjaamana siten, että kysymysten avulla pyrin saamaan vastaajat tarkastelemaan perhepäivähoitoa ja sen laatua mahdollisimman monesta eri perspektiivistä. Lähtökohtaolettamuksena oli käsitys, että perhepäivähoidon laatu saa erilaisia merkityksiä paitsi sen mukaan, kuka laatua määrittelee, myös sen mukaan, mistä perspektii-
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vistä asiaa tarkastellaan. (Moss ym. 2000.) Tämän takia pyysin perhepäivähoitohenkilöstöä
tarkastelemaan kyselylomakkeessa esimerkiksi perhepäivähoidon vahvuuksia erikseen
sekä lapsen, vanhempien, oman työn että yhteiskunnan näkökulmasta. Toisena keskeisenä
lähtökohtana kysymysten rakentamisessa oli käsitys, että laatu liittyy käsitteenä aina viime
kädessä tietyn asian arvon määrittämiseen, hyvän erottamiseen huonosta. Näin ollen perhepäivähoidon laatu saa tutkimuksen kautta sisältönsä paitsi suoraan laatuun liittyvästä
kysymyksestä32 myös niistä merkityksistä, joiden kautta vastaajat kuvaavat perhepäivähoidon vahvuuksia, heikkouksia ja toimintaperiaatteitaan.

5.4.1 Vanhemmille suunnattu kysely
Vanhemmille suunnattu kysely toteutettiin case-luonteisesti keräämällä aineistoa ainoastaan yhden kunnan alueelta. Kunta on suhteellisen pieni, 6 508 tuhannen asukkaan maalaiskunta, jonka päivähoito toteutuu perhepäivähoitopainotteisesti. Kunnassa on yksi päiväkoti, jossa on 32 hoitopaikkaa ja noin 30 perhepäivähoitajaa, jotka tekevät työtään
omassa kodissaan. Aineistonkeruu tapahtui marraskuussa 1997, ja vastauksia tuli 33 perheeltä. Osaan kyselyistä olivat vastanneet molemmat vanhemmat ja osassa vastaajana oli
toiminut pelkästään äiti. Kyselylomakkeessa oli neljä avointa kysymystä (ks. liite 5), joilla pyrittiin kartoittamaan vanhempien käsityksiä perhepäivähoidon laadusta sekä yleisesti että lapsen näkökulmasta tarkasteltuna. Lisäksi vanhempia pyydettiin kuvaamaan,
miten perhepäivähoitoa tulisi heidän mielestään kehittää.

5.5 Aineiston analyysi deduktiivisena ja induktiivisena sisällön
analyysina
Tutkimusaineistoni analyysissa ole hyödyntänyt sekä deduktiivista että induktiivista sisällön analyysia. Sisällön analyysi voidaan määritellä menettelytavaksi, jossa tutkija pyrkii
erilaisten sisällöllisten luokittelujen avulla tiivistämään, analysoimaan ja tulkitsemaan tutkimusaineistoonsa tallentuneita sisältöjä ja rakenteita (Krippendorf 1980, Mayring 2000,
Stemler 2001). Menetelmällisenä lähestymistapana sisällön analyysi on Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan perusteltavissa erityisesti silloin, kun mikään olemassa oleva
metodi ei sinällään sovi oman aineiston analyysiin, vaan analyysiprosessissa halutaan
hyödyntää luovasti erilaisia tapoja järjestää, luokitella ja kuvata tutkittavaa ilmiötä. Sisällön analyysissa analyysiprosessin toteuttamiseen ei ole olemassa yksityiskohtaisia sääntöjä: jokainen tutkija kehittää oman luokittelujärjestelmänsä, joka sopii parhaiten nimenomaisen aineiston haltuunottoon ja jäsentämiseen. Analyysin tavoitteena on rakentaa systemaattinen, kattava ja tiivistetty kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Analyysin lopputuloksena
tuotetaan tutkittavaa ilmiöitä kuvaavia kategorioita, käsitteitä, käsitejärjestelmiä tai malleja. (Kyngäs & Vanhanen 1999.)
32. Kysymys: Minkälaista on hyvä perhepäivähoito? Luettele 10 mielestäsi keskeisintä laadukkaaseen perhepäivähoitoon liittyvää tekijää.
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Sisällön analyysi voi olla lähtökohdiltaan kvalitatiivista tai kvantitatiivista (Pietilä
1973) riippuen tutkimuksen tavoitteista. Kvantitatiivisessa sisällön analyysissa aineistoa
analysoidaan tekstiin sisältyvien tiettyjen ilmaisujen tai sanojen perusteella noudattaen
yleisesti positivistisen tutkimuksen logiikkaa. Kvalitatiivisessa sisällön analyysissa painopiste on aineistoon tallentuneiden merkitysten luokittelussa laadullisen tutkimusotteen
mukaisesti. (Seitamaa-Hakkarainen 2000.) Tutkija ei tyydy pelkästään kuvaamaan tutkimuskohdettaan, vaan haluaa lisäksi tulkita, selittää ja ymmärtää – tietää mitä ja miksi (Dey
1993). Metodien tasolla raja kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen välillä on kuitenkin häilyvä.
Useissa sisällön analyysia soveltaneissa tutkimuksissa näihin kahteen lähestymistapaan
liittyviä menetelmiä on käytetty toisiaan täydentävinä (esim. Backman 2001, Härkönen
1996). Niin myös tässä tutkimuksessa.
Sisällön analyysissa tarkastelun painopiste voi olla Mayringin (2000) mukaan sekä
aineiston ilmisisällöissä että latenteissa merkityksissä. Kyngäksen ja Vanhasen (1999)
mukaan tutkija on viime kädessä se, joka päättää, pitäytyykö hän analyysiprosessissaan
pelkästään aineistonsa ilmisisältöihin (manifest content) vai pyrkiikö hän nostamaan esiin
myös aineistoonsa tallentuneita piilomerkityksiä ja taustarakenteita (latent content).
Omassa tutkimuksessani analyysin painopiste on aineiston ilmisisällöissä, mutta pyrin kohdentamaan analyysia osaltaan myös niihin taustarakenteisiin, piilomerkityksiin, jotka ovat
vaikuttaneet käsitysten muodostamisprosessin taustalla.
Sisällön analyysin ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu analyysiyksikön määrittäminen.
Analyysiyksikön määrittämistä ohjaa tutkimustehtävä ja aineiston laatu. Tavallisimmin
käytettyjä analyysiyksiköitä ovat yksittäiset sanat, sanayhdistelmät, lauseet tai ajatuskokonaisuudet (Kyngäs & Vanhanen 1999). Tässä tutkimuksessa käytin analyysiyksiköinä sekä
yksittäisiä sanoja, sanayhdistelmiä että ajatuskokonaisuuksia. Aineiston luokittelun apuvälineenä käytin NUD*ist ohjelmaa. Kirjoitin kaikki kyselylomakkeiden sisältämät vastaukset taustatietoja lukuun ottamatta tekstidokumenteiksi ja tallensin ne NUD*ist ohjelmaan
siten, että kuhunkin kysymykseen ja vastaajaluokkaan liittyvät tekstidokumentit muodostavat omat kokonaisuutensa.
Perhepäivähoitohenkilöstöä ja heidän työolosuhteitaan koskevan taustatietoanalyysin
toteutin siten, että tallensin aluksi taustatietoja koskevan osuuden33 SPSS-tilasto-ohjelmaan omiksi muuttujaluokikseen. Sen avulla analysoin eri muuttujaluokkiin liittyvät frekvenssit, keskiarvot sekä muuttujien vaihteluvälin. SPSS-tilasto-ohjelman käyttö mahdollisti myös tiettyjen muuttujaluokkien ristiintaulukoinnin yhteyksien analysoimiseksi.
Kokeilin ristiintaulukointia joidenkin muuttujien kohdalla, mutta merkittäviä yhteyksiä ei
löytynyt.
Itse analyysiprosessi lähti liikkeelle aineiston avoimena lukemisena, jonka funktiona oli
paitsi rakentaa kokonaiskuva tutkimusaineistosta myös löytää alustava perusta aineiston
luokittelulle ja jäsentämiselle (vrt. Dey 1993). Tässä vaiheessa tein tutkimuskirjallisuuskoontia perhepäivähoidon laadusta ja analysoin samalla empiiristä aineistoani avoimesti
etsien sieltä tiettyjä toistuvia sanoja, sanayhdistelmiä ja ajatuskokonaisuuksia. Pyrin rakentamaan eritellyn kuvan siitä, mitä varhaiskasvatustutkimus nostaa keskeisiksi tekijöiksi
perhepäivähoidon laadun näkökulmasta, sekä samaan aikaan lukemaan ja tulkitsemaan
avoimin silmin perhepäivähoitohenkilöstön ja lasten vanhempien käsityksiä perhepäivähoidosta ja sen laadusta. Aineiston avoimen lukemisen kautta huomasin suhteellisen pian,
33. Ks. liiteet 3 ja 4, osa C.
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että perhepäivähoitotyön vahvuuksia, heikkouksia ja laatua selvittäviin kysymysluokkiin
liittyvissä aineistoissa toistuivat hyvin pitkälle samat käsitteet kuin tutkimuskirjallisuuskonnin kautta rakentuneessa alustavassa jäsennyksessä perhepäivähoidon laadusta (ks.
luku 4). Näin ollen oli perusteltua lähteä luokittelemaan em. aineistoja lähinnä deduktiivisesti, olemassa olevan teoreettisen viitekehyksen ja käsitteiden ohjaamana (Tesch 1990).

5.5.1 Laatutekijäpohjainen analyysi
Deduktiivista sisällön analyysia voi ohjata teema, luokitusrunko tai malli, joka perustuu
aikaisempaan teoriaan tai tutkimukseen (Dey 1993, Kyngäs & Vanhanen 1999). Tässä
tutkimuksessa luokitusrunko perhepäivähoitotyön vahvuuksia, heikkouksia ja laatua
kuvaavien aineistojen osalta muodostui perhepäivähoitoa koskevan tutkimuskirjallisuuskoonnin mukaiseksi. Yläkategorioiksi nostin perhepäivähoidon laadun puite-, välilliset-,
prosessi- ja vaikutustekijät sekä niiden alakategorioiksi tutkimuskirjallisuuskoonnin
mukaiset yksittäiset laatutekijät. Luokitusrungon esittelen kokonaisuudessaan liitteessä
kuusi.
Kyngäksen ja Vanhasen (1999) mukaan aineiston luokittelu ja analyysi voi valmista
analyysirunkoa käytettäessä edetä kahdella tavalla: aineistosta voidaan poimia ainoastaan
ne asiat, jotka sopivat sisällöllisesti luokitusrungon mukaisiin kategorioihin, tai mukaan
voidaan ottaa myös luokittelun ulkopuolelle jääviä asioita, joista muodostetaan oma luokkansa. Se, kumpaa tapaa käytetään, riippuu tutkimuksen tavoitteista (mt. 1999). Tässä tutkimuksessa yhtenä tavoitteena oli paitsi analysoida perhepäivähoitohenkilöstön ja lasten
vanhempien käsityksiä perhepäivähoidosta ja sen laadusta myös verrata näitä käsityksiä
perhepäivähoitoa koskevan tutkimuskirjallisuuskoonnin kautta muodostuneeseen jäsennykseen laadusta. Näin ollen otin luokitteluun sekä luokitusrungon mukaisia,
että sen ulkopuolelle jääviä sisältöjä. Luokitusrungon ulkopuolelle jäävät sisällöt luokittelin ns. muuta luokkaan. Analyysin toteuttamista havainnollistan puitetekijöihin liittyvän
alakategorian, ryhmän koostumuksen, osalta seuraavassa taulukossa (taulukko 7).
Taulukko 7. Esimerkki aineiston luokittelusta puitetekijöiden osalta.
Pääkategoria

Alakategoria

Esimerkki koodatusta tekstikatkelmasta

Esimerkki aineistosta nousseesta alkiosta

Puitetekijät

Ryhmän koostumus

”Pienikin lapsi on helppo tuoda pie- “…Sisarukset saa olla iästä
riippumatta samassa ryhneen ryhmään, jossa on kuitenkin
isompia ‘siskoja ja veljiä’…” PPH 28 mässä”. PPH 28.

Esimerkkikoodaukseen liittyvistä tekstikatkelmista olen alleviivammut ne alkiot, jotka
ovat toimineet alakategorioiden ilmaisijoina. Pietilän (1973) mukaan alkioilla tarkoitetaan
kaikkia merkityssisällön mukaan määräytyviä sisällön osia, kuten sanoja, ajatuksia, toimintojen kuvauksia jne., joiden voidaan katsoa ilmaisevan yhtä ja samaa ilmiötä. Tässä
tutkimuksessa laatutekijäpohjaisessa analyysissa käytettyjen alkioiden sisällöt olen johtanut suoraan perhepäivähoitoa koskevasta tutkimuskirjallisuuskoonnista, jonka yhteydessä olen kuvannut jokaisen pääkategorian osalta erikseen paitsi nimetyt alakategoriat, laa-
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tutekijät, myös kokonaisuudessaan niiden alle sijoittuvien alkioiden merkityssisällöt (ks.
luku 4). Empiirisen analyysin kautta nämä merkityssisällöt kuitenkin osittain laajenivat
kuvastaen näin alkuperäisen luokitusrungon ulkopuolelle jääviä, empiirisen aineiston
kannalta merkittäviä sisältöjä (ks. taulukko 7). Kvalitatiiviselle sisällön analyysille onkin
tyypillistä se, että luokitusrunko voi muuttua ja kehittyä analyysiprosessin edetessä. Analyysiprosessi on luonteeltaan systemaattinen ja kattava, muttei jäykkä ja etukäteen määriteltyjä luokitusluokkia tiukasti noudattava. Uusia analyysiluokkia tai alkioita voi syntyä
analyysin edetessä ja vuorovaikutuksessa aineiston kanssa. (Seitamaa-Hakkarainen
2000.) Taulukossa seitsemän on esimerkki aineistosta nousseesta alkiosta, sisarukset
samassa ryhmässä, jonka olen tulkinnut kytkeytyvän alakategoriana nimenomaan ryhmän
koostumukseen, huolimatta siitä, että alkuperäinen luokitusrunko merkityssisältöineen ei
tätä alkiota tavoittanutkaan. Luokitusrungon muotoutuminen on siis samalla paitsi analyysiväline myös osa tutkimuksen tulosta.
Laatutekijäpohjaisen analyysin kautta sain sekä määrällistä että sisällöllistä informaatiota siitä, kuinka moni vastaajista oli nostanut esiin luokitusrungon mukaisia tekijöitä ja
missä merkityksessään. Toisin sanoen kuinka merkittävänä eri toimijaryhmät pitivät kutakin laatutekijää tarkastelleessaan perhepäivähoitoa ja sen laatua eri näkökulmista. Toisaalta
analyysin kautta hahmottui myös näkökulma siitä, kuinka tiiviisti tietyt alakategoriat kytkeytyivät toisiinsa. Kuvaan laatutekijäpohjaisen analyysin tuloksia pääosin luvuissa seitsemän, kahdeksan ja kymmenen, joissa esittelen myös yksityiskohtaisesti analyysin perustana käytetyn luokitusrungon ja sen laajenemisen ns. muuta kohtaan.
Laatutekijäpohjaisen analyysin jälkeen lähdin tarkastelemaan aineistoa uudelleen
omana kokonaisuutenaan. Palasin analyysiprosessissa ikään kuin takaisin alkuun ja pyrin
löytämään aineistoon uutta näkökulmaa. Seitamaa-Hakkaraisen (2000) mukaan sisällön
analyysissa voi olla erilaisia tasoja siten, että uuden luokituksen avulla eritellään edellistä
luokitusta tarkemmin tutkimusaineiston piirteitä. Toisaalta sama luokitusrunko ei välttämättä toimi kaikkien tutkimuskysymysten kohdalla, vaan eri osa-alueille joudutaan luomaan erilaisia luokitusrunkoja.

5.5.2 Induktiivinen sisällön analyysi ja syvempien merkitysten etsiminen
Laatutekijäpohjaisen analyysin jälkeen palasin siis analyysiprosessissa takaisin aineiston
avoimeen lukemiseen ja uusien analyysimahdollisuuksien etsimiseen. Laatutekijäpohjainen analyysi näytti sopivan hyvin perhepäivähoitotyön vahvuuksia, heikkouksia ja laatua
kuvaavien aineistojen analyysiin, mutta ei perhepäivähoitotyön muutoksia ja henkilöstön
työorientaatiota selvittävään aineistoon. Toisaalta myös perhepäivähoitohenkilöstön laadukkaaseen perhepäivähoitoon listaamien kymmenen laatutekijän kohdalla (ks. liite 3 ja
4, osio B) laatutekijäpohjainen analyysi tuntui osittain riittämättömältä ja tulkinta kaipasi
uutta näkökulmaa ja syventämistä.
Analyysiprosessin syventämisessä ja uusien tulkintavaihtoehtojen etsimisessä lähdin
liikkeelle induktiivisesti. Luin aineistoa avoimesti ja pyrin löytämään sieltä tiettyjä toistuvia teemoja, ilmaisuja, ajatusmalleja jne., jotka olisi mahdollista yhdistää samaan kategoriaan (Dey 1993). Induktiivinen sisällön analyysi kuvataan usein aineiston pelkistämisenä,
ryhmittelynä ja abstrahointina. Ryhmiteltäessä aineistoa tutkija yhdistää pelkistetyistä
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ilmauksista ne asiat, jotka näyttäisivät jollakin tavalla kuuluvan yhteen (Kyngäs & Vanhanen 1999). Seuraavassa tekstitaulukossa (taulukko 8) kuvaan esimerkinomaisesti sitä,
miten olen toteuttanut pelkistämistä ja ryhmittelyä tässä tutkimuksessa.
Taulukko 8. Esimerkki aineiston pelkistämisestä ja ryhmittelystä.
Aineiston pelkistäminen ja ryhmittely
Alkuperäisilmaisu*

Pelkistetty ilmaisu

Kategoria

”Vain lapsista pitävä voi olla perhepäivähoitajana” PPH 6

lapsista pitävä

persoonallisuustekijä

”Lapsi oppii toimimaan ryhmässä” PPH 75

lapsi oppii

tavoitepohjainen

*Kysymykseen: Minkälaista on mielestäsi hyvä perhepäivähoito? Luettele tärkeysjärjestyksessä 10 mielestäsi
keskeisintä laadukkaaseen perhepäivähoitoon liittyvää tekijää.

Aineisto antoi selkeitä viitteitä siitä, että perhepäivähoitohenkilöstö oli käsitteellistänyt
hyvää perhepäivähoitoa monesta eri perspektiivistä. Osa ilmaisuista heijasteli perhepäivähoidon laadun tarkastelemista voimakkaasti perhepäivähoitajan persoonaan kytkeytyvänä ilmiönä. Tällöin laatu sai ilmiasunsa lähinnä erilaisin adjektiivein, joilla kuvattiin sitä,
minkälainen perhepäivähoitajan pitäisi olla, jotta perhepäivähoito olisi laadukasta (ks.
luku 10.3.1). Osa taas näytti käsitteellistävän laatua lähinnä päivähoidon vaikutusten
kautta: päivähoito on laadukasta silloin kun lapsi oppii, on tyytyväinen jne. (ks. luku
10.3.4). Kaiken kaikkiaan erilaisia pääkategorioita, joiden mukaan luokittelin kymmentä
keskeisintä laatutekijää koskevan aineiston, löytyi neljä: 1) perhepäivähoitajan persoonallisuus ja ammattitaito, 2) perhepäivähoidon toiminta ja toimintaympäristö, 3) perhepäivähoidon tavoitteet ja 4) perhepäivähoidon vaikutukset. Eri luokkien sisällöt ja merkitykset kuvaan kokonaisuudessaan luvussa 10.3.
Perhepäivähoitotyön muuttumista koskevan aineiston osalta kategorisointi tapahtui niin
ikään erilaisten aineistosta nousevien tarkastelukulmien pohjalta. Osa henkilöstöstä näytti
tarkastelevan perhepäivähoitotyön muuttumista sen kautta, mitä muutoksia perheissä, ts.
päivähoidon asiakkaissa, on tapahtunut viimeisten vuosien aikana. Nämä muutokset saivat
sekä negatiivisia että positiivisia arvolatauksia. Osa henkilöstöstä taas tarkasteli muutoksia
painottaen konkreettisesti omissa työtehtävissään ja työolosuhteissaan tapahtuneita muutoksia. Kaiken kaikkiaan erilaisia tarkastelukulmia perhepäivähoito työn muutoksiin löytyi
neljä: 1) muutokset perheissä, 2) muutokset työtehtävissä ja työtehtävien painopistealueissa, 3) muutokset työn vaatimuksissa ja kasvatusorientaatiossa sekä 4) oma kasvu tai
muutokset omassa perheessä (ks. luku 6.2.). Analyysissa jaoin jokaisen tarkastelukulman
vielä erikseen sen perusteella, saiko tarkastelukulmaan liittyvä muutos positiivisen vai
negatiivisen latauksen. Seuraavan sivun tekstitaulukossa (taulukko 9) kuvaan aineiston pelkistämistä ja kategorisointia perhepäivähoitotyön muutoksia koskevan aineiston kohdalla.
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Taulukko 9. Esimerkki perhepäivähoitotyön muuttumista koskevan aineiston luokittelusta.
Aineiston pelkistäminen ja ryhmittely
Alkuperäisilmaisu*

Pelkistetyt ilmaisut

Kategoria

Arvolataus
–/+

”Toimiessani 80-luvun puolivälin jälkeen 5 v.
ohjaajana (3 eri kunnassa vakituisissa viroissa)
työssä jäi mielestäni enemmän aikaa kotikäynteihin. Jälkeenpäin tuntuu siltä, että sisällöllisiä
asioita ehti edes joskus pohtimaan ja konkreettisesti suorittamaan! Toisin on nyt!” PPHO 35

vähemmän aikaa kotikäynteihin,
sisällöllisiä asioita ei
ehdi pohtia

muutokset työteh- negatiivinen
tävissä ja työtehtä- muutos
vien painopistealueissa

”Toimistorutiinit kuten palkanlasku jäänyt
vähemmälle. Selkein muutos, jonka tällä hetkellä
näen on johtajuuden merkityksen ymmärtäminen
(pedagoginen), sen mukanaan tuomat tehtävät:
hoitajien koulutuksen järjestäminen, kehittämiskeskustelut, hoitajaryhmien toiminnan kehittäminen. Toimintani on selkeästi tavoitteellisempaa,
jonka uskon näkyvän myös hoitajien työssä, heidän ammatillisessa kehittymisessään. Työni on
muuttunut mielekkäämmäksi, koulutustani
enemmän vastaavaksi.” PPHO 3

toimistorutiinit
vähemmälle,
pedagogisen johtajuuden merkityksen
ymmärtäminen,
hoitajien kouluttaminen, kehityskeskustelut, hoitajien pienryhmätoiminta, tavoitteellisuus,
työn mielekkyys

muutokset työteh- positiivinen
tävissä ja työtehtä- muutos
vien painopistealueissa

*Kysymykseen: Onko työtehtävissäsi tapahtunut muutoksia sinä aikana, jonka olet työskennellyt varhaiskasvatuksen parissa? Jos on, niin minkälaisia ja miten olet itse kokenut nämä muutokset?

Taulukkoon yhdeksän sisältyvät pelkistetyt ilmaisut toimivat analyysissa eräänlaisina
”tarkistuslistoina” (Kyngäs & Vanhanen 1999), joiden avulla pystyin tarkastelemaan
aineiston eroja ja yhtäläisyyksiä erilaisten kategorioiden muodostamiseksi. Kategorioinnissa yhdistin samaa tarkoittavat ilmaisut samaan kategoriaan, jolle annoin sen sisältöä
kuvaavan nimen. Esimerkki kuviossa esiintyvät pelkistetyt ilmaukset kuvaavat siis samalla muodostuneiden kategorioiden sisältöjä, ts. sitä, minkälaisia muutoksia kuhunkin muodostuneeseen kategoriaan sisällytettiin.
Perhepäivähoitajien kasvatusfilosofiaa ja toimintaperiaatteita sekä viittä keskeisintä
työtehtävää kuvaavien aineistojen analyysi tapahtui osittain induktiivisesti ja osittain kasvatuksen peruskäsitteiden ohjaamina. Kasvatusfilosofiaa ja toimintaperiaatteista koskevissa sekä perhepäivähoitajien että ohjaajien aineistoissa nostin luokittelun pääkategorioiksi seuraavat kuusi luokkaa: 1) kasvatuksen määrittely, 2) lapsikäsitys, 3) kasvatuksen
päämäärä, 4) kasvatuksen sisältö, 5) toimintaperiaatteet ja 6) menetelmät (vrt. Laine
1992). Teemaluokat kuvastavat paitsi aineistosta nousseita sisältöjä myös perhepäivähoitotyön perusteita koskevien käsitysten hierarkkista kehittyneisyyttä eli kasvatustietoisuuden
tasoa.
Viittä keskeisintä työtehtävää kuvaavien aineistojen osalta luokittelukategorioiden muodostaminen tapahtui induktiivisesti niiden ilmisisältöjen mukaan, joiden avulla vastaajat
kuvasivat työtehtäviään. Perhepäivähoitajien aineistossa pääkategorioiksi muodostuivat
perushoito, ohjattu toiminta ja muut toiminnat ja ohjaajien aineistossa puolestaan henkilöstöhallinto ja lasten sijoittaminen, pedagogiset tehtävät sekä yhteistyö. Kuhunkin pääkategoriaan luokiteltuja sisältöjä ja niiden saamia painoarvoja kuvaan luvussa yhdeksän.

6 Perhepäivähoitotyö ja sen muutokset
Perhepäivähoitoa koskeva tutkimustieto on vähäistä paitsi työn sisällön myös työolosuhteiden ja työn suorittajien näkökulmasta. Näkemys perhepäivähoidon parissa työskentelevistä henkilöistä ja heidän työolosuhteistaan perustuu suurelta osin olettamuksiin tai
yksittäisten kuntien tekemiin selvityksiin. Salo ja Keskinen (1988) ovat omassa tutkimuksessaan selvitelleet jonkin verran perhepäivähoitajien työolosuhteita, mutta tutkimus on
toteutettu yli kymmenen vuotta sitten, eikä tuloksia voida siltä osin pitää relevantteina
tämän päivän näkökulmasta. Jonkin verran henkilöstöä koskevaa taustatietoa sisältyy
myös perhepäivähoidosta tehtyihin opinnäytetöihin, mutta aika suppeassa mittakaavassa.
Kattavimpana perhepäivähoitajien työtä ja työolosuhteita selvittävänä raporttina voidaan
pitää Kunnallisen työmarkkinalaitoksen julkaisemaa Kunnalliset perhepäivähoitajat
(1999) -selvitystä, jossa kuvataan perhepäivähoitajien lukumäärää, työ- ja hoitoaikoja
sekä palkkausta. Tiedot on kerätty kaikkiin Suomen kuntiin osoitetuin kyselylomakkein
maaliskuussa 1999. Perhepäivähoidon ohjauksesta vastaava henkilöstö jää selvityksen
ulkopuolelle.

6.1 Perhepäivähoidon henkilöstö ja heidän työolosuhteensa
Omassa tutkimuksessani perhepäivähoidon henkilöstöä ja heidän työolosuhteitaan kartoittava osuus on eräänlainen sivujuonne eikä varsinkaan ohjaajien osalta täytä määrällisesti yleistettävyyden kriteereitä. Halusin kuitenkin esittää tämän osuuden selkeästi omana tuloskokonaisuutena juuri sen takia, että vastaavia tietoja ei ole muualta saatavissa.
Perhepäivähoitajilta kysyin taustatietotoina hoitajan ikää, työkokemusta, koulutusta,
hoitomuotoa,34 työpäivän pituutta, hoidettavien lasten ikää ja hoitolasten määrää sekä sitä,
kuuluuko oma lapsi hoitoryhmään. Näillä kaikilla on tutkimusten mukaan välillinen yhteys
perhepäivähoidon laatuun (esim. Lera ym. 1996, Fischer ja Eheart 1991, NICHD 1996,

34. Perhepäivähoitajien ikään, koulutukseen, työkokemukseen ja aineistossa edustettuihin hoitomuotoihin liittyvät taulukot ovat liitteessä seitsemän.
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Phillips ja Howes 1987, Powell ja Bollin 1996, Salo ja Keskinen 1988, Todd ja DeerySmith 1996).
Perhepäivähoitomuodoista hoitajan kotona tapahtuva hoito oli aineistossa parhaiten
edustettuna (51 hoitajaa eli 55 % aineistosta). Ryhmäperhepäivähoitajia oli 24 %, lapsen
kotona työtään tekeviä hoitajia 14 %, kolmiperhepäivähoitajia 5 % ja varahoitajia 2 %
aineistosta. Aineiston jakaantuminen eri perhepäivähoitomuotojen välille kuvastaa suhteellisen hyvin perhepäivähoitomuotojen esiintymisen määrällistä suhdetta Suomessa. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tekemän selvityksen mukaan hoitajan kotona tapahtuva hoito
on perhepäivähoitomuodoista yleisin, vaikkakin ryhmäperhepäivähoidon osuus on viime
vuosina voimakkaasti kasvanut (Kunnalliset perhepäivähoitajat 1999).
Perhepäivähoitajien ikäjakauma kuvastaa selvästi sitä ongelmaa, joka muodostuu perhepäivähoitajien ikääntymisestä ja siitä, että nuoret eivät halua hakeutua alalle. Aineistoon
kuuluvista perhepäivähoitajista 71 % oli yli 40-vuotiaita, alle 20-vuotiaita ei ollut yhtään ja
20–29-vuotiaita ainoastaan viisi prosenttia. Perhepäivähoitajien keski-iäksi muodostui 42
vuotta vaihteluvälin ollessa 20–57 vuotta. Tulos vastaa suhteellisen hyvin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tekemää selvitystä, jossa perhepäivähoitajien keski-iäksi saatiin 46, 1
vuotta (Kunnalliset perhepäivähoitajat 1999).
Perhepäivähoitajien työkokemus painottui selvästi 10–20 vuoden välille. Keskimääräiseksi työvuosimääräksi muodostui 13 vuotta vaihteluvälin ollessa yhdestä kuukaudesta 30
vuoteen. Perhepäivähoitajista 23 % oli toiminut työssään yli 20 vuotta.
Perhepäivähoitajien koulutustausta oli varsin kirjava (vrt. Kivioja 1991). Perhepäivähoitajista 76 % oli käynyt joko perhepäivähoitajakurssin tai jonkun muun varhaiskasvatukseen liittyvän koulutuksen. 24 % perhepäivähoitajan työtä ammatikseen tekevistä hoitajista
oli vailla minkäänlaista varhaiskasvatukseen liittyvää koulutusta. Ristiintaulukoin perhepäivähoitajien koulutustaustan suhteessa hoitajan ikään, työkokemukseen ja hoitomuotoon, mutta merkittäviä yhteyksiä ei löytynyt minkään edellä mainitun muuttujan välillä.
Kouluttamattomia hoitajia oli jonkin verran jokaisessa eri hoitomuodossa, monessa eri ikäluokassa sekä eripituisen työkokemuksen omaavissa hoitajissa. Perhepäivähoitajien kirjava
koulutustausta kuvastaa osaltaan sitä, että joissakin kunnissa päivähoidon määrällisen tarpeen kasvu on ollut niin nopeaa ja voimakasta, että perhepäivähoitoon on jouduttu palkkaamaan henkilöstöä enemmänkin henkilöiden oman halukkuuden kuin koulutustaustan
perusteella. Toisaalta perhepäivähoitajan työ kantaa vielä osaltaan ns. kotikasvatuksen eli
ei-ammatillisen varhaiskasvatuksen leimaa, jolloin pätevyysvaatimukseksi riittää pelkkä
äitiys (vrt. Nelson 1995).
Perhepäivähoitotyön ei-ammatillisesta statuksesta kertoo myös se, että perhepäivähoitajat eivät vieläkään kuulu normaalien työaikasäädösten piiriin muun kuin ryhmäperhepäivähoidon osalta. Perhepäivähoitajien työpäivien pituuksissa on eri hoitajien ja hoitomuotojen
välillä suurta vaihtelua. Perhepäivähoitajista 42 % tekee säännöllisesti pituudeltaan kymmenen tunnin tai sen yli menevää työpäivää. Tämä lienee aika harvinaista muilla ammattialoilla (ks. taulukko 10).
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Taulukko 10. Perhepäivähoitajien työpäivän pituus suhteessa hoitomuotoon.
Hoitomuotoa
Työpäivän
pituus

Lapsen kotona
tapahtuva
(n 10)

Kolmiperhepäivähoito
(n 5)

Hoitajan kotona
tapahtuva
(n 51)

Ryhmäperhe
päivähoito
(n 21)
f

%

Yhteensä
(n 87)

f

%

f

%

f

%

f

%

alle 8 h

–

–

–

–

–

–

2

2

2

2

8–9 h

6

7

3

3

2

2

17

20

28

32

9–10 h

3

3

2

2

14

16

1

1

20

23

10–11 h

1

1

–

–

26

30

1

1

28

32

11–12 h

–

–

–

–

6

7

–

–

6

7

12–13 h

–

–

–

–

3

3

–

–

3

3

* Työpäivien pituuksien vaihtelu 7,40 tunnista (ryhmäperhepäivähoito) - 13 tuntiin (hoitajan kotona tapahtuva
hoito
* Keskimääräinen työaika oli koko aineiston tasolla tarkasteltuna 9,4 tuntia.

a.

Taulukosta on jätetty pois ne hoitajat, jotka jättivät työpäivänsä pituuden raportoimatta.

Lyhyimmillään työpäivä oli ryhmäperhepäivähoitajilla, joista suurin osa raportoi tekevänsä normaalia kahdeksan tunnin työpäivää. Pisimmät työpäivät olivat lapsia kotonaan hoitavilla perhepäivähoitajilla, joista suurimmalla osalla työpäivä oli pituudeltaan 10–11 tuntia. Pisimmillään hoitajan kotona toteutuvassa perhepäivähoidossa hoitajan työpäivä
muodostui 13 tunnin pituiseksi.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tekemän selvityksen mukaan perhepäivähoitajien
kahden viikon aikana tekemä keskimääräinen työaika oli 97,83 tuntia, mikä tekee työpäivää kohti jaettuna noin 10 tuntia. Perhepäivähoitajien säännöllisen työajan (ylityöraja)
tulisi sopimuksen mukaan olla 86,30 tuntia kahdessa viikossa. Ylityöraja ylittyi näin ollen
keskimäärin 11,53 tunnilla, ja ylitöitä teki 88 % perhepäivähoitajista. Sopimuksenmukaista
säännöllistä työaikaa teki ainoastaan 1 % perhepäivähoitajista. (Kunnalliset perhepäivähoitajat 1999.) Perhepäivähoitajien pitkät työpäivät ja jatkuva ylitöiden tekeminen ovat keskeisiä perhepäivähoitajien työolosuhteisiin liittyviä ongelmakohtia, jotka vaativat ratkaisua. Räty-Ignatiuksen (1999) mukaan perhepäivähoitajat kokevat pitkien työpäivien vaikeuttavan hoitajan ja hänen perheensä normaalia elämää sekä aiheuttavan työuupumusta.
Samat ongelmat nousevat esiin myös tässä tutkimuksessa (ks. tarkemmin luku 8.1.4).
Perhepäivähoitajien taustatietoina kysyin myös lapsiryhmään kuuluvien lasten määrää,
ikää sekä oman lapsen kuulumista hoitoryhmään. Lapsiryhmän koko noudatteli suurimmalla osalla hoitajista päivähoitoasetuksen edellyttämiä säädöksiä. Vastaaviin tuloksiin
päädyttiin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvityksessä, jossa keskimääräiseksi lapsimääräksi todettiin 4,4 lasta hoitajaa kohti (Kunnalliset perhepäivähoitajat 1999). Edellä
kuvatut tulokset eivät kuitenkaan kerro koko totuutta hoidossa olevien lasten määrästä, sillä
mukaan ei ole laskettu mahdollisia varahoitolapsia, jotka voivat kasvattaa lapsimäärän
ajoittain hyvinkin suureksi.
Lasten ikäjakaumaa koskevassa tarkastelussa kiinnostuksen kohteenani oli erityisesti
alle kolmivuotiaiden osuus, koska perhepäivähoitajien aineistosta nousi perhepäivähoidon
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muutosten yhteydessä esiin näkemys, että alle kolmivuotiaiden osuus perhepäivähoidossa
on viime vuosina lisääntynyt. Lasten ikäjakaumaan koskevasta tarkastelusta jätin ryhmäperhepäivähoitajien osuuden kokonaan pois, koska suurin osa oli jättänyt lasten ikään liittyvän raportoinnin tekemättä. Seuraavassa taulukossa (taulukko 11) kuvaan määrällisesti
sitä, kuinka monta alle kolmivuotiasta lasta eri päivähoitomuotoja edustavilla hoitajilla oli
hoidettavinaan. Yhdelläkään perhepäivähoitajista ei ollut hoidossaan pelkästään alle kolmevuotiaita lapsia. Alle kolmivuotiaiden lasten määrä ryhmässä vaihteli nollasta kolmeen.
Taulukko 11. Alle 3-vuotiaiden lasten osuus perhepäivähoitoryhmissä.
Alle 3-vuotiaiden määrä

Hoitomuoto
Lapsen kotona
tapahtuva hoito
(n 13)

Kolmiperhehoito
(n 5)

f

%

f

%

Ei yhtään alle 3-vuotiasta

4

6

1

2

1 alle 3-vuotias

6

9

3

5

–

–

–

–

–

2 alle 3-vuotiasta

2

3 alle 3-vuotiasta

–

Hoitajan kotona
tapahtuva
(n 51)
f

Yhteensä
(n 69)

%

f

%

7

11

12

19

22

34

31

48

14

21

16

25

5

8

5

8

*Alle 3-vuotiaita oli hoidossa 81 %:lla hoitajista.

Yleisimmillään, eli noin puolella tutkimukseen osallistuneista perhepäivähoitajista, oli
hoidossa yksi alle kolmivuotias lapsi. Muut ryhmän lapset olivat joko kolme vuotta tai
sen yli. Viiden kotona työtään tekevän perhepäivähoitajan ryhmään kuului kolme alle
kolmivuotiasta lasta ja yhden hoitajan ryhmä muodostui pelkästään 2–3-vuotiaista lapsista. Muuten ryhmien koostumus alle kolmivuotiaiden lasten määrään nähden näytti siis
suhteellisen hyvältä eikä näin ollen tue väitettä, että pienempien lasten määrä olisi perhepäivähoidossa liian suuri.
Oman lapsen kuuluminen perhepäivähoitoryhmään on tutkimuksissa nostettu yhdeksi
perhepäivähoidon laatuun, työorientaatioon ja työmotivaatioon vaikuttavaksi tekijäksi
(Powell ja Bollinin 1995, Salo ja Keskinen 1988, Todd ja Deery-Smithin 1996), vaikkakin
tulokset ovat osittain ristiriitaisia.35 Tähän tutkimukseen osallistuneista hoitajista 14 %:lla
kuului oma lapsi hoitoryhmään. Heistä kaikki olivat hoitajan kotona tapahtuvan perhepäivähoidon edustajia ja näkivät mahdollisuuden hoitaa omaa lasta kotona yhtenä työnsä keskeisenä vahvuutena (vrt. Salo ja Keskinen 1988).
Perhepäivähoidonohjaajien taustatietoina kysyin ikää, koulutustaustaa, työssäoloaikaa perhepäivähoidonohjaajana, työssäoloaikaa yleensä päivähoidon parissa, sekä ohjaajan vastuualueeseen kuuluvien lasten ja aikuisten lukumäärää ja hoitomuotoja.36
Perhepäivähoidon ohjaajista suurella osalla oli suhteellisen pitkä työkokemus päivähoitosektorilta yleisesti, mutta itse perhepäivähoidon ohjaajan työstä keskimäärin puolet
vähäisempi. Pisimmillään ohjaajien työkokemus päivähoitosektorilta oli 33 vuotta ja
35. Ks. tarkemmin luku 4.1.
36. Ks. taulukot liitteessä kahdeksan.
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ohjaajana 25 vuotta. Suurin osa ohjaajista oli ennen ohjaajan tehtäviin siirtymistään toiminut joko lastentarhanopettajana päiväkodissa tai päiväkodinjohtajana. Ohjaajien ikäjakauma asettui suurimmalla osalla 40–49 vuoden välille ja keski-ikä oli 42 vuotta. Nuoria,
alle kolmekymppisiä ohjaajia oli ainoastaan kaksi.
Perhepäiväohjaajien vastuualueeseen kuuluvien lasten ja ohjattavan henkilöstön määrä
vaihteli suuresti. Enimmillään ohjaajien vastuualueeseen kuului 200 lasta ja vähimmillään
47. Henkilöstöstä ohjaajan vastuualueeseen kuului enimmillään 51 alaista ja vähimmillään seitsemän. Suuri vaihtelu selittyy pääasiassa työtehtävien ja vastuualueiden erilaisuudesta – siitä, mitä kussakin kunnassa pidetään ohjaajan keskeisimpänä tehtävänä ja miten
perhepäivähoidon ohjaus organisoidaan. Osassa kuntia ohjaajan tehtävien painopiste on ns.
toimistotyöhön ja hallintoon liittyvissä tehtävissä, jolloin vastuualue saattaa olla hyvinkin
laaja. Osassa kuntia taas ohjaajan tärkeimpänä tehtävänä pidetään ns. pedagogista johtajuutta, johon sisältyy perhepäivähoitajien kouluttaminen, pedagoginen ohjaaminen ja toiminnan kehittäminen (ks. luku 6.2.2). Näiden tehtäväalueiden onnistunut toteuttaminen
edellyttää vastuualueen rajaamista tai ohjaajan vapauttamista muista tehtävistä.
Perhepäivähoidon ohjaus oli 23 %:lla aineistoon kuuluvista ohjaajista organisoitu siten,
että he toimivat ns. yhdistelmävirassa, jossa yhdistyvät päiväkodinjohtajuus ja perhepäivähoidon ohjaus. He toimivat samalla päiväkodin johtajana ja oman alueensa perhepäivähoidon ohjauksesta vastaavana. Tämä on viime vuosina yleistynyt tapa organisoida perhepäivähoidon ohjausta, ja siitä on sekä positiivisia että negatiivia kokemuksia (ks. luku 6.2.2).
63 %:lla aineistoon kuuluvista ohjaajista oli vastuullaan pelkästään perhepäivähoito tai perhepäivähoito ja leikkitoiminta.
Vaikka perhepäivähoidon ohjaajien määrä aineistossa oli pieni (n 38), koulutustaustoista
löytyi suhteellisen paljon kirjavuutta. Suurin osa eli 63 % perhepäivähoidon ohjaajista oli
koulutukseltaan lastentarhanopettajia, mutta aineistoon mahtui myös sosiaalihuoltaja, sosiaaliohjaaja, valtiotieteiden maisteri, kaksi humanististentieteiden kandidaattia sekä seitsemän sosiaalikasvattajaa. Erilaiset koulutuspohjat vaikuttavat oletettavasti myös ohjaajien
tapoihin mieltää työnsä ja painottaa sen eri tehtävä- ja tavoitealueita (Kivioja ym. 1991).
Perhepäivähoidon ohjaajien työorientaatiota käsitelen tarkemmin luvussa 9.2.

6.2 Perhepäivähoitotyön muutokset
Perhepäivähoitosektorilla tapahtuneita muutoksia kartoitin kysymällä sekä perhepäivähoitajilta että ohjaajilta näkemystä siitä, onko heidän työtehtävissään tapahtunut muutoksia heidän työssäoloaikanaan ja kuinka vastaajat itse ovat nämä muutokset kokeneet.
Vaikka kysymyksessä käytettiin suoraan termiä ”työtehtävissä” tapahtuneet muutokset,
asiaa tarkasteltiin jokaisessa vastauksessa laajemmin perheissä, työelämässä, lainsäädännössä, kasvatusorientaatiossa jne. tapahtuneina muutoksina, jotka heijastuvat perhepäivähoitajien ja -ohjaajien työhön. Perhepäivähoitajien ja -ohjaajien näkemyksiin omalla alalla tapahtuneista muutoksista vaikuttaa luonnollisesti se, kuinka kauan kukin vastaaja on
perhepäivähoidon parissa työskennellyt. Kuten taustatiedoista kävi ilmi, aineistoon kuuluvien perhepäivähoitajien keskimääräinen työvuosimäärä perhepäivähoitajana oli 13
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vuotta. Vastaavasti ohjaajien keskimääräinen työkokemus päivähoidon parissa oli 16
vuotta ja ohjaajan tehtävissä 8 vuotta.
Perhepäivähoitajien ja -ohjaajien aineistosta oli löydettävissä kummastakin neljä eri teemaluokkaa, jotka määrittyivät tarkastelun painopisteen mukaan. Seuraavaan taulukkoon
(taulukko 12) olen laskenut kuhunkin teemaluokkaan kuuluvien vastausten esiintymistiheyden ja prosentuaalisen jakaantumisen suhteessa vastaajien määrään. Taulukkoa lukiessa
on huomioitava se, että osa vastaajista tarkasteli muutoksia useamman eri teemaluokan
kautta.
Taulukko 12. Henkilöstön käsityksiä perhepäivähoitosektorilla tapahtuneista muutoksista.
Muutokset

Perhepäivähoitajat
(n 93)

Perhepäivähoidon
ohjaajat (n 38)

f

%

f

%

1. Muutokset perheissä

22

24

9

24

2. Muutokset työolosuhteissa ja työtehtävien painopistealueissa

38

41

25

66

3. Muutokset työn vaatimuksissa ja kasvatusorientaatiossa

18

19

11

29

4. Oma kasvu/muutokset perheessä

4

4

–

–

5. Ei muutoksia/tyhjä vastaus

19

24

4

11

Niiden perhepäivähoitajien osuus, jotka eivät nähneet perhepäivähoidossa tapahtuneen
mitään muutoksia tai eivät osanneet ainakaan eritellä niitä, oli 24 % koko aineistosta. Perhepäivähoidon ohjaajien kohdalla vastaava prosenttimäärä oli yksitoista. Luvut vaikuttavat yllättävän suurilta kun ajatellaan sitä, että kyselyyn vastanneista suurimmalla osalla
oli yli kymmenen vuoden työkokemus takanaan. Tyhjät vastaukset ja ei muutoksia vastaukset olen luokitellut samaan ryhmään.

6.2.1 Muutokset perheissä
Perhepäivähoitajista ja perhepäivähoidon ohjaajista 24 % tarkasteli omassa työssään
tapahtuneita muutoksia arvioimalla, mitä muutoksia perhepäivähoidon asiakkaissa, lapsissa ja vanhemmissa, ts. perheissä, on viime vuosien aikana tapahtunut. Perhepäivähoitajien näkemykset perheissä tapahtuneista muutoksista olivat osittain vastakkaisia: toiset
näkivät muutokset positiivisena ja toiset negatiivisena.
Negatiivisen muutoksen kautta asiaa tarkastelleet perhepäivähoitajat painottivat voimakkaasti sitä, että tämän päivän vanhemmilta on vanhemmuus kadoksissa. Kadonnut vanhemmuus on ilmaus, jota on käytetty viime vuosien aikana hyvin voimakkaasti myös tiedotusvälineissä. Sen alle on kytkeytynyt paljolti samankaltaista kritiikkiä, kuin perhepäivähoitajat nostivat esiin pohtiessaan vanhemmuuden negatiivisiin muutoksia. Perhepäivähoitajien mukaan vanhemmat ovat avuttomia oman lapsensa suhteen. He eivät osaa asettaa
lapselleen rajoja eivätkä viettää normaalia arkea lapsensa kanssa. Lasta kuljetetaan työ- ja
hoitopäivän jälkeen harrastuksista toiseen, mikä väsyttää sekä lasta että vanhempia. Kotona
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lasten ja vanhempien viettämä yhteinen aika jää perhepäivähoitajien mielestä suhteellisen
lyhyeksi, ja sekin täytetään paljolti television ja videoiden katselulla. Perheiden arkea katsottiin säätelevän ainainen kiire, joka syntyy paitsi vanhempien työelämän myös lasten harrastusten myötä. Osa perhepäivähoitajista oli sitä mieltä, että vanhemmat siirtävät kasvatusvastuuta liikaa päivähoidolle eivätkä ole kiinnostuneita vaikuttamaan lapsensa arkeen
päivähoidossa. Kritiikkiä vanhemmat saivat myös siitä, että he eivät noudata aina sovittuja
hoitoaikoja. Hoitajat kokivat tämän heijastelevan sitä, että vanhemmat eivät arvosta heidän
työtään eivätkä heidän työaikojaan ja ovat välinpitämättömiä suhteessa lapsensa elämään
päivähoidossa. Osa perhepäivähoitajista kyseenalaisti jossain määrin myös vanhempien
kyvyn huolehtia lapsensa perustarpeista.
”Työtehtävissä on muutoksia vuosien kuluessa tapahtunut vanhempien arkuutena kasvattaa
lapsia määrätietoisesti. Välinpitämättömyytenä, ajattelulla (kyllä ne päivähoidossa opettaa)
ns. uusavuttomia vanhempia, eivät osaa ehkä, tai eivät välitä ( kiire) laittaa itse ruokaa. Vauvoille 1-vuotiaaksi syötetään kaupan valmisruokia. Isommat lapset eivät osaa syödä kunnolla kuin ranskanperunoita, hampurilaisia ja pizzaa.” PPH 46

Osittain vastaavaa kritiikkiä vanhempien toimintaa kohtaan ilmeni myös vuonna 2000
tehdyssä perhebarometrissa (Seppälä 2000), jossa selvitettiin ammattikasvattajien ja vanhempien näkemyksiä kasvatusvastuun jakautumisesta. Ammattikasvattajat, joihin tutkimuksessa lukeutui sekä koulun että päivähoidon henkilöstöä, olivat yksimielisesti sitä
mieltä, että kasvatusvastuu on tänä päivänä liikaa ammattikasvattajien harteilla. Ammattikasvattajien mielestä syynä tähän voidaan pitää mm. työelämän kasvaneita vaatimuksia,
lasten ja vanhempien yhteisen ajan puuttumista sekä vanhempien epävarmuutta toimia
kasvattajana. Perhebarometriin vastanneiden ammattikasvattajien mielestä nykyvanhemmat eivät uskalla, viitsi tai kykene ottamaan vastuuta lastensa kasvatuksesta ja rajojen
asettamisesta, vaan muut asiat, kuten työ ja harrastukset, koetaan tärkeämmiksi, ja yhteistä aikaa jää liian vähän. Tällöin koulut ja päivähoito joutuvat ottamaan vastuun, joka
oikeasti kuuluisi kodille. (Seppälä 2000.)
Vanhemmat itse näkevät asian kuitenkin päinvastoin: perhebarometriin osallistuneet
vanhemmat olivat sitä mieltä, että kasvatusvastuu jakaantuu sopivasti vanhempien ja
ammattikasvattajien välillä. Vanhemmat kantavat ensisijaisen vastuun lapsensa kasvatuksesta ja ammattikasvattajat tukevat vanhempia kasvatustehtävässään. (Seppälä 2000.)
Perhepäivähoitajien, samoin kuin muun päivähoitohenkilöstönkin, kritiikki vanhempien
toimintaa kohtaan voi osaltaan selittyä arvomaailmojen erilaisuudesta. Perhepäivähoitajien
käsitykset kasvatuksesta ja vanhempien roolista nojaavat hyvin voimakkaasti perhekeskeiseen arvomaailmaan (vrt. Kotajärvi 1997, Nelson 1995), jonka keskeisenä lähtökohtana on
käsitys, että lapsen paras paikka on kotona. Perhepäivähoitajista suuri osa on ajautunut
ammattiinsa nimenomaan näiden arvojen ohjaamana silloin kun omat lapset ovat olleet pieniä (vrt. Kotajärvi 1997, Salmi 1991). He ovat tehneet selvän valinnan, jossa omat lapset ja
perhe ovat menneet kodin ulkopuolisen ansiotyön ja uran edelle. Näin ollen perhepäivähoitajien on osaltaan vaikea hyväksyä ja ymmärtää nykyajan perheiden realiteetteja työn ja
perhe-elämän yhteensovittamisessa. Toisaalta vastaan tulee myös sukupolvien välinen
kuilu. Perhepäivähoitajat, samoin kuin suuri osa muusta päivähoitohenkilöstöstä, edustavat
ikääntyvää sukupolvea, joille nuorten vanhempien elämä omine arvoineen, tottumuksineen
ja tapoineen voi olla kokonaisuudessaan suhteellisen vieras ja vaikeasti ymmärrettävissä
(vrt. Karila ja Nummenmaa 2001).
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Suurena muutoksena perhepäivähoitajat mainitsivat myös ns. rikkinäisten perheiden
määrän kasvun. Heidän mukaansa hoidossa on tänä päivänä paljon yksinhuoltajien lapsia,
avioerolapsia sekä lapsia, joiden perheissä on sosiaalisia tms. ongelmia. Vastaaviin näkökulmiin on päädytty myös Varhaiskasvatustyöryhmän muistiossa (1999), jossa kerrotaan,
että avioerot ovat lisääntyneet selvästi vuonna 1988 tulleen avioliittolain muutoksen myötä.
Vuonna 1997 avioeroja otettiin 13 800 ja noin kolmessa avioeroperheessä neljästä oli lapsia. Kokonaisuudessaan avioero kosketti tuona vuonna noin 18 000 alle kahdeksantoistavuotiasta lasta. Todellisuudessa perheen hajoaminen on arkipäivää vielä suuremmalle määrälle lapsia, sillä avoerot, jotka ovat tänä päivänä suhteellisen yleisiä, eivät näy tilastoissa.
Myös yksinhuoltajien määrä on viime vuosina kasvanut. Vuonna 1997 lapsiperheistä 18 %
oli yhden vanhemman perheitä. (Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 1999.)
Vaikka perhepäivähoitajat tiedostivat perheiden lisääntyneet ongelmat, he eivät nähneet
niitä selityksenä vanhempien toimintaan. Kuitenkin esimerkiksi Tauriaisen (2000) mukaan
useissa tutkimuksissa on todettu perheessä vallitsevan stressin vaikuttavan suoraan siihen,
miten paljon vanhemmilla riittää voimavaroja toimia yhteistyössä ja vaikuttaa päivähoitoon. Vanhemmat pyrkivät ensisijaisesti hoitamaan niitä asioita, jotka haittaavat arkielämän
sujuvuutta. Mikäli lapsi kehittyy suhteellisen hyvin, eikä päivähoidossa esiinny suuria
ongelmia, niin päivähoitoon liittyvät asiat eivät ole vanhemmilla tärkeysjärjestyksessä
ensimmäisenä. Toisaalta yksittäinen perhe voi tarvita eri aikoina erilaista yhteistyötä:
välillä tukea, ohjausta ja neuvontaa, välillä kumppanuutta, välillä osallistumista ja mahdollisuutta vaikuttaa. (Hujala ym. 1998.) Myös perheiden yhteistyön määrällinen tarve vaihtelee: joku perhe voi vaikeassa elämäntilanteessa kaivata voimakasta tukea ja neuvontaa perhepäivähoitajalta, jolloin yhteistyö määrällisesti kasvaa; toinen perhe voi vastaavassa elämäntilanteessa tukeutua sukulaisiinsa, ystäviinsä tai muihin lähipiirissä oleviin tukiverkkoihin, jolloin tarve perhepäivähoitajan kanssa tehtävään yhteistyöhön vähenee.
Perhepäivähoitajien mielestä perheissä ja vanhemmissa tapahtuneet negatiiviset muutokset heijastuvat suoraan lapsiin ja sitä kautta perhepäivähoitajien työhön.
”Lapset ovat paljon levottomampia. He ovat kärsimättömämpiä, väsyneitä. Heillä on aivan
liikaa kaikenlaisia harrastuksia vielä hoitopäivän jälkeen.” PPH 5
”Entistä enemmän lapsia joiden vanhemmat ovat eronneet, lapset ovat levottomia, eivät
pysty keskittymään minnekään, koska heitä kuljetetaan paikasta toiseen sekä videoiden ja tv
suuri katselu (ei katsota hoitopaikassa).” PPH 26
”Se on lasten vanhempien avuttomuus omien lastensa kanssa. Heiltä puuttuu rohkeutta olla
vanhempia, kasvattajia. Lapset saavat kasvaa ilman rajoja. Heistä kasvaa pikku tyranneja,
jotka pompottavat vanhempiaan mielin määrin ja joilta puuttuu taito olla toisten lasten
kanssa ja ryhmässä. Myös leikkimisen taito puuttuu huolestuttavan monelta. Lelut tuntuvat
olevan liian valmiita. Niillä ei voi leikkiä ja keksiä uutta. Legot, kotileikit, autot yms. eivät
enää jaksa kiinnostaa läheskään kaikkia.” PPH 28

Perhepäivähoitajat kokivat, että lasten on tänä päivänä vaikeampi keskittyä toimintoihin,
sopeutua ryhmään tai toimia omatoimisesti perustoiminnoissa ja leikeissä. Lasten arvioitiin olevan nykyään levottomampia, väsyneempiä ja kärsimättömämpiä sekä vaativan
hoitajalta enemmän huomiota kuin ennen. Vastaaviin tuloksiin päädyttiin myös Hujalan ja
Puroilan (1998) tutkimuksessa koskien päiväkotihenkilöstön käsityksiä työnsä muutoksista. Myös Tehyn päivähoitotutkimuksessa (Kekkonen 2000) tuodaan esiin se, että päivähoidossa on tänä päivänä yhä enemmän lapsia, joiden on vaikea hyväksyä rajoja ja kes-

102
kittyä toimintoihin ja jotka ovat aggressiivisia, kiusaavat muita ja vaativat aikuiselta
enemmän huomiota.
Lapsen ja perheen vaikeat elämäntilanteet asettavat perhepäivähoitajat ja muut lapsen
kanssa työskentelevät ihmiset ammatillisten ja menetelmällisten haasteiden eteen. Vanhempien syyllistämisen sijaan on tärkeä etsiä keinoja perheiden tukemiseksi. Varhaiskasvatustyöryhmän muistion (1999) mukaan lapsen ja perheen erilaisten hyvinvointiriskien –
niin fyysisten, psyykkisten kuin sosiaalis-emotionaalistenkin – varhainen tunnistaminen ja
arviointi sekä ehkäisevien tai korjaavien toimenpiteiden tarjoaminen on keskeinen osa päivähoidon varhaiskasvatusta niin perhepäivähoidossa kuin päiväkodeissakin. Onko perhepäivähoitajien ammatilliset valmiudet riittäviä näihin haasteisiin vastaamiseen, on yksi
keskeinen kysymys perhepäivähoitoa kehitettäessä. Perhepäivähoitajien koulutusta ja
ammatillisuutta käsittelen tarkemmin luvussa 8.1.3.
Osa perhepäivähoitajista näki perheissä tapahtuneet muutokset ja sitä kautta oman työn
muuttumisen edellisiin verrattuna täysin vastakkaisesta eli positiivisesta näkökulmasta.
Heidän mukaansa vanhemmat osallistuvat nykyään entistä aktiivisemmin lapsensa elämään: vanhemmat leikkivät ja pelaavat lastensa kanssa, ovat kiinnostuneempia keskustelemaan lapsensa kehittymisestä ja kasvatuksesta sekä haluavat vaikuttaa päivähoidon toimintaan. Positiivisena muutoksena tuotiin esiin myös isien lisääntynyt mukanaolo lapsensa
hoidossa ja kasvatuksessa sekä yhteistyössä päivähoidon kanssa. Vastaavasti näiden vanhemmuuteen liittyvien positiivisten muutosten seurauksena myös lasten koettiin olevan
omatoimisempia, tietävämpiä, kiltimpiä ja tasapainoisempia kuin ennen.
Perheissä tapahtuneisiin muutoksiin liittyvien näkemysten ristiriitaisuus selittyy varmasti osin sillä, että perhepäivähoitajat kohtaavat työssään erilaisia lapsia ja perheitä ja
näkevät muutokset asiakkaissa omien kokemustensa kautta. On selvää, että jo yksikin
ongelmalapsi perhepäivähoidossa vie niin paljon perhepäivähoitajan voimavaroja, huomiota ja aikaa (ks. myös Nelson 1995), että ongelma helposti yleistetään laajemmaksi
yhteiskunnalliseksi ilmiöksi. Kuten Seppälä (2000) toteaa, tunnettu tosiasia on se, että
negatiiviset asiat muistetaan ja nostetaan esille positiivisia herkemmin. Toisaalta tulokset
voivat viitata myös siihen, että erot perheiden välillä ovat kasvaneet. Tämä näkökulma on
huomioitu myös eri tiedotusvälineissä. Osalla vanhemmista on entistä enemmän voimavaroja, tietoa, taitoa ja aikaa panostaa lapsensa kasvatukseen ja hyvinvointiin, osalla taas
nämä voimavarat ja mahdollisuudet ovat heikentyneet.
Perhepäivähoidonohjaajien käsitykset perheissä tapahtuneista muutoksista olivat negatiivisia. He näkivät lastensuojelun tarpeessa olevien lasten määrän lisääntyneen, erityislasten määrän kasvaneen sekä yleisesti lasten ja perheiden pahoinvoinnin lisääntyneen. Yksittäisissä vastauksissa mainittiin perhepäivähoitajien tavoin myös kadonnut vanhemmuus
sekä vanhempien arvomaailmassa tapahtuneet muutokset. Positiivisesta näkökulmasta perheissä tapahtuneita muutoksia ei tarkastellut yksikään ohjaajista.

6.2.2 Työolosuhteisiin ja työtehtävien painopistealueisiin
liittyvät muutokset
Työolosuhteisiin tai työtehtävien painopisteisiin liittyvien muutosten kautta perhepäivähoidossa tapahtuneita muutoksia tarkasteli 41 % hoitajista ja 66 % ohjaajista. Perhepäivä-
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hoitajat toivat suurimpana muutoksena esiin uusien perhepäivähoitomuotojen mukanaan
tuomat muutokset omassa työnkuvassaan. Varsinkin ryhmäperhepäivähoidon pariin siirtyneet perhepäivähoitajat korostivat muutosta tältä kannalta ja näkivät muutoksen pelkästään positiivisena (vrt. Väisänen 1997). Ryhmäperhepäivähoidossa vastuun, työtehtävät,
työn ilot ja surut voi jakaa työyhteisön kanssa; työ ei tunnu niin yksinäiseltä. Työntekijöiden omat vahvuudet voidaan ottaa käyttöön jakamalla työtehtäviä kunkin erityisosaamisen mukaan. Ryhmäperhepäivähoidon hyvänä puolena korostettiin myös sitä, että perustoiminnot, kuten ruuan valmistus ja siivous, eivät vie niin paljon aikaa kuin kotona lapsia
hoitavalla perhepäivähoitajalla. Ryhmäperhepäivähoidossa työntekijöille jää enemmän
aikaa olla lasten kanssa ja lelujen ym. materiaalien määrä on runsaampaa ja monipuolisempaa. (vrt. Kivioja ym. 1991, Väisänen 1997.)
Muina työolosuhteisiin ja työtehtävien painopistealueisiin liittyvinä muutoksina perhepäivähoitajat toivat esiin lapsiryhmän koostumukseen, perhepäivähoidon ohjaukseen ja
yhteistyöhön liittyvät muutokset, jotka tulivat esiin myös ohjaajien vastauksissa. Lapsiryhmän koostumukseen liittyvästi tuotiin esiin ryhmän vaihtuvuus, pienten lasten määrän
lisääntyminen sekä ryhmien suuruus. Perhepäivähoitajat korostivat sitä, että lapsiryhmän
koko ja ryhmän vaihtuvuus on nykyään suurempi kuin ennen mm. vanhempien lyhyiden
työsuhteiden, vuorohoitoa tarvitsevien lasten ja varahoidon takia. Varhaiskasvatustyöryhmän muistiossa (1999) tuodaan esiin samoja ongelmia. Perhepäivähoidossa on lapsia ylipaikoilla, eikä asetuksen mukaisia säädöksiä aina noudateta. Hankaluuksia aiheuttaa mm.
vanhempien epäsäännölliset työajat: yhdelle hoitajalle saatetaan sijoittaa lapsia enemmän
kuin asetus sallii, koska epäsäännöllisen hoidon tarpeen vuoksi kaikki lapset eivät yleensä
ole samanaikaisesti paikalla. Perhepäivähoitajien mukaan ryhmän suuruus ja vaihtuvuus
vaikeuttavat toimintaa sekä hoitajan että lasten kannalta. Ryhmä elää jatkuvassa muutoksessa, eikä yhteistä ”normaalia arkea” pääse muodostumaan. Lasten mahdollisuus turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden luomiseen aikuisten ja toisten lasten kanssa vaikeutuu
(ks. myös Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 1999).
Osa perhepäivähoitajista koki selkeänä muutoksena myös pienten lasten määrän lisääntymisen perhepäivähoidossa. Tämä koettiin raskaana varsinkin hoitajien ikääntymisen
vuoksi. Siitä, onko pienten lasten määrä perhepäivähoidossa todella lisääntynyt viime vuosien aikana, ei ole tarkkoja seurantatietoja. Omassa tutkimuksessani alle 3-vuotiaiden määrällistä osuutta koskevien tulosten mukaan suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuneista
hoitajista ryhmään kuului ainoastaan yksi alle 3-vuotias lapsi (ks. tarkemmin luku 6.1).
Luku ei kuitenkaan kerro mitään siitä, kuinka monta alle 3-vuotiasta lasta perhepäivähoidon ohjaajat ovat kullekin hoitajalla yrittäneet tarjota. Näkemys, että pienten lasten määrä
perhepäivähoidossa on lisääntynyt, voi siis heijastella myös ristiriitaa kysynnän ja tarjonnan välillä. Perhepäivähoito on perinteisesti ollut pienten lasten vanhempien suosima hoitomuoto kodinomaisuutensa, pienen ryhmäkokonsa ja lasten vähäisemmän sairastavuuden
takia (Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 1999). Viime vuosina perhepäivähoitajien fyysiset voimavarat alle kolmivuotiaiden hoitamiseen ovat kuitenkin ikääntymisen myötä koko
ajan vähentyneet. Tämä on ongelma, jota tulisi yhteiskunnan tasolla laajemminkin pohtia.
Ohjaukseen liittyvänä muutoksena perhepäivähoitajat toivat esiin ohjauksen määrän
vähenemisen sekä toisaalta myös ohjaajan erkaantumisen liiaksi perhepäivähoitotyön
arjesta. Ohjaajan katsottiin olevan nykyään näkymättömämpi kuin ennen: ohjaaja tekee
työtään toimistossaan eikä ehdi riittävästi käymään perhepäivähoitajien kotona, antamaan
heille virikkeitä toimintaan tai tukemaan ongelmien ilmetessä.
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”Ohjaaja on näkymättömämpi hahmo kuin 10 vuotta sitten. Työn vaativuus kasvaa, mutta
koulutusta vähän. Itse täytyy paneutua paljon työn kehittämisessä. Pomojen määrä kasvanut,
mutta näkyvää tulosta ei synny. Mitä ihmettä ne oikein siellä työmaalla touhuaa, kun ei kaikilla ohjaajilla ole kunnon käsitystä edes meidän työnkuvasta saatikka siitä että minunkin
perheelläni on yksityisyys. Kyllä meidän omat perheet on monenlaisissa vesissä keitetty.”
PPH 48

Ohjaajien näkymättömyyden toi esiin myös osa perhepäivähoidon ohjaajista. Perhepäivähoitajat kokivat, että vaatimukset heidän toimintaansa kohtaan ovat tänä päivänä lisääntyneet, mutta ohjaus ja tuki eivät. Positiivisena asiana nähtiin kuitenkin työyhteisön välisen
yhteistyön lisääntyminen mm. hoitajien pienryhmätoiminnan muodossa. Pienryhmätoiminnan kautta hoitajat kokivat saavansa työyhteisöllistä tukea toinen toisiltaan ja pystyvät hyödyntämään erityisosaamistaan. Seppälän (1998) mukaan pienryhmätoiminta
onnistuu parhaiten niiden hoitajien kesken, jotka asuvat lähekkäin. Ongelmaksi pienryhmätoiminnan onnistumiselle voi muodostua tilojen puute, lasten epäsäännölliset hoitoajat, ruokailu, pienten lasten nukkumisajat sekä erilaiset kerhokuljetukset, jotka rajoittavat ajallisesti hoitajan ja hoitoryhmän toimintaa. (Seppälä 1998.)
Perhepäivähoidon ohjaajien vastauksissa näkemykset ohjaukseen liittyvistä muutoksista olivat osittain ristiriitaisia, samoin näkemykset muissa työtehtävissä tapahtuneista
muutoksista. Ristiriitaisuudet selittyvät perhepäivähoidon ohjaajien erilaisista työnkuvista,
jotka kuvastavat samalla selkeästi niitä eroja, mihin suuntaan päivähoidon ohjausta ollaan
eri kunnissa kehitetty. Perhepäivähoidon ohjaajien työn painopistealueisiin liittyviä muutoksia ja kehityslinjojen eroa voidaan havainnollistaa seuraavan kuvion (kuva 7) avulla.
KEHITYSLINJOJEN EROT
TYÖTEHTÄVIEN PAINOPISTEALUEET

Toimistotyöntekijästä pedagogiseksi johtajaksi

TYÖTEHTÄVIEN PAINOPISTEALUEET

• palkanlaskenta
• lasten sijoittaminen
• hoitosopimusten teko

• pedagoginen ohjaus
• hoitajien kouluttaminen
Pedagogisesta johtajasta toimisto- • laadun kehittäminen
työntekijäksi

Kuva 4. Perhepäivähoidon ohjaajan työn painopistealueiden muuttuminen.

Osa ohjaajista toi voimakkaasti esiin sen, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja vanhempien työolosuhteisiin liittyvien muutosten myötä oman työn painopistealue on muuttunut perhepäivähoidon sisällöllisestä kehittämisestä ns. toimistotyöksi. Subjektiivisen
oikeuden myötä perhepäivähoito on useassa kunnassa ollut se, jonka kautta määrälliseen
vaateeseen on pyritty vastaamaan. Perhepäivähoidon ohjaajan työ on painottunut päivähoitopaikan etsimiseen kaikille sitä haluaville perheille, uusien perhepäivähoitajien palkkaamiseen, hoitosopimusten laatimiseen jne. Lasten sijoituksiin ja perhepäivähoitoryhmien muodostamiseen liittyvää työmäärää lisää paitsi subjektiivisen päivähoito-oikeuden
mukanaan tuoma määrällisen tarpeen kasvu myös vanhempien lyhentyneet työsuhteet,
pätkätyöt ja ajoittainen työttömyys. Varhaiskasvatustyöryhmän (1999) muistion mukaan
uusista työsuhteista on tänä päivänä epätyypillisiä noin 70 %. Työsuhteet ovat lyhyitä,
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määräaikaisia ja vaihtuvat usein. Naisten määräaikaisten työsuhteiden osuus on kasvanut
enemmän kuin miesten. Kaikki edellä mainitut asiat heijastuvat myös päivähoitoon. Osa
ohjaajista näki näiden muutosten lisänneen työmäärää, mutta väärällä alueella.
”Muutokset ovat olleet selviä hallinnollisella puolella. Yhteiskunnalliset muutokset (eli
lyhyet työsuhteet ja osa-aikuus vanhemmilla ja tietenkin työttömyys) tuovat minun työhöni
paljon sellaista työtä mikä vie aikaa joltakin muulta pois eli hoitajien kanssa keskustelut
vähenevät + kotikäynnit vähenevät. Tuntuu siltä monesti, että kun minä nämä selvitän niin
sitten minulla on aikaa hoitajille, mutta kumminkin aina uusi sijoitusbuumi näyttää olevan
edessä ja mistä paikat taas.” PPHO 14
”Toimiessani 80-luvun puolivälin jälkeen 5 v. ohjaajana (3 eri kunnassa vakituisissa
viroissa) työssä jäi mielestäni enemmän aikaa kotikäynteihin. Jälkeenpäin tuntuu siltä, että
sisällöllisiä asioita ehti edes joskus pohtimaan ja konkreettisesti suorittamaan! Toisin on
nyt!” PPHO 35

Perhepäivähoidon sisällöllinen kehittäminen ja hoitajien tukeminen, esimerkiksi kotikäyntien ja koulutusten muodossa, ovat jääneet pakostakin vähemmälle. Samat ongelmat
nousevat esiin myös useissa muissa perhepäivähoitoa koskevissa tutkimuksissa (AlhoKivi 1999, Oikkonen 1999, Salo & Keskinen 1988). Voidaankin kysyä, onko perhepäivähoidon ohjaajien työnkuva kehittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana joissakin kunnissa suuntaan, jossa sen alkuperäinen funktio on hämärtynyt. Eikö ohjatun perhepäivähoidon kehittämisen keskeisenä tavoitteena ollut nimenomaan perhepäivähoidon laadun
takaaminen kotikäyntien, valvonnan ja hoitajille tarjottavan koulutuksen avulla? (vrt. Perhepäivähoidon kehittäminen…1980, 13, 38–39.)
Joissakin kunnissa tämä päivähoidon laadulliseen tasa-arvoon liittyvä vaade on ymmärretty ja muutos ohjaajien työn painopistealueissa on tapahtunut nimenomaan päinvastaiseen suuntaan – ohjaaja on muuttunut toimistotyöntekijästä perhepäivähoidon sisällölliseksi, pedagogiseksi johtajaksi. Työtehtävien painopiste on siirtynyt hoitajien palkanlaskusta perhepäivähoitajien kouluttamiseen, pedagogiseen ohjaamiseen ja perhepäivähoidon
toiminnan kehittämiseen. Ohjaajat kokevat pedagogisen johtajan -roolin vastaavan heidän
koulutustaan ja vaikuttavan selkeästi myös perhepäivähoidon laatuun (vrt. Fischer &
Eheart 1991).
”Toimistorutiinit kuten palkanlasku jäänyt vähemmälle. Selkein muutos, jonka tällä hetkellä
näen on johtajuuden merkityksen ymmärtäminen (pedagoginen), sen mukanaan tuomat tehtävät: hoitajien koulutuksen järjestäminen, kehittämiskeskustelut, hoitajaryhmien toiminnan kehittäminen. Toimintani on selkeästi tavoitteellisempaa, jonka uskon näkyvän myös
hoitajien työssä, heidän ammatillisessa kehittymisessään. Työni on muuttunut mielekkäämmäksi, koulutustani enemmän vastaavaksi.” PPHO 3

Perhepäivähoidon ohjaajien erilaisiin näkemyksiin työtehtäviensä muuttumisesta vaikuttaa myös muut perhepäivähoidon ohjauksen organisointiin liittyvät erot, kuten se, että
aineistoon kuuluvista perhepäivähoidon ohjaajista 23 % toimii ns. yhdistelmävirassa.
Heidän vastuullaan on sekä perhe- että päiväkotihoito. Sen sijaan 63 %:lla aineistoon
kuuluvista ohjaajista oli vastuullaan pelkästään perhepäivähoito tai perhepäivähoito ja
leikkitoiminta. Yhdistelmävirassa toimivat ohjaajat näkivät selkeinä muutoksina tiedottamiseen ja hallintoon sekä yleisesti toimistotyöhön liittyvien tehtävien lisääntymisen (vrt.
Hujala & Puroila 1998).
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”20 vuodessa on lähes kaikki ehtinyt muuttua! Tahti on kiristynyt varsinkin viime vuosina
säästöjen myötä. Aluksi olin ”vain” lto, sitten johtaja erikokoisissa taloissa. Sitten tuli pph ja
vielä yksi lisäpäiväkoti. Haasteitahan nämä ovat olleet, mielekkäitä ja piristäviäkin, mutta
ajoittain on ollut tosi raskasta sekä henkisesti että fyysisesti ja tukea olisi tarvinnut!!” PPHO
11

Työ koettiin haasteellisena ja monipuolisena, mutta samalla raskaana. Osa yhdistelmävirkoihin siirtyneistä ohjaajista painotti ohjauksen ja tuen tarvetta jaksaakseen tehdä työtään. Yhdistelmävirkojen katsottiin lisänneen ohjaajan työmäärää runsaasti.

6.2.3 Muutokset työn vaatimuksissa ja kasvatusorientaatiossa
Oman työn muuttumista yleisten vaatimusten lisääntymisen ja kasvatusorientaation muuttumisen myötä tarkasteli 18 % hoitajista ja 29 % ohjaajista. Perhepäivähoitajat kokivat,
että perhepäivähoidon toiminnalta vaaditaan nykyään yhä enemmän päiväkotitoiminnan
kaltaista sisältöä ja perhepäivähoidon laatuun on alettu kiinnittää enemmän huomiota.
Osa hoitajista koki muutoksen positiivisena ja osa negatiivisena. Positiivisesta näkökulmasta asiaa tarkastelevat hoitajat korostivat sitä, että vaatimusten kasvaessa myös koulutusta ja toimintamahdollisuuksia on lisätty. Koulutuksen kautta perhepäivähoitajat ovat
saaneet uutta motivaatiota, virikkeitä ja innostusta toimintaansa, ja samalla arvostus omaa
työtä kohtaan on lisääntynyt. Uusina toimintamahdollisuuksina tuotiin esiin mm. erilaiset
yhteiset konsertit, juhlat ja tapahtumat, laulu- tai leikkituokiot päiväkotien kanssa, yhteistyö kerhojen kanssa jne. Näiden kaikkien koettiin rikastuttavan perhepäivähoitotyötä,
vaikkakin tietyissä rajoissa: jatkuva kulkeminen väsyttää niin lapsia kuin hoitajaakin.
”Mielestäni on tapahtunut aika paljonkin muutoksia. Hoitajia koulutetaan ja aktiivisesti
pitää olla mukana kaikissa uudistuksissa. Se on kyllä hyvä, ettei jämähdä paikoilleen. Se
pitää hoitajan virkeänä. Lasten kanssa (pitää) saa käydä erilaisissa tapahtumissa, retkillä.
Tämä antaa yhtä paljon sekä hoitajille että lapsille.” PPH 3

Negatiivisesta näkökulmasta työn vaatimusten lisääntymistä tarkastelleet hoitajat painottivat sitä, että perhepäivähoitajilta vaaditaan päiväkotitoiminnan kaltaisia sisältöjä, mutta
minimipalkalla.
”Perhepäivähoitoa pyritään muuttamaan päiväkodin omaiseksi. Perhepäivähoitajilta vaaditaan samoja työmetodeja kuin lastentarhanopettajilta kuitenkin vain minimipalkalla. Kodinomaisuus katoaa.” PPH 42

Hoitajat katsoivat, että oman työn laadun kehittäminen ja vaatimuksiin vastaaminen edellyttäisivät myös palkkauksen kohentamista (ks. myös luku 8.1.4).
Kasvatusorientaatiossa tapahtuneiden muutosten kautta oman työn muuttumista tarkasteli hoitajista ainoastaan 7 %; ohjaajista ei yksikään. Hoitajatkaan eivät tietoisesti yhdistäneet orientaation muuttumista yleiseen varhaiskasvatusteoreettisen perustan muuttumiseen, vaan katsoivat toimintaa pääasiassa oman työn ja toimintaperiaatteiden kannalta.
Kuvatut muutokset heijastivat kuitenkin suhteellisen selkeästi varhaiskasvatuksen teoriaperustan yleistä muutoskulkua 1970-luvun behavioristisesta, aikuislähtöisestä orientaatioperustasta, kohti 1990-luvun konstruktivismia ja lapsilähtöistä pedagogiikkaa (vrt. Hujala
ym. 1998, Parrila-Haapakoski 1995). Koko perhepäivähoitoa koskevista kuukausiaiheista
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ja ohjattujen toimintojen tarkasta etukäteissuunnittelusta on luovuttu. Hoitajien ei enää vaadita tekevän lasten kanssa tiettyjä, koko perhepäivähoitoalueen lapsille etukäteen suunniteltuja askarteluja, musiikkituokioita ja jumppia. Sen sijaan hoitajille on annettu suurempi
vapaus kuunnella ja havainnoida ryhmänsä lapsia, heidän mielenkiinnonkohteitaan, toiveitaan ja tarpeitaan. Lisäksi hoitajat kokivat, että lapset otetaan nykyään enemmän mukaan
perhepäiväkodin askareisiin. Lapset saavat osallistua siivoukseen, ruuan laittoon ym. kotitöihin, mikä kymmenen vuotta sitten oli kiellettyä. Hoitajien mukaan toiminta on nykyään
joustavampaa, inhimillisempää ja yksilöllisempää. Koulutuksen kautta tulleena, lapsilähtöiseen orientaatioon liittyvänä positiivisena uudistuksena koettiin myös lasten kasvun etenemisen dokumentointi kasvun kansioihin.
”Lapsien mielipiteet huomioon ottaen, AHAA elämys. Ei koulumaista, lapsuus kunniaan,
oma löytämisen innostus.” PPH 10
”Kyllä esim. aloittaessani työt n. 10 vuotta sitten, kaikki kotityöt oli esim. kielletty lasten
hoitoaikana. Nyt on suositeltavaa, että lapset otetaan mukaan kodin askareihin kukin edellytystensä mukaisesti. Meillä leivotaan joka perjantai, lapset vievät silloin tällöin leikkihuoneen matot ulos, tamppaavat ne, pesevät jopa lattian. Siivoavat omat jälkensä jne. Meillä on
myös apulainen, joka vaihtuu viikoittain, apulaiseksi pääsee kun täyttää 3v. Suuntaus on
oikea. Lapset osaavat ottaa vastuuta tekemisistään, oppivat pienestä pitäen kodin ”näkymättömät” työt, tuntevat itsensä tärkeiksi ja arvostetuiksi. Oma alan koulutukseni on avartunut
ja antanut varmuutta työskentelyyni.” PPH 19

Kasvatusorientaatiossa tapahtuneiden muutosten hahmottaminen näyttäisi kokonaisuudessaan olevan suhteellisen vahvasti kytköksissä perhepäivähoitajien saamaan koulutukseen. Koulutus on keino, jonka kautta saadaan välineitä oman kasvatusajattelun ja toiminnan tietoiseen arvioimiseen ja kehittämiseen.
Perhepäivähoidon ohjaajista työn vaatimusten kasvamisen toivat esiin sekä yhdistelmävirassa toimivat että muut ohjaajat. Työn vaatimusten lisääntyminen yhdistettiin yleiseen
työmäärän kasvuun sekä työn sisällölliseen muuttumiseen. Työn sisällöllisen muuttumisen
yhteydessä painotettiin työnkuvan laajenemista jopa sellaisille osa-alueille, joihin ohjaajien koulutustausta tai työkokemus eivät anna valmiuksia. Näihin kuuluvaksi lueteltiin mm.
kehitysvammahuollon tehtävät, lastensuojelulliset tehtävät sekä osa toimisto- ja hallinnollisista tehtävistä. Vastuun ja itsenäisyyden koettiin kasvaneen jopa siinä määrin, että oma
jaksaminen ja työstä selviytyminen vaarantuvat. Ohjaajat kaipaavat kipeästi tukea omalle
jaksamiselleen sekä omien työtehtäviensä selkeää rajaamista.

6.2.4 Omaan kasvuun ja perheeseen liittyvät muutokset
Viimeisenä varsinaisena teema-alueena vastauksista nousi esiin muutosten tarkastelu
oman kasvun ja omassa perheessä tapahtuneiden muutosten kannalta. Tämä teema-alue
esiintyi kasvatusorientaation tavoin ainoastaan perhepäivähoitajilla. Omaan kasvuun liittyviä asioita pohtivat lähinnä hoitajat, joilla ei ollut paljon työkokemusta. He katsoivat
työtehtävien vuosien myötä vakiintuneen ja oman varmuuden kasvattajana lisääntyneen.
Oman perheen kautta esiin tulleet muutokset liittyivät omien lasten kasvuun. Omien lasten ollessa pieniä työn erottaminen vapaa-ajasta oli hoitajien mielestä vaikeaa. Elämä
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pyörii samaa rataa 24 tuntia lapsimäärän vain kasvaessa hoitopäivän ajaksi. Omat lapset
purkavat kiukkuaan äidin jakamisesta muiden perhepäivähoitolasten kanssa ja vaikeuttavat ammatillisen orientaation syntymistä perhepäivähoitotyötä kohtaan (vrt. Todd & Deery-Smithin 1996, Pence & Goelman 1991). Useissa tutkimuksissa perhepäivähoitajien
ammatillisuuden ja työhön sitoutumisen on katsottu lisääntyvän nimenomaan sen jälkeen, kun omat lapset ovat jo lähteneet kouluun (esim. Laininen 1998).

6.2.5 Yhteenveto perhepäivähoitotyön muutoksista
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 13) olen koonnut yhteenvedon perhepäivähoitohenkilöstön kokemista muutoksista omassa työssään. Taulukko havainnollistaa myös sen,
annettiinko muutoksille positiivisia vai negatiivisia merkityksiä.
Taulukko havainnollistaa hyvin sitä, miten sama muuttuja saa sekä negatiivisia että positiivisia merkityksiä. Tämän voidaan tulkita heijastelevan osaltaan sitä, miten eri ihmisillä
on tapana tarkastella asioita joko negatiivisen tai positiivisen position ohjaamana, mutta
myös sitä, miten perhepäivähoitotyön muutokset ovat menneet toisissa kunnissa selkeästi
negatiiviseen suuntaan ja toisissa positiiviseen suuntaan. Perhepäivähoidon ohjauksen
muuttumisella on esimerkiksi ollut toisissa kunnissa selvästi myönteinen vaikutus perhepäivähoidon ohjaajan työnkuvaan ja toisissa taas negatiivinen.
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Taulukko 13. Yhteenveto perhepäivähoitohenkilöstön esiin nostamista muutoksista
perhepäivähoidossa.
Muutokset teemaluokittain Negatiiviset merkitykset

Positiiviset merkitykset

1) Muutokset
perheissä

– vanhemmuuden katoaminen,
vanhempien välinpitämättömyys,
ongelmaperheiden lisääntyminen:
kasvatusvastuu liikaa päivähoidolla,
lapset vailla rajoja, aggressiivisia,
levottomia, eivät osaa leikkiä

– vanhemmat aktiivisempia ja
kiinnostuneempia lapsestaan, isät mukana
kasvatuksessa: lapset tasapainoisia,
omatoimisia, kilttejä

2) Muutokset työolosuhteissa ja työtehtävien painopiste-alueissa

– subjektiivinen päivähoito-oikeus,
pätkätyöt, epäsäännölliset työajat:
lapsiryhmän suuri vaihtuvuus,
lapsiryhmän jatkuva murros, lasten
sijoitukseen liittyvien töiden
lisääntyminen, ryhmäkoon kasvu
– pienten lasten määrä ja hoitajien
ikääntyminen: hoitajien työssä
uupuminen
– ohjaajan työnkuva pedagogisesta
johtajasta toimistotyöntekijäksi:
ohjauksen ja tuen puute, ohjaajan
erkaneminen perhepäivähoidon
arjesta

– ryhmäperhepäivähoito: työyhteisön tuki,
aikaa lapsille
– hoitajien pienryhmätoiminta:
työyhteisön tuki, erityisosaaminen
käyttöön
– ohjaajan työnkuva toimistotyöntekijästä
pedagogiseksi johtajaksi: aikaa hoitajien
ammatilliseen tukemiseen, toiminnan
kehittämiseen, motivoivaa ja mielekästä,
näkyy laadussa

– perhepäivähoidon rinnastaminen
3) Muutokset työn vaatimuksissa ja kasvatusorien- päiväkotihoitoon: sisällölliset
vaatimukset kasvaneet, ei näy
taatiossa
palkassa
– ohjaajan työnkuva laajentunut ja
työmäärä kasvanut: oma jaksaminen
ja työstä selviytyminen vaarantuvat

– koulutusta lisätty: uutta motivaatiota,
virikkeitä ja innostusta toimintaansa,
arvostus omaa työtä kohtaan lisääntynyt
– yhteistyö muiden päivähoitomuotojen
kanssa: lisää toimintamahdollisuuksia,
vaihtelua
– lapsilähtöinen kasvatusorientaatio:
lapset mukana arkipäivän töissä, lasten
mielenkiinnonkohteiden mukainen toiminta, etukäteissuunnittelun väheneminen, lasten kasvun dokumentointi

4) Omaan kasvuun ja perheeseen liittyvät muutokset

– kokemusta lisää: ammatillinen varmuus
lisääntynyt
– oma lapsi ei enää ryhmässä: työn ja
vapaa-ajan erottuminen

7 Perhepäivähoidon vahvuudet hoitomuotona
Perhepäivähoitohenkilöstön käsityksiä perhepäivähoidon vahvuuksista kartoitin tutkimuksessani pyytämällä henkilöstöä kuvaamaan erikseen näkemyksiään perhepäivähoidon vahvuuksista lapsen, vanhempien, oman työn ja yhteiskunnan näkökulmasta. Käsittelen seuraavassa tuloksia siten, että yhdistän lapsen ja vanhempien näkökulmat omaksi
luvukseen ja perhepäivähoitotyön ja yhteiskunnan näkökulmat omaksi luvukseen.

7.1 Henkilöstön käsityksiä perhepäivähoidon vahvuuksista lapsen ja
vanhempien näkökulmasta tarkasteltuna
Perhepäivähoidon ohjaajien ja hoitajien käsitykset perhepäivähoidon vahvuuksista lapsen näkökulmasta painottuivat selkeästi viiteen eri tekijään, jotka sisälsivät puitetekijöistä ryhmän koostumuksen ja ihmissuhteiden pysyvyyden sekä prosessitekijöistä aikuinen–
lapsi-vuorovaikutuksen, perushoidon ja oppimisympäristön lähinnä kodinomaisuus-käsitteeseen kytkeytyvänä. Vanhempien näkökulmasta tarkasteltuna esiin nousi puolestaan
voimakkaimmin hoitajan ja vanhempien välinen yhteistyö ja riittävyys ja saatavuus.
Kuhunkin laatutekijään liittyvää määrällistä jakautumista kuvaan tarkemmin seuraavassa
taulukossa (taulukko 14).
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Taulukko 14. Perhepäivähoitohenkilöstön käsityksiä perhepäivähoidon vahvuuksista
lapsen ja vanhempien näkökulmasta.
Tarkastelukulma

Laatutekijät

Lapsen näkökulma

Vanhempien näkökulma

Hoitajat
n 93

Ohjaajat
n 38

Hoitajat
n 93

Ohjaajat
n 38

f

%

f

%

f

%

f

%

3

3

1

3

33

35

17

45

Puitetekijät
Riittävyys ja saatavuus (sisältää osittain joustavuuden)
Ihmissuhteiden pysyvyys

41

44

20

53

11

12

13

34

Ryhmän koostumus

64

69

31

82

23

25

8

21

Yhteistyö vanhempien kanssa

6

6

5

13

48

52

27

63

Työyhteisön sisäinen yhteistyö ja hyvinvointi

1

1

1

3

–

–

–

–

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

–

–

–

–

–

–

–

–

Ohjaus

–

–

1

3

–

–

–

–

Henkilöstön koulutus, ammatillisuus ja
työmotivaatio

2

2

–

–

2

2

–

–

Hoitajan perhe

5

5

1

3

2

2

–

–

Palkkaus- ja työaikasäädökset

–

–

–

–

–

–

–

–

aikuinen–lapsivvuorovaikutus
(sisältää yksilöllisyyden)

67

72

19

50

8

9

4

11

Vertaisvuorovaikutus ja leikki

19

20

3

8

1

1

1

3

Perushoito

46

49

21

55

20

22

3

8

Muu toiminta (toiminnan sisällöt)

21

23

2

5

–

–

–

–

5

5

–

–

7

8

7

18

63

68

26

68

20

22

4

11

Välilliset tekijät

Prosessitekijät

Suunnittelu ja arviointi
Oppimisympäristö (sisältää kodinomaisuuden)
Vaikutustekijät
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

–

–

–

–

1

1

–

–

17

18

3

8

–

–

–

–

Vanhempien tyytyväisyys

–

–

–

–

20

22

6

16

Lapsen myönteiset kokemukset

–

–

–

–

–

–

–

–

Yksilöllisyys

43

46

18

47

10

11

5

13

Kodinomaisuus

62

67

24

63

20

22

2

5

7

8

7

18

30

32

24

63

1

1

1

3

6

6

1

3

Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen

Muuta (yksittäisinä sanoina mainitut

Joustavuus
Tyhjä vastaus

Puitetekijöistä riittävyyteen ja saatavuuteen liittyvät asiat saivat selkeästi suuremman painoarvon vanhempien kuin lapsen näkökulmasta tarkasteltuna. Vanhempien näkökulmasta
riittävyyden ja saatavuuden nosti esiin 35 % hoitajista ja 45 % perhepäivähoidon ohjaajista. Lapsen näkökulmasta asian mainitsi ainoastaan kolme hoitajaa ja yksi ohjaaja. Riittä-
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vyyden ja saatavuuden yhteydessä painotettiin erityisesti perhepäivähoidon mahdollisuutta joustaa hoitoajoissa perheen tarpeiden mukaan sekä järjestää myös ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa, mikäli perhe sitä tarvitsee. Lasten kotona työtään tekevät hoitajat pitivät
sekä lapsen että vanhempien kannalta merkittävänä asiana sitä, että lapsia ei tarvitse kuljettaa aamulla mihinkään, vaan he saavat jäädä nukkumaan omiin sänkyihinsä vanhempien lähtiessä töihin. Riittävyyteen ja saatavuuteen liittyvänä perhepäivähoidon vahvuutena nähtiin myös se, että perhepäivähoitopaikka järjestyy usein kodin läheisyydestä, jolloin hoitomatkat ovat lyhyet, kuljetus helpompaa ja lapsen kaveripiiri säilyy samana.

7.1.1 Pienen ryhmän merkitys lapsen hyvinvoinnille
Ryhmän koostumus ja siihen liittyvästi varsinkin pienen ryhmän merkitys muodostui puolestaan laatutekijäksi, joka korostui painokkaammin lapsen näkökulmasta tarkasteltuna.
Asian nosti esiin 69 % perhepäivähoitajista ja 82 % ohjaajista. Vanhempien näkökulmasta ryhmän koostumuksen mainitsi 25 % hoitajista ja 21 % ohjaajista. Suurimmassa osassa ryhmän koostumukseen liittyvissä maininnoissa korostettiin pienen ryhmän merkitystä
lapsen hyvinvoinnille. Pienen ryhmän yhteyteen liitettiin kausaalisesti hyvin paljon erilaisia laadun kannalta keskeisiä asioita, kuten mahdollisuus lapsen ja perheen yksilöllisten
tarpeiden ja toiveiden huomioimiseen, kodinomaisuuteen, joustavuuteen lapsen oman rytmin suhteen, kiinteään aikuinen–lapsi-vuorovaikutukseen, kiinteään ja tuttavalliseen suhteeseen perheen kanssa, turvallisuuteen lähinnä emotionaalisessa mielessä, vähäisempään sairastavuuteen (ks. myös Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 1999), rauhallisuuteen ja meluttomuuteen jne.
”Pienikin lapsi on helppo tuoda pieneen ryhmään, jossa on kuitenkin isompia ‘siskoja ja veljiä’. Sisarukset saa olla iästä riippumatta samassa ryhmässä. Sairastavuus vähäisempää kuin
päiväkodissa. Näitä asioita mm. olen kuullut vanhemmilta itseltään vuosien mittaan.” PPH
28
”Turvallinen, kodinomainen hoitopaikka, tutut kaverit, tuttu hoitaja, saat opetusta eri taitoihin juuri silloin kun se on ajankohtaista ja kiinnostavaa, omat toiveet huomioidaan hyvin
pienessä ryhmässä” PPH 8
”Oma pieni porukka kuin sisarusparvi, olemme vapaita kulkemaan toisiin pihoihin, leikkikentille, asioille, hoitopaikan perhe mallina oikeasta perheestä monelle yksinh. lapselle, ruokia voi saada toiveitten mukaan hienosäädettynä” PPH 18

Perhepäivähoitajat korostivat, että pienessä ryhmässä he voivat paremmin kuunnella
jokaista lasta, ottaa lasten ja vanhempien yksilöllisiä toiveita huomioon, tukea lasten
oppimista, pitää lapsia sylissä, toteuttaa toimintaa joustavasti, tehdä erilaisia retkiä jne.
Pienessä ryhmässä jokainen lapsi voi olla oma itsensä ja häntä arvostetaan yksilönä. Toimintaa ei toteuteta ”kello kädessä”, vaan rauhallisesti ja lasten omassa tahdissa. Perhepäivähoitohenkilöstön pienelle ryhmälle antamien positiivisten määritteiden merkitystä
tukee yhdysvaltalaisen tutkijaryhmän (NICHD 1996) tekemä tutkimuskirjallisuuskoonti,
jossa todettiin ryhmäkoon olevan suorassa yhteydessä hoitajan herkkyyteen havaita lasten yksilöllisiä tarpeita ja tunteita, vastata niihin sekä toimia yksilöllisessä vuorovaikutuksessa kunkin lapsen kanssa. Muutamassa perhepäivähoitoa koskevassa tutkimuksessa
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ryhmäkoon on todettu olevan jopa keskeisin perhepäivähoitajan toimintaan vaikuttava
tekijä. (NICHD 1996, 272.)
Pienen ryhmän koettiin olevan erityisen tärkeä pienempien lasten ja luonteeltaan arkojen lasten hyvinvoinnille (vrt. Niiranen 1995). Pienessä ryhmässä myös arkojen lasten katsottiin olevan helpompi rakentaa ystävyyssuhteita, tuntea turvallisuutta ja läheisyyttä sekä
olla myös yksin ja rauhassa itse niin halutessaan. Pienessä ryhmässä lasten ei tarvitse olla
sosiaalisessa kanssakäymisessä useiden eri ihmisten kanssa päivän aikana, mikä vähentää
hoitopäivän kuormittavuutta.
”Rauhallisuus ja hiljaisuuskin ovat laatutekijöitä, ei jatkuvaa suuren joukon hälinää, lapsella
mahdollisuus olla välillä ihan rauhassa.” PPH 24

Osa ohjaajista näki pienen ryhmän mahdollisuutena, mutta ei kytkenyt kausaalisesti muita tekijöitä sen yhteyteen. Pienen ryhmän yhteydessä käytettiin termejä mahdollistaa,
ehkä, voi olla jne. Tämä heijastelee ohjaajien tiedostavan sen, että vaikka perhepäivähoidossa on periaatteessa hyvät mahdollisuudet toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta, näitä
mahdollisuuksia ei välttämättä aina hyödynnetä.
”pienessä lapsiryhmässä oppii tuntemaan muita ryhmän lapsia ehkä paremmin kuin isossa
ryhmässä – yksilöllinen aikuisen huomio ehkä paremmin saatavissa” PPHO 20
”pienet ryhmät mahdollistavat yksilöllisyyden” PPHO 21

Tietty epäilys perhepäivähoidon laadun suhteen nousee esiin myös muissa yhteyksissä
sekä ohjaajien että hoitajien aineistoissa (ks. esim. luku 8.1.3).
Ryhmän koostumukseen liittyen sekä hoitajat että ohjaajat korostivat hyvänä asiana
myös sisarusten ja eri-ikäisten lasten kuulumista ryhmään. Eri-ikäisten lasten merkitystä
painotettiin sosiaalisen kasvatuksen ja mallioppimisen kannalta. Pienemmät lapset oppivat
isommilta monenlaisia tietoja ja taitoja. Vastaavasti isommat lapset oppivat ottamaan huomioon ja auttamaan pienempiään. Toisaalta eri-ikäisten lasten kuuluminen ryhmään tuotiin
esiin myös perhepäivähoidon heikkouksiin liittyvän kysymyksen yhteydessä (ks. tarkemmin luku 8.1.2). Tasapainoisena ja hyvänä niin lasten kuin hoitajankin näkökulmasta pidettiin ryhmää, jossa on eri-ikäisiä lapsia siten, että kaikille löytyy sopiva leikkikaveri. Samanikäiset kaverit ovat tärkeitä toimivien leikkien syntymiseksi, mikä puolestaan vaikuttaa ratkaisevasti lapsen viihtymiseen päivähoidossa (vrt. Huttunen 1988). Kokonaisuudessaan
ryhmän koostumuksen yhteydessä esiin tuodut vahvuudet kietoutuivat hyvin läheisesti prosessitekijöihin, ja niiden erottaminen toisistaan oli vaikeaa. Tämän takia prosessitekijöiden
yhteydessä käsitellään osittain samoja asioita kuin edellä.

7.1.2 Pysyvä hoitosuhde luo turvallisuutta
Perhepäivähoidon ohjaajat toivat ihmissuhteiden pysyvyyden hoitajia voimakkaammin
esiin. Hoitajista 44 % ja ohjaajista 53 % piti lasten näkökulmasta ihmissuhteiden pysyvyyttä keskeisenä perhepäivähoidon vahvuutena. Vanhempien näkökulmasta asian nosti
esiin 12 % hoitajista ja 34 % ohjaajista. Lapsen ja perheen kannalta pidettiin tärkeänä
sitä, että perhepäivähoidossa on useimmiten sama hoitaja lasta vastassa aamulla ja luovuttamassa lapsen takaisin vanhemmilleen illalla, mikä luo turvallisuutta sekä lapselle
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että vanhemmille. Hoitaja tietää tarkasti lapsen päivän kulun ja osaa kertoa siitä vanhemmille. Hoitaja tuntee hyvin lapsen ja perheen ja pystyy vastaamaan heidän tarpeisiinsa.
Pysyvä hoitosuhde luo lapselle turvallisuutta ja antaa hyvän edellytyksen kiintymyssuhteen muodostumiseen (vrt. Howes & Hamilton 1992 b, 867–878, Melhuish 1993) sekä
kasvatuksen johdonmukaisuuteen niin päivähoidossa kuin kotona. Lapsen on helppo tulla kertomaan huolensa, murheensa ja ilonsa omalle tutulle hoitajalle. Perhepäiväkodista
muodostuu lapselle ikään kuin toinen koti, jossa on yksi luotettava aikuinen häntä varten
sekä omat tutut ja pysyvät kaverit. Hoitosuhde kestää parhaassa tapauksessa läpi koko
lapsuusiän ja jatkuu ystävyyssuhteena myös lapsen mennessä kouluun.
”Henkisesti ja fyysisesti turvallinen ja usein pysyvä hoitosuhde päivähoidon alkamisesta
jopa kouluun saakka (vrt. lapsen kiintymyssuhteet alle kouluikäisenä, merkitys!)” PPHO 35
”Lapsi ja hoitaja oppivat läheisesti tuntemaan toisensa, varsinkin jos sama hoitaja on
mukana ensimmäisestä hoitopäivästä lähtien. Luottamus lapsen ja hoitajan välillä vahvistuu,
lapsi voi kertoa kaikki huolensa ja pelkonsa” PPH 3.
”Lapsi saa tutun turvallisen oman henkilön ja sylin sekä hoitokodin (joka on koti eikä laitos), mahdollisesti myös hoitajan omat lapset ja miehen mallina hoitajan aviopuoliso tulevat
tutuiksi, saattaapa olla vielä mummit ja vaarit sekä kotieläimetkin… Muodostuu läheinen
suhde hoitajaan ja muuhun perheeseen sekä toisiin hoitolapsiin (jopa koko iän kestävä ystävyyssuhde)”. PPH 19

Perhepäivähoidossa hoitopaikan pysyvyyttä vähentää jossakin määrin varahoitojärjestelyt, jotka nostettiin ihmissuhteiden pysyvyyteen liittyvästi myös yhdeksi keskeiseksi perhepäivähoidon heikkoudeksi (ks. tarkemmin luku 8.1.1) Varahoitojärjestelyjen takia lapsi
joutuu menemään useimmiten paitsi kokonaan toisen hoitajan hoiviin myös fyysisesti toiseen ympäristöön.

7.1.3 Yhteistyö yksilötyönä – helpottaa kasvatuslinjoista sopimista
Välillisiin tekijöihin liittyviä vastauksia oli lapsen näkökulmasta tarkasteltuna vähän;
samoin vanhempien näkökulmasta, lukuun ottamatta yhteistyötä vanhempien kanssa (ks.
taulukko 14). Sen sijaan perhepäivähoidon heikkouksien yhteydessä välilliset tekijät,
kuten koulutus, ammatillisuus, työmotivaatio, palkkaus jne., tuotiin vahvasti esiin (ks.
luku 8.1). Perhepäivähoidon ohjaajat ja hoitajat mainitsivat joissakin yksittäisissä vastauksissa perhepäivähoidon vahvuutena lapsen näkökulmasta yhteistyön muiden hoitajien kanssa sekä hoitajan muun perheen merkityksen hoitolapsille. Perhepäivähoitajan perheen katsottiin tarjoavan normaalin perheen mallin yksinhuoltajien lapsille sekä miehen
mallia niille lapsille, joilla suhteet isään ovat heikot tai puuttuvat kokonaan.
Perhepäivähoitajista kuusi mainitsi myös vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön
yhtenä perhepäivähoidon vahvuutena lapsen näkökulmasta. Vahvuudet liittyivät vanhempien ja hoitajien läheisiin väleihin, hoitajan mahdollisuuteen vastata perheen tarpeisiin sekä
mahdollisuuteen löytää yhteinen kasvatuslinja. Yhdessä vastauksessa oli tarkasteltu laajemmin perhepäivähoitajan ja hoitolasten perheiden välistä yhteistyötä sosiaalisena verkostona, jossa kukin voi tukea toinen toistaan.
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”Perhepäivähoito-lapset, vanhemmat ja hoitajat ovat yhdessä sosiaaliverkoston pienkehä,
jotka toimivat yhdessä perheiden kanssa, esim. kuljetuksien, yöhoidon, harrastusten, vaatteiden ja lelujen kierron järjestelyt toimivat hyvin. Vanhempainillat ovat monille vanhemmille
ainut keskustelu- ja avautumistilaisuus pienryhmässä, jossa uskaltaa avautua. Vanhempainillat pidämme usein iltapäivisin kun he hakevat lapsiaan pois. Myös lasten kodeissa on
kokoonnuttu, jos on kutsuttu ja asiaa on riittänyt pohdittavaksi.” PPH 69

Edellä kuvattu yksittäinen vastaus nousi hoitajien ja ohjaajien aineistosta esiin jollakin
tavalla ainutkertaisena paitsi sen takia, että yhteistyö nostettiin esiin nimenomaan perhepäivähoidon vahvuutena lapsen näkökulmasta, myös sen takia, että vastaus kuvastaa
yhteistyön hahmottamista koko perhepäivähoitoryhmää koskevana yhteisenä asiana. Hoitaja kertoo järjestävänsä säännöllisesti yhteisiä vanhempainiltoja sekä hoitajan että lasten
kotona ja kuvaa niitä pienryhmässä tapahtuvaksi keskustelu- ja avautumistilanteiksi.
Tämä sosiaalisen verkoston ja yhteisen keskustelun näkökulma yhteistyöhön on sekä
ohjaajien että hoitajien aineistossa harvinainen, vaikka yhteistyö muutoin tuodaan varsinkin vanhempien näkökulmasta vahvasti esiin (52 % hoitajista ja 63 % ohjaajista).
Yhteistyö yhtenä perhepäivähoidon vahvuutena kytkettiin lähes kaikissa vastauksissa
yksinomaan hoitajan ja yksittäisten vanhempien väliseksi vuorovaikutukseksi. Yhteistyön
vahvuuksina tuotiin esiin paljolti samoja asioita kuin ihmissuhteiden pysyvyydenkin
yhteydessä. Sen keskeisenä onnistumisen edellytyksenä pidettiin sitä, että perhepäivähoidossa on ainoastaan yksi henkilö, perhepäivähoitaja, jonka kanssa vanhemmat sopivat lapsensa kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä. Tämän katsottiin helpottavan yhteisen kasvatuslinjan löytymistä, rajoista sopimista sekä lisäävän vanhempien vaikutusmahdollisuuksia
oman lapsensa kasvatuksen suhteen. Kokenut hoitaja pystyy sekä ohjaajien että hoitajien
mielestä tukemaan vanhempia kasvatustehtävässään sekä kasvattamaan lasta vanhempien
kanssa sovituin periaattein.
Yhteistyön yksilökeskeisyys herättää kysymyksen, voiko perhepäivähoitaja kasvattaa
ryhmäänsä kuuluvia, mahdollisesti viidenkin eri perheen lapsia kunkin perheen toivoman
kasvatuslinjan mukaisesti. Onko mahdollista, että perhepäiväkodin sisälle rakentuu viisi
erilaista kasvatuskulttuuria, koska yhteistä keskustelua ryhmän kaikkien vanhempien ja
hoitajan välillä ei käydä? Perhepäivähoidon realiteetteihin suhteutettuna todennäköisin
vastaus on se, että perhepäivähoitaja toimii viime kädessä kuitenkin oman kasvatuslinjansa
mukaisesti. Yhteistyö vanhempien kanssa toimii hyvin niin kauan, kun vanhempien kasvatusnäkemykset ovat riittävän yhteneväiset hoitajan oman kasvatusnäkemyksen kanssa.
Tähän näkökulmaan viittaa osaltaan myös perhepäivähoidon ohjaajien esiin nostama käsitys, että yhteistyö voi muodostua myös perhepäivähoidon keskeiseksi heikkoudeksi, mikäli
perhepäivähoitajan ja vanhempien suhde ei jostakin syystä toimi.
”Henkilökohtaisempi suhde lapsensa hoitajaan mikä voi taas puolestaan olla myös heikkous
jos suhde ei toimi.” PPHO 15
”Sama henkilö vastassa aamuin illoin (jos suhde ei toimi, tämä seikka nousee negatiiviseksi!)” PPHO 33
”Mikäli kasvatusnäkemykset yhdensuuntaiset, hoito yleensä ‘onnistuu’.” PPHO 35

Samaa näkökulmaa ovat painottaneet Powell ja Bollin (1992) ja Pollard ja Fischer (1992).
Yhteistyö onnistuu silloin, kun perhepäivähoitajan ja vanhempien asenteet toisiaan kohtaan muodostuvat positiivisiksi. Esteiksi positiivisen suhteen rakentumiselle ja yhteis-
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työn toimivuudelle voivat muodostua esimerkiksi perhepäivähoitajan negatiiviset tunteet
vanhempia ja heidän kasvatusnäkemyksiään kohtaan, perhepäivähoitajien riittämätön
koulutus toimia yhteistyössä vanhempien kanssa tai se, että perhepäivähoito ei ole vanhempien toivoma hoitomuoto lapselleen. (Powell & Bollin 1992, Pollard & Ficher 1992,
101.)

7.1.4 Yksilöllinen hoiva ja huomio
Prosessitekijät jäivät vanhempien näkökulmasta tarkasteltuna vähemmälle huomiolle
kuin lapsen näkökulmasta. Perhepäivähoitajat toivat prosessitekijöistä vanhempien näkökulmasta tarkasteltuna voimakkaimmin esiin perushoitoon (22 %) ja oppimisympäristöön (20 %) liittyvät asiat ja ohjaajat suunnitteluun (18 %), oppimisympäristöön (11 %) ja
aikuinen–lapsi-vuorovaikutukseen (11 %) liittyvät asiat. Lapsen näkökulmasta tarkasteltuna hoitajien aineistossa eniten painoarvoa sai aikuinen–lapsi-vuorovaikutus (72 %),
oppimisympäristö (68 %) ja perushoito (49 %). Samat tekijäluokat nousivat vahvimmiksi
myös ohjaajien aineistossa, mutta eri järjestyksessä. Vahvimmaksi nousi oppimisympäristö (68 %), sen jälkeen perushoito (55 %) ja kolmanneksi aikuinen–lapsi-vuorovaikutus
(50 %). Mainittujen asioiden luokittelu eri prosessitekijöihin oli osittain ongelmallista,
koska esimerkiksi suunnitteluun liittyvät asiat kytkeytyvät läheisesti myös yhteistyöhön.
Tätä kuvastaa mm. seuraava perhepäivähoitajan lainaus, joka korostaa perhepäivähoidon
vahvuutena sekä yhteistyötä että suunnittelua.
”Keskustelut vanhempien kanssa ovat erittäin tärkeitä – – yhdessä voi paneutua lapsen vahvoihin tai heikkoihin puoliin.” PPH 3

Vastaavasti aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen erottaminen perushoidosta oli
joissakin yhteyksissä vaikeaa. Perhepäivähoidon vahvuutena korostettiin voimakkaasti
yksilöllisyyttä yleisesti sekä perushoidon että aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen yhteydessä. Yksilöllisyyden kytkeytymistä kumpaankin edellä mainittuun laatutekijään kuvastaa mm. seuraava lainaus:
”Lapsi saa yksilöllisempää huomiota, hoitoa.” PPH 6

Edellisessä lainauksessa olevan ”yksilöllisemmän huomion” olen tulkinnut viittaavan
aikuinen–lapsi-vuorovaikutukseen ja ”hoidon” nimenomaan perushoitoon. Vastaavaa
logiikkaa olen käyttänyt muissakin vastauksissa. Toisin sanoen aikuinen–lapsi-vuorovaikutukseen liittyväksi yksilöllisyydeksi olen luokitellut ainoastaan ne vastaukset, joissa
yksilöllisyyden yhteydessä ei käytetty käsitettä hoito.
Aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen liittyvänä vahvuutena sekä vanhempien
että lapsen näkökulmasta tarkasteluna pidettiin sitä, että perhepäivähoidossa hoitajalla on
enemmän aikaa ja mahdollisuuksia tarjota kullekin lapselle yksilöllistä huomiota ja
ohjausta. Useimmissa vastauksissa vahvuudet ilmaistiin nimenomaan komparatiivimuotoisina, joiden voidaan tulkita sisältävän piileviä vertauksia päiväkotihoitoon. Osa hoitajista
näki oman roolinsa ikään kuin lapsen ”toisena äitinä”, mikä viestittävää läheistä suhdetta
hoitolapsiin. Perhepäivähoidossa lapsi ja hoitaja oppivat tuntemaan toisensa hyvin ja heidän välilleen kasvaa läheinen ja luottamuksellinen suhde. Hoitaja on aina läsnä, hänellä on
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aikaa kuunnella lasta ja vastata kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Vastaavia vahvuuksia
toivat esiin myös perhepäivähoidon ohjaajat.
”pienet hoitoryhmät, kodinomainen ilmapiiri, hoitaja aina läsnä, aikaa kuunnella lasta
paremmin kuin suurissa ryhmissä, aikaa helliä ja pitää sylissä” PPH 5
”kodinomainen ympäristö, pieni ryhmä, hoitajalla aikaa ottaa syliin ja huomata lapsi” PPH
15
”– – hoitaja oppii tuntemaan lapsen erittäin hyvin, pienryhmässä syli on aina käytettävissä,
lapsen mahdolliset ongelmat on helpompi havaita pienryhmässä. On mielenkiintoista olla
yksi lenkki lapsen elämänkaaressa. Olen saanut henkisesti tältä työltä paljon. Lapset yksilöinä ja omine ongelmineen ovat asettaneet eteeni erilaisia tilanteita, joiden ratkaisujen saavuttaminen on auttanut minua kehittymään ihmisenä, että omien lapsien kasvattajana.” PPH
45

Perhepäivähoitajien vastauksista heijastui voimakkaasti hoivan ulottuvuus. He näyttävät
mieltävän työnsä ennen kaikkea hoivan ja huolenpidon kautta korostaen lasten hellimisen, sylissä pitämisen ja aidon välittämisen merkitystä. Sen sijaan aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tarkastelu pedagogisesta näkökulmasta jäi vastauksissa selvästi
vähemmälle (ks. myös luvut 9.1 ja 12.1). Osa perhepäivähoitajista painotti hoivan merkitystä erityisesti alle 4-vuotiaiden lasten kohdalla ja näki perhepäivähoidon nimenomaan
tässä merkityksessä parhaaksi hoitomuodoksi pienemmille lapsille.
Vaikka perhepäivähoidon ohjaajatkin periaatteessa painottivat aikuinen–lapsi-vuorovaikutusta perhepäivähoidon vahvuutena, vastauksiin sisältyi myös epäilys, että aikuinen–
lapsi-vuorovaikutus ei aina toimi niin kuin pitäisi. Aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen onnistuminen on suuresti kiinni hoitajasta.
”Lapsen ja hoitajan suhde onnistuessaan hyvä (Olen voimakkaasti päiväkoti-ihminen)”
PPHO 8

Sekä aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen että vanhempien kanssa tehtävän
yhteistyön yhteydessä esiin noussut epäilys, että hoitajien suhteet vanhempiin ja lapsiin
eivät aina toimi, heijastelee näkemystä siitä, että perhepäivähoidon toimivuus on voimakkaasti kiinni hoitajan persoonallisuudesta, ei niinkään ammatillisuudesta.
Lasten keskinäiseen vuorovaikutukseen liittyvän tekijäluokan painoarvo jäi suhteellisen
niukaksi kummassakin vastaajaryhmässä ja tarkastelukulmassa. Vertaisvuorovaikutuksen
mainitsi perhepäivähoidon vahvuutena vanhempien näkökulmasta ainoastaan yksi hoitaja
ja yksi ohjaaja viitaten lapsen kaverisuhteiden syntymiseen. Lapsen näkökulmasta asian toi
esiin 20 % hoitajista ja 8 % ohjaajista. Viittaukset kytkeytyivät paljolti ryhmän koostumukseen. Perhepäivähoidon hyvänä puolena lapsen näkökulmasta pidettiin sitä, että pieni
ryhmä mahdollistaa kiinteän vuorovaikutussuhteen ja yhteenkuuluvuuden tunteen syntymisen ryhmän välille ehkä helpommin kuin päiväkodissa, jossa ryhmäkoot ovat suurempia.
Perhepäivähoidossa muodostuvat ystävyyssuhteet ulottuvat usein kotiympäristöön saakka
ja saattavat muodostua elinikäisiksi.
”Lapsille tulee kestävät hyvät suhteet toisiinsa, ovat kuin sisaruksia.” PPH 70
”– – jos lapsi on voimakkaan persoonallinen, ei ihan keskivertotyyppi (mikä se sitten on?!)
eikä helposti suhteita solmiva, voi pieni ryhmä olla loukkukin – vastakappaletta ei ehkä
löydy.” PPHO 4
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Toisaalta tiedostettiin myös ongelma, että aina vuorovaikutus ryhmän sisällä ei toimi. Pieni ryhmä voi olla myös loukku niille lapsille, jotka eivät löydä ryhmän sisältä itselleen
mieleistä kaveria (ks. myös luku 8.1.2).

7.1.5 Lapsen tarpeista lähtevä perushoito
Perushoidon nosti lapsen näkökulmasta esiin 49 % hoitajista ja 55 % ohjaajista ja vanhempien näkökulmasta 22 % hoitajista ja 8 % ohjaajista. Tarkan prosentuaalisen määrän
laskeminen oli suhteellisen vaikeaa, koska esimerkiksi termien yksilöllisyys ja joustavuus kohdalla oli osittain vaikea tulkita, viitattiinko niillä yksinomaan perushoitoon, toimintaan yleisesti vai esimerkiksi aikuinen–lapsi-vuorovaikutukseen. Useimmissa vastauksissa nämä termit kuitenkin selkeästi yhdistettiin hoito-käsitteeseen, jolloin niiden on
tulkittu viittaavan ensisijaisesti perushoitoon.
Perushoidon näkökulmasta hoitajat ja ohjaajat korostivat perhepäivähoidon vahvuutena
ennen kaikkea mahdollisuutta toteuttaa perushoitoa lapsen ja perheen tarpeiden mukaan.
Hoitajat korostivat, että pienen ryhmän vuoksi lasten yksilölliset uni- ja ruokailutottumukset sekä erityisruokavaliot on helpompi huomioida perhepäivähoidossa kuin päiväkodeissa. Ruoka ja ruokailu nousivat kokonaisuudessaan vahvasti esiin useissa vastauksissa.
Sekä perhepäivähoidon ohjaajat että hoitajat korostivat perhepäivähoidossa tarjottavan
hyvän, maukkaan ja terveellisen kotiruuan merkitystä lapsen hyvinvoinnille. Vahvuutena
pidettiin myös mahdollisuutta huomioida lasten ja vanhempien toiveet ruuan ja ruoka-aikojen suhteen joustavammin kuin päiväkodeissa.
”Joustavuus, esim. jos aamupala ei maistu syödään aikaisemmin. Jos ollaan metsäretkellä
syödään myöhemmin. Jos väsyttää mennään nukkumaan aikaisemmin. ”PPH 11

Ruokailu korostuu myös perhepäivähoidon ammattitutkinnon perusteissa, jossa hoivaan
ja huolenpitoon liittyvistä ammattitaidon kriteereistä kolmasosa liittyy ruokailuun (Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 2000). Tärkeänä pidettiin myös lasten mahdollisuutta suoriutua perushoitoon liittyvistä toiminnoista yksilölliseen tahtiin ja omien taitojensa
mukaisesti. Toiminnan ollessa rauhallista, kiireetöntä ja joustavaa lapset voivat rauhassa
harjoitella omatoimisuutta esimerkiksi ruokailussa, pukemisessa ja riisumisessa. Ulkoilun ja liikunnan merkitys lasten terveydelle ja hyvinvoinnille nousi esiin sekä perhepäivähoidon ohjaajien että hoitajien näkemyksissä. Perhepäivähoidon vahvuutena korostettiin
runsasta ulkoilua, jonka katsottiin edistävän lasten hyvinvointia ja terveyttä (vrt. SirenTiusanen 1996, Siren-Tiusanen & Tiusanen 2002).
Myös lasten vähäisempi sairastavuus nousi esiin sekä perhepäivähoitajien että ohjaajien
aineistoissa. Perhepäivähoidossa on vähemmän lapsia, jolloin erilaisten infektioiden ja tartuntatautien leviäminen on vähäisempää ja lapset pysyvät terveempinä (vrt. Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 1999). Lasten terveyteen liittyviä asioita ei kuitenkaan tuotu esiin
perushoidon toimintatapojen, kuten huolellisen käsien pesun, yleisestä hygieniasta huolehtimisen tms. yhteydessä. Edellä mainittujen toimintatapojen on todettu vähentävän tartuntatautien leviämistä päiväkodeissa (Uhari ym. 1994). Perhepäivähoitajien ammattitutkinnon perusteissa perhepäivähoitajan edellytetään huolehtivan lasten käsien, kasvojen ja
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hampaiden riittävästä pesusta sekä riittävän tiheästä vaippojen vaihdosta (Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 2000).
Muuhun toimintaan liittyviä viittauksia perhepäivähoidon vahvuuksista ei ollut vanhempien näkökulmasta tarkasteltuna kummassakaan vastaajaluokassa. Lapsen näkökulmasta asian nosti esiin 20 % perhepäivähoitajista, mutta ainoastaan kaksi ohjaajaa. Ohjaajien vastaukset kytkeytyivät lapsen mahdollisuuksiin osallistua kodin arkipäivän askareisiin. Vastaavia näkökulmia toivat esiin myös perhepäivähoitajat, joiden mielestä perhepäivähoidon toiminta on monipuolista ja integroituu arkipäivän asioihin. Lapset voivat osallistua siivoukseen, ruuanlaittoon, leipomiseen, kaupassa käyntiin jne. Lasten omia toiveita
kuunnellaan ja toiminnassa joustetaan sekä sisällöllisesti että ajallisesti lasten mielenkiinnon mukaan. Lapsi saa tukea oppimiseensa silloin kun sitä tarvitsee, ja vastaavasti rauhaa
leikkiä ja touhuta itsekseen tai ryhmän muiden lasten kanssa niin halutessaan. Lapsilla on
vapaus valita tekemisiään sekä leikkiä leikkinsä loppuun. Lapsilla on erilaisia toiveita toiminnan ja leikki-ideoiden suhteen, ja jokaisen lapsen toiveita yritetään kuunnella ja tukea.
”saat opetusta eri taitoihin juuri silloin kun se on ajankohtaista ja kiinnostavaa, omat toiveet
huomioidaan hyvin pienessä ryhmässä” PPH 8
”Rauhallista (täällä ehtii leikkiä leikin loppuun, totesi eräs lapsi oltuaan sairasloman aikana
päiväkodissa varahoidossa; ilmeisesti siellä oli kiireempi aikataulu).” PPH 28

Toiminnan monipuolisuuden ja joustavuuden yhteydessä painotettiin myös mahdollisuutta hyödyntää lähiympäristöä lasten mielenkiinnon mukaan spontaanisti ilman suuria etukäteissuunnitelmia. Pienen ryhmän kanssa on helppo tehdä erilaisia retkiä lapsia kiinnostaviin paikkoihin.
”Kesällä retkeilyt, uinti, onginta helppoa. Ei tarvi suunnitella ja järjestellä. Lapset sopivat
hoitsun autoon.” PPH 11

Toiminnan suunnittelua ja arviointia ei maininnut lapsen näkökulmasta perhepäivähoidon vahvuudeksi yksikään ohjaajista, ja perhepäivähoitajistakin ainoastaan viisi, jotka
rajoittivat tarkastelun puhtaasti suunnitteluun. Arviointia ei maininnut kukaan. Vanhempien näkökulmasta suunnittelun ja arvioinnin toi esiin seitsemän ohjaajaa ja seitsemän hoitajaa. Vastaukset kuvastivat sisällöltään samoja asioita kuin yhteistyön yhteydessä esiin
nostetut asiat. Tämä on ymmärrettävää, koska suunnittelu on keskeinen osa yhteistyötä ja
päinvastoin (vrt. Hujala ym. 1999). Perhepäivähoitajat ja ohjaajat korostivat, että perhepäivähoidossa yhteinen suunnittelu ja arviointi on helpompaa, koska ryhmä on pieni, henkilöstön ja vanhempien välit läheiset ja hoitaja tutustuu lapseen nopeasti. Perhepäivähoidossa on helppo suunnitella ja sopia yhteisistä kasvatusperiaatteista, tavoitteista ja käytännöistä sekä arvioida ja muokata niitä tilanteiden mukaan uudelleen. Suunnittelu ja
arviointi tuntuvat tapahtuvan osittain luontevasti päivittäisten keskustelujen kautta kaikkia asioita kirjaamatta.
Suunnittelun yhteydessä korostettiinkin perhepäivähoidon vahvuutena lähinnä suunnittelemattomuutta tai vaihtoehtoisesti suunnitelmien joustavuutta. Toisin sanoen perhepäivähoidon vahvuutena pidettiin sitä, että toiminta ei edellytä tarkkaa etukäteissuunnittelua ja
toisaalta ennalta suunniteltuun on helppo tehdä muutoksia lasten, perheiden tai tilanteiden
mukaan. Kaksi hoitajaa toivat vahvuutena esiin mahdollisuuden yhteissuunnitteluun lasten
kanssa.
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7.1.6 Rauhallinen ja kodinomainen kasvuympäristö
Oppimisympäristön mainitsi yhtenä perhepäivähoidon vahvuutena lapsen näkökulmasta
68 % hoitajista ja ohjaajista. Vanhempien näkökulmasta puolestaan 20 % hoitajista ja 11
% ohjaajista. Oppimisympäristön nousemista perhepäivähoidon vahvuudeksi voidaan
pitää osittain yllättävänä, koska perhepäivähoitajat pitivät sitä myös yhtenä perhepäivähoidon heikkoutena (ks. tarkemmin luku 8.1.9). Selitys löytyy osittain erilaisesta tarkastelukulmasta ja osittain kodinomaisuus-käsitteestä. Perhepäivähoidon heikkouksien yhteydessä hoitajat tarkastelivat ympäristöä puhtaasti oman itsensä ja perheensä näkökulmasta, ja esiin nostettiin esimerkiksi oman kodin kuluminen. Tässä yhteydessä ympäristöä
tarkasteltiin lapsen ja vanhempien näkökulmasta ja vahvuutena korostettiin erityisesti
perhepäiväkodin kodinomaisuutta.
Oppimisympäristöön liittyvistä vastauksista yli 90 % kytkeytyi lapsen näkökulmasta
tarkasteltuna jollakin tavalla kodinomaisuus-käsitteeseen. Vanhempien näkökulmasta tarkasteltuna hoitajat kytkivät oppimisympäristön sataprosenttisesti kodinomaisuuden käsitteeseen ja ohjaajat puolestaan 50-prosenttisesti. Olen luokitellut kodinomaisuuteen liittyvät
vastaukset puhtaasti oppimisympäristöön liittyviksi, vaikka käsite sisälsi osaltaan myös
muita ulottuvuuksia. Kodinomaisuuden käsitettä käytettiin osittain fraasinomaisesti.
Useimmissa vastauksissa ”kodinomaisuus” oli ilmaistu pelkkänä terminä, eikä sen sisältöä
oltu tarkemmin eritelty. Vastauksista on vaikea tulkita, minkälaisia merkityksiä kodinomaisuuden käsite pitää sisällään. Kodinomaisuuteen fyysisenä ympäristönä liitettiin mm. seuraavia lapsen kannalta hyviä puolia:
“toiminta on kodinomaisessa ympäristössä ja järjestetty juuri tietyille lapsille” PPH 54
“hoitajan tuleminen lasten kotiin, jossa lapset saavat olla tutussa ja turvallisessa ympäristössä” PPH 52
“rauhallinen, kodinomainen kasvuympäristö” PPH 2
“kodinomainen ympäristö” PPH 15
“kotiympäristö” PPH 12
“kodinomainen ilmapiiri – – kotona valmistettu ruoka” PPH 5
“lapsi saa tutun turvallisen oman henkilön ja sylin sekä hoitokodin (joka on koti eikä laitos)” PPH 19

Käsite ei rajoittunut merkityssisällöltään puhtaasti kodinomaisuuteen fyysiseen ympäristöön liittyvänä piirteenä, vaan sisälsi myös muita ulottuvuuksia, kuten rauhallisen ilmapiirin sekä kodinomaiset toimintatavat ja rutiinit. Lasten omassa kodissa työtään tekevät
hoitajat näkivät hoitomuodon lasten näkökulmasta kaikkein parhaimpana ja luonnollisimpana. Lasten ei tarvitse herätä aikaisin eikä fyysisesti muuttaa hoitoympäristöään vanhempien työssäkäynnin ajaksi. Lapset saavat touhuta omassa kodissaan omien tuttujen
lelujen ja materiaalien parissa. Perhepäiväkodin ympäristön vahvuutena painotettiin myös
luonnonläheisyyttä, lähiympäristön monipuolisuutta ja mahdollisuutta sen hyödyntämiseen.
”Tuttu, turvallinen kasvuympäristö ja hoitoympäristö. Hoito on luonnollisimmillaan lasten
omassa kodissa tapahtuvana. Lapset säästyy aikaisista herätyksistä.” PPH 37
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”Rikastuttaa lapsen maailmaa koska mahd. liikkua helposti.” PPH 49

Lasten kanssa voidaan käydä lähiympäristössä olevissa puistoissa, metsissä, kaupassa,
kirjastoissa jne. Ympäristön turvallisuuden kannalta tuotiin esiin se, että kotipihassa
ulkoilun valvonta on helpompaa kuin esimerkiksi päiväkodin pihaympäristössä.
Vaikutustekijöihin olen luokitellut maininnat, jotka kuvastavat suoraan sitä, mitä vaikutuksia perhepäivähoidolla on lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen, vanhempien ja
lapsen tyytyväisyyteen päivähoitoa kohtaan sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Lapsen näkökulmasta tarkasteltuna vaikutustekijöistä nousi esiin ainoastaan lapsen kasvuun,
kehitykseen ja oppimiseen liittyvät asiat, joita mainitsi 22 % hoitajista ja 8 % ohjaajista.
Esiin nostetut asiat liittyivät pääasiassa sosiaalisen kasvatuksen osa-alueeseen, kuten ystävyyssuhteiden muodostumiseen, toisten huomion ottamiseen, oman vuoron odottamiseen
jne. Osa hoitajista painotti myös kodin arkipäivään liittyviin toimintoihin osallistumista ja
niissä oppimista.
”Hän oppii toimimaan ryhmässä eri ikäisten lasten kanssa.”PPH 55
”Saa olla yksilö, silti tulee lapsikavereita jo varhain muista päivähoitopaikan lapsista. Oppii
ottamaan muut lapset huomioon, odottamaan vuoroaan jne. Rauhallisuus lapsimäärän pienuuden vuoksi. Kiireettömyys, saa rauhassa leikkiä – toisaalta yhdessäkin puuhataan. Oppii
käymään erilaisissa paikoissa (liikennekasvatusta – kadun ylityksiä, kaupassa, pankissa).”
PPH 53
”Opitaan ottamaan toiset huomioon, autetaan pienempiä.” PPH 62

Vanhempien näkökulmasta tarkasteltuna esiin nousi pääasiassa vanhempien tyytyväisyys, jonka mainitsi 22 % hoitajista ja 16 % ohjaajista. Vanhempien tyytyväisyys kiteytyi
vastauksissa paljolti käsitteiden luottamus ja turvallisuus ympärille. Vanhempien katsottiin olevan tyytyväisiä perhepäivähoitoon silloin kun heille rakentuu luottamus siihen,
että lapsi hoidetaan yksilöllisesti ja lapsen tarpeita vastaavasti. Luottamuksen syntymisessä koettiin ensiarvoisen tärkeänä hoitajan ja vanhempien välille rakentuva hyvä ja läheinen vuorovaikutussuhde. Yksi hoitajista toi esiin myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, ts. sen, että perhepäivähoito mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin.
Yhteenvetona totean, että perhepäivähoidon ohjaajien ja hoitajien käsitykset perhepäivähoidon vahvuuksista lapsen näkökulmasta olivat hyvin yhteneväisiä. Kummassakin vastaajaryhmässä nousi voimakkaimmin esiin samat viisi laatutekijää: ryhmän koostumus
(pienen ryhmän merkitys), ihmissuhteiden pysyvyys, aikuinen–lapsi-vuorovaikutus (yksilöllisyyden merkitys), perushoito ja oppimisympäristö lähinnä kodinomaisuus-käsitteeseen
liitettynä. Välillisten tekijöiden osuus jäi kummassakin vastaajaryhmässä erittäin pieneksi.
Tulosta voidaan pitää loogisena ajatellen sitä, että välilliset tekijät tulivat voimakkaasti
esiin nimenomaan perhepäivähoidon heikkouksina (ks. 7. luku).
Vanhempien näkökulmasta tarkasteltuna yhteistyö vanhempien kanssa nousi selkeästi
keskeisimmäksi perhepäivähoidon vahvuudeksi sekä ohjaajien että hoitajien vastauksissa.
Toiseksi keskeisin tekijä oli kummassakin vastaajaryhmässä riittävyys ja saatavuus, jolla
viitattiin lähinnä hoitoaikojen joustavuuteen ja hoitopaikan läheisyyteen.
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7.2 Perhepäivähoitajien käsityksiä perhepäivähoidon vahvuuksista
oman työn näkökulmasta tarkasteltuna
Perhepäivähoidon vahvuuksia oman työn kannalta kartoittava kysymys oli hieman ongelmallinen perhepäivähoidon ohjaajien kohdalla. Tämän takia jätin ohjaajien osuuden tästä
teema-alueesta kokonaan pois. Kysymyksestä ei käynyt riittävän selvästi ilmi, tuleeko
ohjaajien vastata oman itsensä vai perhepäivähoitajien näkökulmasta. Aineistosta löytyy
ohjaajien kohdalla kumpaakin vastaustapaa. Kymmenen ohjaajaa oli kokonaan jättänyt
vastaamatta kysymykseen. Viisi ohjaajaa oli vastannut kysymykseen oman työnsä näkökulmasta ja loput kahdeksantoista perhepäivähoitajan työn kannalta.
Perhepäivähoitajat olivat tarkastelleet asiaa puhtaasti oman työn näkökulmasta, ja heidän vastauksensa olen analysoinut myös määrällisesti seuraavaan taulukkoon (taulukko
15).
Taulukko 15. Perhepäivähoitajien käsityksiä perhepäivähoidon vahvuuksista oman työn ja
itsensä näkökulmasta.
Laatutekijät
Puitetekijät
Riittävyys ja saatavuus
Ryhmän koostumus
Ihmissuhteiden pysyvyys
Välilliset tekijät
Yhteistyö vanhempien kanssa
Työyhteisön sisäinen yhteistyö ja hyvinvointi
Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Ohjaus
Henkilöstön koulutus, ammatillisuus ja työmotivaatio
Hoitajan perhe
Palkkaus- ja työaikasäädökset
Prosessitekijät
Aikuinen–lapsi-vuorovaikutus
Vertaisvuorovaikutus ja leikki
Perushoito
Muu toiminta (toiminnan sisällöt)
Suunnittelu ja arviointi
Oppimisympäristö
Vaikutustekijät
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen
Lapsen myönteiset kokemukset
Vanhempien tyytyväisyys
Muuta
Itsenäisyysa
Tyhjä vastaukset
a.

f

%

–
22
21

–
24
23

11
4
1
–
10
2
–

12
4
1
–
11
2
–

19
3
7
10
25
25

20
3
8
11
27
27

9
14
5

10
15
5

36
4

39
4

Itsenäisyys sisältyy määrällisesti ja sisällöllisesti osittain suunnittelun yhteyteen, mutta sillä viitattiin myös
kokonaisuudessaan työn itsenäiseen toteuttamiseen ”oman itsensä pomona olemiseen”.
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Keskeisimpänä työn vahvuutena perhepäivähoitajat pitivät työn itsenäisyyttä, jonka mainitsi 39 % hoitajista. Seuraavaksi eniten painoarvoa saivat ryhmän koostumukseen liittyvä pieni ryhmä, jonka mainitsi 24 % hoitajista, ja ihmissuhteiden pysyvyys, jonka mainitsi 23 % hoitajista.

7.2.1 Läheinen kontakti lapsiin ja vanhempiin
Ryhmän koostumuksen kannalta hoitajat painottivat nimenomaan pienen ryhmän merkitystä, koska sen katsotiin mahdollistavan läheisen kontaktin lasten ja vanhempien kanssa.
Pienessä ryhmässä ryhmäytyminen, luottamuksen syntyminen sekä tutustuminen lapseen
ja perheeseen tapahtuu nopeammin, mikä helpottaa kasvattajan työtä.
Yhtenä perhepäivähoidon vahvuutena hoitajan ja ryhmän koostumuksen näkökulmasta
painotettiin myös sitä, että hoitajalla on mahdollisuus tehdä työtä omassa kodissaan ja halutessaan hoitaa samalla omat lapsensa kotona. Oma lapsi saa muista ryhmään kuuluvista lapsista kavereita ja on kuitenkin oman äidin ”hoivissa”. Pienen ryhmän kanssa on helppo
tehdä retkiä lähiympäristöön ja toimia joustavasti ja monipuolisesti ottaen huomioon lasten
yksilölliset tarpeet.
”Lapsi oppii olemaan ryhmässä ja toimimaan toisten lasten kanssa. Hoitaja pystyy antamaan
yksilöllisempää hoitoa pienemmissä ryhmissä.” PPH 40
”Saan hoitaa omat lapset kotona, omat lapset oppivat sosiaalisiksi ryhmässä. Itsenäinen työ,
saa työskennellä kotona. Monipuolinen työ.” PPH 54

Ihmissuhteiden pysyvyyden mainitsi perhepäivähoidon vahvuutena oman työn kannalta
23 % hoitajista. Ihmissuhteiden pysyvyys kytkeytyi mahdollisuuteen tutustua lapseen ja
perheeseen läheisesti. Lasten tavat ja persoonallisuus tulevat pitkien hoitosuhteiden myötä niin tutuiksi, että lasten käyttäytyminen, kiukuttelu, positiiviset ja negatiiviset reaktiot
ovat helpommin ymmärrettävissä ja tulkittavissa. Pitkässä hoitosuhteessa lapsista tulee
kuin omia, ja suhde kestää vielä lapsen lähtiessä kouluunkin. Hoitajien vastauksista heijastui selkeästi se, että pitkien hoitosuhteiden myötä rakentuva kiintymyssuhde hoitajan ja
lapsen välillä on yksi keskeinen työn palkitsevuutta lisäävä tekijä.
”Lapset ovat samat ja ryhmä on suht pysyvä. Lasta pääsee silloin lähemmäksi.” PPH 54

Välillisistä tekijöistä 12 % hoitajista toi esiin vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön
yhtenä perhepäivähoidon vahvuutena. Yhteistyön hyvänä puolena korostettiin läheisiksi
ja tuttavalliseksi muodostuvia suhteita vanhempiin, jolloin palautteen antaminen rehellisesti puolin ja toisin onnistuu. Täskeänä pidettiin myös sitä, että kiinteän yhteistyön kautta hoitaja voi helpommin kunnioittaa ja toteuttaa perheen toivomuksia lapsensa kasvatuksen suhteen. Työyhteisön sisäinen yhteistyö sekä yhteistyö muiden tahojen kanssa jäivät
aineistossa lähes huomioitta. Työyhteisön sisäisen yhteistyön mainitsi vahvuutena neljä
hoitajaa, joista kolme oli ryhmäperhepäivähoidon edustajaa ja yksi kolmiperhepäivähoidon edustaja. Yhteistyötä muiden tahojen kanssa piti tärkeänä ainoastaan yksi hoitaja,
joka mainitsi mahdollisuuden vierailla lasten kanssa esimerkiksi lähipäiväkodissa tai
muissa kohteissa. Hoitajan oman perheen toi esiin kaksi hoitajaa, jotka korostivat työnsä
vahvuutena sitä, että he voivat olla kotona, kun omat lapset lähtevät kouluun ja tulevat
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koulusta. Perheeseen liittyvänä asiana voidaan pitää myös oman lapsen kuulumista hoitoryhmään, mutta tähän näkökulmaan liittyvät vastaukset olen luokitellut ryhmän koostumuksen yhteyteen, kuten teoriaosassakin. Perhepäivähoidon ohjausta tai palkka- ja työaikakysymyksiä ei yksikään perhepäivähoitajista maininnut perhepäivähoidon vahvuutena.

7.2.2 Työn itsenäisyys, vastuullisuus ja monipuolisuus
Koulutuksen, ammatillisuuden ja työmotivaation mainitsi 11 % hoitajista. Kukaan hoitajista ei viitannut tässä tekijäluokassa koulutukseen perhepäivähoidon vahvuutena, vaan
asiaa tarkasteltiin puhtaasti ammatillisuuden ja työmotivaation kannalta. Työn vahvuutena ja työmotivaatiota lisäävänä tekijänä pidettiin vastuullisuutta, itsenäisyyttä, monipuolisuutta ja mahdollisuutta kehittää ja hyödyntää omaa osaamistaan. Työ nähtiin haastavana: jokainen päivä on erilainen ja jokaisesta päivästä oppii jotakin uutta.
Mielenkiintoista tuloksissa on se, että samat asiat, eli työn itsenäisyys ja vastuullisuus,
koettiin myös perhepäivähoidon heikkoutena (vrt. Salo ja Keskinen 1988). Heikkoudet
ilmaistiin käyttäen työn itsenäisyyden ja vastuullisuuden vastinpareina työn yksinäisyyttä
ja tuen puuttumista (ks. tarkemmin luku 8.1.4).
Prosessitekijöihin liittyvistä asioista hoitajat pitivät perhepäivähoidon vahvuutena oman
työnsä kannalta erilaisia aikuinen–lapsi-vuorovaikutukseen, perushoitoon, muuhun toimintaan ja toiminnan suunnitteluun liittyviä asioita. Aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa pidettiin vahvuutena sitä, että perhepäivähoidossa hoitajalla on aikaa kuunnella
lasta, pitää häntä sylissä, antaa läheisyyttä ja sitä kautta rakentaa kiinteä ja lämmin vuorovaikutussuhde lapseen. Useassa vastauksessa korostettiin sitä, miten läheiseksi ja rakkaiksi
hoitolapset voivat tulla.
“tutut lapset, kiintymys lapsiin, oppii tuntemaan läheisesti, rakkaus lapsiin” PPH 10
”On ihana tuntea miten oikea vuorovaikutus syntyy lapsen kanssa,’kemia pelaa’. Olemme
paljon vartijoita. Teemme tosi tärkeää työtä.” PPH 22

Perushoidon kannalta painotettiin mahdollisuutta yksilölliseen ja joustavaan toimintaan,
joka vastaa lapsen tarpeita. Perushoitoon liittyviä toimintoja ja taitoja voidaan harjoitella
rauhassa ilman tiukkaa aikataulua.
”on aikaa harjoitella käden taitoja, syömisiä, pukemisia, vessassa käyntejä ym. aivan rauhassa, koska ei ole kiire vaikka onkin päivärytmi – – ” PPH 53

Toiminnan näkökulmasta yleensä korostettiin monipuolisuutta, joustavuutta, vaihtelua ja
mahdollisuutta toteuttaa luovasti itseään sekä käyttää hyväkseen omia taitojaan. Päivää ei
ole pakko aikatauluttaa tarkasti etukäteen, vaan lasten leikeissä ja muissa toiminnoissa
voidaan joustaa. Työn ohella voi yhdessä lasten kanssa harrastaa ja tehdä niitä asioita,
joista myös itse pitää, kuten musisoida, piirtää, maalata, askarrella, ulkoilla jne. Monipuolista toimintaa korostavien hoitajien vastaukset heijastelivat aitoa nautintoa kun kyse oli
lasten kanssa touhuamisesta.
”Voin harrastaa työn ohella sellaisia asioita, joista pidän, esim. piirtäminen, maalaus, askartelu – – ”PPH 91
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”On oman itsensä ‘herra’, ei tarvi aikuisten kanssa niin paljon sopia. Voi olla ulkona, sisällä,
uida, hiihtää, työ ei tunnu työltä.” PPH 11

Minua jäi kuitenkin askarruttamaan se, mitä tapahtuu silloin, jos hoitajan ja lapsen mieltymykset toiminnan suhteen menevät kokonaan ristiin. Hoitajista suurin osa korosti toiminnan suunnittelun yhteydessä työnsä keskeisenä vahvuutena mahdollisuutta itse päättää ja suunnitella päivän kulun. Itsenäisen suunnittelun ja oman päätäntävallan merkityksen nosti esiin 27 % hoitajista, ja näistä ainoastaan yksi mainitsi myös lapsen mukanaolon suunnittelussa.
” – – vapaus toteuttaa itselle ominaista tieto-taito-kasvatustoimintaa – – ” PPH 19
” – – saa itse tehdä omien toiveidensa mukaan – – ” PPH 20
” Itsenäinen työ, voi itse suunnitella päivänsä käytön – – ” PPH 34
” – – voin itse suunnitella koko päivän kulun – – ” PPH 45

Vanhempien osuutta suunnittelussa ei otettu esiin muuta kuin mainitsemalla, että perhepäivähoidossa on helpompi huomioida perheiden yksilölliset tarpeet ja vastata niihin.
Arviointia ei ottanut esiin yksikään hoitajista, mutta lapsilta ja vanhemmilta saatua positiivista palautetta pidettiin kuitenkin keskeisenä työmotivaatioita lisäävänä tekijänä.
Oppimisympäristöön liittyviä asioita mainitsi työnsä vahvuutena 27 % hoitajista, mutta
asiaa tarkasteltiin hoitomuodoittain hieman eri näkökulmista. Lapsen kotona ja ryhmäperhepäivähoidossa työtään tekevät hoitajat korostivat ympäristön kannalta sitä, että oma koti
pysyy siistinä, kun työtä ei tarvitse tehdä siellä. Hoito on kuitenkin kodinomaista ja fyysiseltä ympäristöltään rauhallista. Kotonaan työtä tekevät perhepäivähoitajat puolestaan
korostivat ympäristön kannalta positiivisena nimenomaan mahdollisuutta olla omassa
kodissaan, säästyä työmatkoilta ja toteuttaa työtään omassa tutussa kotiympäristössään.
Kodinomainen ympäristö luo lapsille turvallisuutta ja mahdollisuuden myös lähiympäristön monipuoliseen hyödyntämiseen.
Vaikutustekijöistä nousi esiin sekä lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen että vanhempien
ja lasten tyytyväisyys. Perhepäivähoitajat pohtivat vastauksissaan selvästi samalla sitä,
miksi he työtään tekevät ja mitä työ heille antaa. Hoitajat korostivat työnsä olevan palkitsevaa, koska he voivat olla osallisia lapsen kasvuprosessissa ja nähdä suoraan oman työnsä
tuloksen – lasten kasvun ja kehityksen. Kun hoitaja tekee työnsä hyvin, lapsi voi hyvillä
mielin tulla perhepäivähoitoon ja lähteä taas vanhempiensa kanssa kotiin.
”Saan hoitaa samalla omat lapseni kotona ja on myös muita lapsia seurana, saa seurata eri
ikäisten ja erilaisten lasten kasvua ja kehitystä – erittäin kiitollista ja rikastuttavaa työtä!”
PPH 15
”On ilo seurata lapsen kehitystä. Olen mielestäni etuoikeutetussa asemassa kun saan olla
mukana lapsen tärkeässä kasvuvaiheessa. On mukavaa tietää, että panostus ei mene hukkaan.” PPH 24
”Olen ulkona paljon, syön terveellistä ruokaa, jos haluan otan pienet päiväunet. Saan halauksia, suukkoja ja rakkautta. Tästä ei työ parane. Ja vanhemmatkin arvostavat.”PPH 62

Työn keskeisinä vahvuuksina pidettiin vanhempien ja lasten tyytyväisyyttä sekä heiltä
saatavaa positiivista palautetta ja kiitosta. Lapsilta saatava palaute koettiin aidoksi, rehelliseksi ja tärkeäksi työssä jaksamisen kannalta. Kun lapset voivat hyvin, saa hoitaja osak-
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seen halauksia, suukottelua ja rakkautta. Tunteenilmaukset koettiin yhdeksi tärkeimmistä
perhepäivähoitotyön rikkauksista – palautteeksi siitä, että on onnistunut työssään ja oma
työ on arvokasta.

7.3 Perhepäivähoidon vahvuudet yhteiskunnallisesta näkökulmasta
tarkasteluna
Yhteiskunnan ja kunnan kannalta tarkasteltuna perhepäivähoidon vahvuudet painottuivat
sekä perhepäivähoitajien että ohjaajien vastauksissa niin selkeästi taloudellisuuden sekä
riittävyyden ja saatavuuden arviointiin, että laadunarviointimalliin pohjautuva taulukkopohjainen visualisointi määrällisen jakautumisen kuvaamiseksi ei tässä yhteydessä ollut
mielekästä. Lisäksi perhepäivähoitajista kahdeksantoista ja ohjaajista kolme olivat jättäneet vastaamatta kysymykseen kokonaan.
Lähes kaikki kysymykseen vastanneet ohjaajat ja hoitajat näkivät perhepäivähoidon
vahvuutena yhteiskunnan ja kunnan kannalta hoitomuodon edullisuuden. Tämän voidaan
olettaa heijastelevan yleistä käsitystä, että yhteiskunnalle ja kunnalle päivähoidon kustannuksiin liittyvät kysymykset ovat kaikkein tärkeimpiä laatutekijöitä. Perhepäivähoidossa
määrän muunneltavuus on joustavaa ja nopeaa. Perhepäivähoitoon voidaan luoda lisää hoitopaikkoja ilman raskasta rakentamista ja vastaavasti purkaa paikkoja tarpeen vähentyessä.
Vastauksissa painotettiin perhepäivähoitoa melkeinpä ainoana haja-asutusalueiden mahdollisena hoitomuotona. Perhepäivähoito onkin päiväkotihoitoa yleisempi hoitomuoto erityisesti maaseutukunnissa ja pienillä paikkakunnilla.
Ongelmaksi on kuitenkin joissakin kunnissa muodostunut hoitajien saanti. Halukkaita
perhepäivähoitajia ei välttämättä ole saatavilla tarpeen vaatiessa. Tämä ongelma nousi esiin
myös Valoa-projektin pilottiseminaarissa 21.3.2002. Päivähoidon esimiehet ovat huolissaan siitä, että alalle haluavia uusia perhepäivähoitajia ei tahdo enää löytyä (Alila-Paunonen 2002). Perhepäivähoitajat itse näkivät keskeisimpänä syynä tähän palkkaukseen, työaikoihin ja koulutukseen liittyvät epäkohdat sekä työn vähäisen arvostuksen. Vastauksissa
näkyi jonkinlaista katkeruutta palkkauksen riittämättömyydestä: hoitajat tekevät arvokasta
ja yhteiskunnan kannalta tärkeää työtä liian pienellä palkalla. Yhtenä vaihtoehtona hoitajat
esittivät mm. palkkauksensa kytkemistä koulutukseen vastaavalla tavalla kuin päiväkodeissa.
”Pphoitajille koulutuspakko suhteessa palkkaan (kuten päiväkotihenkilökunnalla). Ainoastaan täten ammattikuntamme arvostus nousisi, myös koulutetut nuoret ammatti-ihmiset
hakeutuisivat alalle (esim. palkkaus pph:ssa 4½ lasta lähtöpalkka sama kuin pk:ssa päivätai lastenhoitajalla). Tai sitten kannustuslisä koulutetulle henkilöstölle palkkauksessa.” PPH
19

Riittävyyden ja saatavuuden kannalta vastauksissa tuotiin esiin myös perhepäivähoidon
merkitys vaihtoehtoisena hoitomuotona. Perhepäivähoito tarjoaa vanhemmille valinnan
mahdollisuuden päiväkotihoidon rinnalla, palvelee vanhempia joustavin hoitoajoin ja on
lunastanut paikkansa erityisesti vanhempien suosimana pienten lasten hoitomuotona. Perhepäivähoidon vahvuutena painotettiin myös yhteiskunnan ja kunnan, samoin kuin vanhempienkin, kannalta lasten vähäisempää sairastavuutta.
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Hoitajista muutama mainitsi yhteiskunnallisesta näkökulmasta perhepäivähoidon vahvuutena myös vaikutustekijöihin liittyviä asioita, joiden tulokset näkyvät vasta vuosien
kuluttua.
”Kuntamme saa paljon terveitä, onnellisia, toisia kunnioittavia, rehellisiä kansalaisia” PPH
46
”Perhepäivähoidossa kasvaa hyvin hoidettu ja kasvatettu ikäpolvi, joka on hyväksi myös
yhteiskunnalle.” PPH 54

Yhteiskunnallisesti ja kunnallisesti perhepäivähoidon vahvuuksia tarkasteltaessa perhepäivähoidon ohjaajien ja -hoitajien näkökulmat jäivät hyvin suppeiksi. Käsitykset kuvastivat suhteellisen yksimielisesti sitä, että raha ratkaisee, kun puhutaan laadusta yhteiskunnan ja kunnan tasolla.

8 Perhepäivähoidon kehittämishaasteita
Tässä luvussa lähden tarkastelemaan, mitä asioita perhepäivähoitohenkilöstö ja lasten
vanhemmat pitävät perhepäivähoidon keskeisenä heikkoutena ja kehittämishaasteena, ts.
mihin suuntaan perhepäivähoitoa tulisi eri toimijaryhmien näkökulmasta tulevaisuudessa
kehittää.

8.1 Perhepäivähoitohenkilöstön käsityksiä perhepäivähoidon
heikkouksista ja kehittämistarpeista
Perhepäivähoidon ohjaajien ja perhepäivähoitajien käsitykset perhepäivähoidon heikkouksista ja kehittämistarpeista painottuivat sisällöltään paljolti samoihin asioihin. Määrällisesti painotuksissa löytyi kuitenkin eroja henkilöstöryhmien välillä, kuten taulukko
16 havainnollistaa. Yleisesti ottaen perhepäivähoidon ohjaajat tarkastelivat vastauksissaan perhepäivähoitoa laajemmasta näkökulmasta kuin hoitajat. Perhepäivähoitajien tarkastelukulma perhepäivähoidon heikkouksissa ja kehittämistarpeissa painottui lähinnä
omiin työolosuhteisiin, joiden kehittäminen koettiin tärkeänä oman jaksamisen kannalta.
Vastausten laajuudet vaihtelivat varsinkin hoitajien aineistossa runsaasti. Osa perhepäivähoitajista oli paneutunut vastaukseensa huolellisesti ja kirjoittanut koko vastaukseen varatun tilan täyteen. Osa oli jatkanut vastaustaan vielä pitkälle lomakkeen toisellekin puolelle. Viisitoista hoitajaa jätti kokonaan vastaamatta kysymykseen. Muutamissa vastauksissa kommentoitiin asiaa lyhyesti, esimerkiksi:
”pitkä työpäivä sekä huono palkka” PPH 52

Perhepäivähoidon ohjaajista kaksi oli jättänyt vastaamatta kysymykseen. Muuten ohjaajien vastausten laajuus vaihteli 19 lauseesta muutamaan ranskalaisin viivoin eriteltyyn
kohtaan. Taulukkoon 16 olen jaotellut perhepäivähoidon ohjaajien ja -hoitajien vastausten jakaantumisen prosentuaalisesti suhteessa laadunarviointimallin eri tekijöihin. MUUTA-kohtaan olen eritellyt mallin ulkopuolta nousseet asiasisällöt.
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Taulukko 16. Perhepäivähoitohenkilöstön käsityksiä perhepäivähoidon heikkouksista ja
kehittämistarpeista.
Perhepäivähoidon
ohjaajat n 38
Laatutekijät

Perhepäivä-hoitajat n 93

f

%

f

%

Riittävyys ja saatavuus

11

29

3

3

Ihmissuhteiden pysyvyys (sisältää varahoidon*)

24

63

29

31

Ryhmän koostumus

12

32

16

17

Yhteistyö vanhempien kanssa

7

18

8

9

Työyhteisön sisäinen yhteistyö ja hyvinvointi
(yksinäisyys)

17

45

44

47

Puitetekijät

Välilliset tekijät

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

8

21

9

10

Ohjaus

11

29

16

17

Henkilöstön koulutus, ammatillisuus ja työmotivaatio

31

82

25

27

Hoitajan perhe

2

5

7

8

Palkkaus- ja työaikasäädökset

7

18

50

54

5

1

1

Prosessitekijät
Aikuinen–lapsi-vuorovaikutus

2

Vertaisvuorovaikutus ja leikki

ei mainintoja

Perushoito

–

Muu toiminta (toiminnan sisällöt)

7

18

Suunnittelu ja arviointi

2

5

4

4

Oppimisympäristö

2

5

13

14

Vaikutustekijät

6

6

7

8

ei mainintoja

Muuta
Turvallisuus

–

–

1

1

Arvostuksen puute

5

13

16

17

Varahoito*

24

63

29

31

Tyhjät vastaukset

2

5

15

16

Puitetekijöistä riittävyyteen ja saatavuuteen liittyviä heikkouksia toivat esiin lähinnä perhepäivähoidon ohjaajat. Ongelmana nähtiin mm. pitkät hoitomatkat, joiden vuoksi hoidon saatavuus vanhempien kannalta vaikeutuu. Hoitajat saattavat asua hyvinkin laajalla
alueella, jolloin lasten kuljettaminen hoitopaikkaan muodostuu perheelle ongelmalliseksi. Hoitopaikan sijainti, aukioloajat ym. käytännölliset seikat ovat laatutekijöitä, jotka vaikuttavat Folquen ym. (1996) mukaan erityisesti vanhempien tyytyväisyyteen päivähoitoa
kohtaan. Riittävyyteen ja saatavuuteen liittyvänä toisena ongelmana perhepäivähoidon
ohjaajat toivat esiin työvoimapulan, jonka voidaan olettaa entisestään vaikeutuvan seuraavan vuosikymmenen aikana. Tällä hetkellä osassa kuntia perhepäivähoitajien keski-ikä on
49 vuotta eikä alalle haluavia uusia, innokkaita työntekijöitä löydy. Työvoimapulan vuoksi hoitajiksi joudutaan palkkaamaan myös henkilöitä, jotka eivät välttämättä ole työhönsä
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motivoituneita. Tämä heikentää koko perhepäivähoitosektorin arvostusta. Mikäli perhepäivähoitajan työ ei tulevaisuudessa houkuttele alalle uusia työntekijöitä, perhepäivähoito yhtenä vaihtoehtoisena hoitomuotona päiväkotihoidon rinnalla saattaa hävitä.

8.1.1 Varahoito ikuisena stressitekijänä
Puitetekijöihin liittyvistä asioista keskeisimmäksi perhepäivähoidon heikkoudeksi ja
kehittämiskohteeksi nousi kummassakin vastaajaryhmässä ihmissuhteiden pysyvyys ja siihen sisältyvä varahoitojärjestelmä. Analyysin perustana käyttämäni luokitusrunko (ks.
liite 6) ei tavoittanut varahoitoa omana laatutekijänään, minkä takia luokittelin varahoitoon liittyvät maininnat ensin puhtaasti ihmissuhteiden pysyvyys -tekijäluokkaan. Tarkempi analyysi kuitenkin osoitti, että ihmissuhteiden pysyvyys perhepäivähoidon heikkouksien näkökulmasta kytkeytyi sisällöllisesti puhtaasti varahoitojärjestelmään (ks. taulukko 16). Varahoidon saama painoarvo yhtenä keskeisenä perhepäivähoidon heikkoutena
vastaa Laadun arviointi päivähoidossa -projektin puitteissa tehtyjen, henkilöstön (Almusa
ym. 1998) ja vanhempien (Leinonen ym. 1998) laatukäsityksiä kartoittaneiden tutkimusten tuloksia. Perhepäivähoidon puolella varahoitojärjestelmä ja päiväkotipuolella sijaisten saatavuus koetaan ongelmiksi, jotka lisäävät henkilöstön stressiä, aiheuttavat vanhemmille huolta lapsensa turvallisuuden suhteen ja heikentävät yleisesti päivähoidon laatua
(Almusa 1998, 113, Leinonen ym. 1998, 104).
Nykyisellään perhepäivähoidon varahoitojärjestelyt aiheuttavat sen, että oman hoitajan
sairastuessa tai pitäessä lomapäiviä lapsi voi joutua yhtäkkiä outoon hoitopaikkaan, jossa
hoitaja ei tunne lasta eikä lapsi hoitajaa ja muita ryhmän lapsia. Varahoidon tarpeen kestäessä pitempään lapsi voi pahimmassa tapauksessa joutua vaihtamaan varahoitajaa useampaan kertaan. Tämä on kestämätön tilanne kaikkien osapuolten kannalta. Ohjaajat joutuvat
kantamaan huolta siitä, mistä varahoitopaikka kussakin tilanteessa järjestyy ja miten hoitajat jaksavat ylisuuren lapsiryhmän kanssa. Vanhemmat joutuvat jättämään lapsensa vieraan
ihmisen hoitoon. Varahoitaja joutuu omien hoitolastensa lisäksi vastuuseen toisen hoitajan
lapsista, joiden tapoja ja tarpeita hän ei välttämättä tunne lainkaan. Lisäksi hän joutuu vastaamaan ylisuuresta lapsiryhmästä, mikä aiheuttaa levottomuutta lapsissa ja rasittaa hoitajaa (vrt. NICHD 1996).
Varahoitojärjestelyt näyttävät muodostuneen perhepäivähoidossa jonkinlaiseksi ongelmakierteeksi, joka ruokkii itse itseään. Mikäli yksi perhepäivähoitaja sairastuu tai on
lomalla, muut tekevät hänen työnsä, väsyvät ja joutuvat itse sairaslomalle. Erilaiset tartuntataudit leviävät helposti sairastuneen perhepäivähoitajan hoitolapsista varahoitajan hoitolapsiin, hoitajaan jne. Työstään joko oman sairauden, oman lapsen sairauden tai loman
takia poissa oleva perhepäivähoitaja kokee syyllisyyttä siitä, että hän poissaolollaan lisää
muiden työtaakkaa sekä aiheuttaa ongelmia omille hoitolapsilleen ja heidän perheilleen.
”Varahoito! Sen järjestäminen tuottaa suunnatonta tuskaa, kun jokin tautiaalto pyyhkäisee.
ensin lapsi tartuttaa toiset + hoitajan, sitten se siirtyy varahoitajalle. Tällöin muodostuu kohtuuttomia ryhmiä.” PPHO 36

Kaikkia näitä varahoitojärjestelmän yhteydessä esiin tulleita ongelmia tarkasteltaessa ei
ole ihme, että henkilöstö pitää varahoidon järjestämistä yhtenä keskeisimmistä perhepäivä-
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hoidon heikkouksista. Vastaaviin tuloksiin on päätynyt myös Salo ja Keskinen (1988), joiden tutkimuksessa perhepäivähoitajat näkivät varahoitojärjestelyyn liittyvät ongelmat selkeästi oman työnsä rasitustekijänä.

8.1.2 Lapsiryhmän koostumuksen ongelmatiikkaa
Puitetekijöiden kannalta perhepäivähoidon heikkoutena sekä perhepäivähoidon ohjaajat
että -hoitajat toivat esiin myös ryhmän koostumukseen liittyvät ongelmat, jotka ylisuurten lapsiryhmien kautta kytkeytyvät myös varahoitojärjestelmään. Ylisuurten lapsiryhmien päivähoidon laatua heikentävä vaikutus on tuotu esiin useissa suomalaisissa ja ulkomaisissa varhaiskasvatustutkimuksissa (esim. Phillips & Howes 1987, NICHD 1996, Salmi ym. 1996). Vaikutus todentuu jopa yhden ylimääräisen lapsen tullessa ryhmään
(NICHD 1996, 272). Kuitenkaan päivähoidon resurssoinnissa tai valvonnassa ei asiaan
kiinnitetä riittävää huomiota. Laissa määriteltyä henkilöstömitoitusta ylitetään jatkuvasti
(esim. Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 1999) päivähoitoa valvovien viranomaisten siihen juurikaan puuttumatta.
Perhepäivähoidon ohjaajat korostivat lapsiryhmän rakenteen kannalta ongelmallisena
myös lasten suurta vaihtuvuutta, joka aiheutuu mm. vanhempien lyhytaikaisen työsuhteiden vuoksi (ks. myös luku 6.2.2). Pois lähteneen lapsen tilalle on joskus vaikeaa löytää ryhmän toimivuuden kannalta sopiva lapsi. Kuitenkin ryhmän toimivuus on yksi keskeinen
laatutekijät perhepäivähoidossa (Huttunen 1988).
Lisäksi ryhmän toimivuutta ja hoitajan jaksamista katsottiin heikentävän perhepäivähoidon painottamisen liikaa pieniin lapsiin (vrt. Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 1999).
Tämän ongelman esiin tuleminen aineistosta oli hieman yllättävää, koska taustatietojen
analyysi osoitti, ettei alle kolmevuotiaiden lasten osuus ollut mitenkään erityisen suuri perhepäivähoitajien lapsiryhmissä: suurimmalla osalla hoitajista oli hoidossaan ainoastaan
yksi alle kolmevuotias lapsi (ks. luku 6.1). Ongelman esiin tuleminen voi kuitenkin olla
osoitus siitä, että paine perhepäivähoitopaikkojen lisäämiseksi nimenomaan alle kolmevuotiaiden osalta on kasvanut ja hoitajat kokevat sen uhkana. Tutkimukseeni osallistuneista
perhepäivähoitajista 71 % oli yli 40-vuotiaita ja heistä 17 % yli 50-vuotiaita, joille useamman alle kolmevuotiaan lapsen hoitaminen voi jo pelkästään fyysisesti muodostua liian raskaaksi.
Tasapainoisena sekä lasten että hoitajan näkökulmasta pidettiin ryhmää, jossa on sekä
isoja että pieniä lapsia. Ryhmän tulisi muodostua ikärakenteeltaan lasten yhteisleikkejä ja
kaverisuhteiden muodostumista tukevaksi. Ryhmän ikärakenteen sopivuus koettiin osittain
tärkeämmäksi kuin lapsiryhmän koko.
”Lasten erilainen ikäjakauma! Kun sijoitetaan lapsia, katsottaisiin ikää, ettei kaikki ole ihan
eri ikäisiä. Ryhmä toimii hyvin jos ovat samanikäisiä, ei ryhmän koolla ole merkitystä vaan
sillä että se toimii ja 4 lasta on usein liian vähän.” PPH 62

Ryhmän ikärakenteen merkitystä tukee myös NICHD-tutkijaryhmän (1996) toteuttama
perhepäivähoidon laatua koskeva tutkimus, jossa todettiin lapsiryhmän ikäjakaumalla olevan selkeä yhteys perhepäivähoidon laatuun. Ryhmissä, joissa oli vain pieniä lapsia, hoidon laatu oli heikompaa kuin sekaryhmissä.
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Välillisiin tekijöihin liittyvistä heikkouksista perhepäivähoitajien ja -ohjaajien näkemykset olivat suhteellisen yksimielisiä lukuunottamatta palkka- ja työaikakysymyksiä. Perhepäivähoitajat pitivät palkka- ja työaikakysymyksiä kaikkein suurimpina perhepäivähoidon heikkouksina. Ohjaajista asian mainitsi ainoastaan seitsemän. Henkilöstön koulutus,
ammatillisuus ja työmotivaatio sekä työyhteisön sisäinen yhteistyö ja hyvinvointi nousivat
esiin kummassakin vastaajaryhmässä.

8.1.3 Perhepäivähoitajien koulutus, ammatillisuus ja työmotivaatio
Perhepäivähoitohenkilöstön koulutukseen, ammatillisuuteen ja työmotivaatioon liittyvien
asioiden yhteydessä perhepäivähoidon ohjaajien vastauksista heijastui voimakas huoli
perhepäivähoidon laadullisen tason kirjavuudesta. Hoitajien koulutustasoa pidettiin yleisesti liian matalana. Osa ohjaajista näki lähihoitajakoulutuksen yhtenä esimerkkinä tasosta, jolle myös perhepäivähoitajien koulutusvaatimus tulisi nostaa. Lisäksi painotettiin jatkuvan täydennyskoulutuksen merkitystä (vrt. Koskenrouta 1998). Koulutuksen vähyys
nähtiin yhtenä syynä siihen, että kaikki hoitajat eivät kykene suhtautumaan omaan työhönsä ammatillisesti ja kehittämishaluisesti (vrt. Alho-Kivi 1998). Myös muissa varhaiskasvatustutkimuksissa koulutus on nostettu keskeiseksi hoidon laatuun vaikuttavaksi tekijäksi. Hoidon laatuun vaikuttaa tutkimusten mukaan sekä hoitajan yleinen koulutustaso
että varhaiskasvatuksen koulutus. (Cassidy ym. 1995, Lera ym. 1996, Fischer & Eheart
1991.)
Koulutuksen tuloksellisuuden kannalta on keskeistä kasvattajan oma motivaatio ja
sitoutuminen koulutukseen sekä työyhteisön ja hallinnon tuki (Lera ym. 1996, Cassidy
ym.1995, Fischer & Eheart 1991). Perhepäivähoidon ohjaajien mukaan osa perhepäivähoitajista on motivoitunut työhönsä, haluaa kehittyä ammatissaan ja on ammatti-identiteetiltään suhteellisen vahva. Osa taas on ajautunut työhön joko omien lasten kautta tai muun
työn puuttuessa eikä ole välttämättä motivoitunut työhönsä tai siinä kehittymiseen (vrt.
Pence & Goelman 1991, Pollard & Fischer 1992). Ohjaajien mielestä joillekin hoitajille
palkka on tärkeämpi kuin työssä kehittyminen.
Yleisesti ottaen perhepäivähoidon ohjaajat näkivät perhepäivähoitajien ammattitaidon
heikkoutena erityisesti pedagogisen tietoisuuden puutteen. Sama ongelma on havaittavissa
osittain myös päiväkotipuolella (esim. Parrila-Haapakoski 1995). Pedagogisen tietoisuuden kehittäminen edellyttää varhaiskasvatuksen teoreettisiin perusteisiin kohdistuvaa systemaattista täydennyskoulutusta (vrt. Alho-Kivi 1998, Hujala ym. 1998). Ohjaajien mielestä perhepäivähoitajien ammatillisuus painottuu liikaa hoidolliseen puoleen ja taidot lapsen oppimisen tietoiseen tukemiseen ovat suhteellisen heikot, samoin valmiudet havaita
lasten kehitykseen ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia ja vastata niiden tuomiin haasteisiin.
Perhepäivähoidon ohjaajien mielestä hoitajien ammatti-identiteetti on suhteellisen
heikko ja sitä tulisi kehittää koulutuksen ja ohjauksen avulla. Yhtenä syynä perhepäivähoitajien ammatti-identiteetin heikkouteen voidaan pitää työhön kohdistuneiden vaatimusten
lisääntymistä. Perhepäivähoitajien odotetaan olevan tänä päivänä varhaiskasvatuksen
ammattilaisia, jotka pystyvät tarjoamaan hoitolapsilleen pedagogisesti laadukkaan kasvuympäristön ja taistelemaan olemassaolostaan rinta rinnan päiväkotihoidon kanssa. Perhe-
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päivähoitajille ei ole kuitenkaan pystytty tarjoamaan riittävästi tukea, ohjausta ja koulutusta
näihin haasteisiin vastaamiseksi. Tämän tiedostavat myös perhepäivähoitajat itse.
Perhepäivähoitajista 27 % piti koulutuksen puutteellisuutta yhtenä keskeisimpänä perhepäivähoidon heikkoutena ja kehittämiskohteena. Perhepäivähoitajien mielestä tämänhetkinen koulutustarjonta ei ole riittävä vastaamaan heidän ammatillisiin tarpeisiinsa ja työhönsä kohdistuviin kehittämishaasteisiin. Koulutusta haluttiin lisää vedoten paitsi työn
vaatimusten kasvuun myös vastuullisuuteen ja yksin toimimiseen. Perhepäivähoitajat näkivät koulutuksen myös keinona lisätä työmotivaatioita (vrt. Koskenrouta 1998) ja perhepäivähoitajan työn arvostusta sekä hoitajien itsensä että ympäristön näkökulmasta.
”Koulutusta tulisi lisätä. Palkkaa tulisi saada lisää, koska yleensä pph toimii yksin ja vastuu
on todella suuri, ei ole hetkenkään taukoa oli sitten kysymys lapsen kotona tapahtuvasta hoidosta tai perhepäivähoidosta.” PPH 1
”Nykyisin suuret vaatimukset hoitajille – koulutusta tarvitaan jatkuvasti lisää – ehkä se
lisäisi arvostusta joka nyt ei ole aina paras mahdollinen.” PPH 13

Perhepäivähoitajat kokivat tarvitsevansa laaja-alaisesti lisäkoulutusta mm. erilaisista lasten allergioista, lasten sairauksista, lapsen kehityksestä sekä yleensä käytännön kasvatustoiminnasta. Koulutuksen järjestämisessä ja suunnittelussa hoitajat pitivät tärkeänä keskittymistä nimenomaan perhepäivähoitajan työhön ja sieltä nouseviin tarpeisiin. Kouluttajalla tulisi olla kosketuspintaa perhepäivähoitotyön arkipäivään, jotta koulutus palvelisi
parhaiten nimenomaan perhepäivähoitosektoria. Perhepäivähoitajat kokivat koulutustilaisuudet tärkeänä paitsi uuden tiedon lähteenä myös mahdollisuutena tavata muita hoitajia
sekä keskustella omaan työhön liittyvistä asioista. Koulutusten ajankohtien suhteen hoitajat toivoivat koulutustilaisuuksien järjestämistä osittain myös hoitajien työaikana, koska
iltaisin ja viikonloppuisin pidettävät koulutukset tuntuvat raskailta muutoinkin pitkien
työpäivien jälkeen.
”Koulutusjaksoja useammin, luentoja, työnohjausta, joihin mahdollisuus osallistua työaikana eikä iltaisin.” PPH 49
”PPH ammattitaidon ylläpitäminen koulutus/kurssien asiantuntijoiden avulla minimaalinen.
Ammatillinen vaatimus/tarjonta eivät kohtaa. Kehittämistoiveina täydennyskoulutusta, ryhmätilaisuuksia, keskustelua asiantuntijan johdolla pph:lle mahdollisena ajankohtana. Ei hoitajan vapaa aikana, ei vanhempien ja lasten kustannuksella.” PPH 84

Perhepäivähoitajien mielestä koulutuksen tulisi näkyä jollakin tavalla myös hoitajien
palkkauksessa. Omaehtoista kouluttautumista tulisi tukea esimerkiksi erilaisilla kannustuslisillä tai palkkaluokan korottamisella.
Koulutus, ammatti-identiteetti, työmotivaatio ja -tyytyväisyys sekä perhepäivähoitajan
fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ovat toisiinsa tiukasti kietoutuneita laadun ulottuvuuksia (vrt. Salo & Keskinen 1988), jotka vaikuttavat perhepäivähoidon laatuun kokonaisuudessaan (vrt. Cassidy ym. 1995, Kontos ym. 1995). Työmotivaation puuttuminen heijastuu
mm. toiminnan yksipuolisuutena. Perustyö hoidetaan jollakin tavalla, mutta innostus järjestää lapsille monipuolista toimintaa ja toimintamahdollisuuksia vaihtelee. Perhepäivähoidon ohjaajien, samoin kuin hoitajien, vastauksista heijastui huoli siitä, että kaikki perhepäivähoitajat eivät tee työtään niin hyvin kuin pitäisi: kaikkien perhepäivähoitajien työpanokseen ei voi luottaa.
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”Kun hoitajalla äkä päivä, lapset kiukkuisen hoitajan armoilla, kun monta aikuista harva
ilkeää kiukutella. Hoitaja voi olla ilkimys, kiusaaja, harjoittaa henkistä väkivaltaa. Hoitajan
isot lapset puhuvat rumia, ovat töykeitä.” PPH 11
”Heikkouksia: hoitajien ammattitaito sekalainen – lapsi/perhe yhden hoitajan ‘armoilla’, jos
hoitajan ja vanhempien henkilökemiat menevät ristiin hoitosuhde ei onnistu – täytyisi pystyä parantamaan hoitajien ammattitaitoa ja heidän tietoisuuttaan omasta työstään – motivaatiota toimia lasten kanssa pitäisi saada lisättyä ehkä siten että he (hoitajat) tiedostaisivat
esim. keskustelun, lukemisen, saksien käytön merkityksen – hoito ei saisi olla pelkkää lasten säilytystä vanhempien työpäivän ajan.” PPHO 8
”Perhepäivähoidon heikkous ja vahvuus sisältyvät samaan asiaan; kun hoitaja on ns. hyvä
hoitaja, on perhepäivähoito mielestäni ehdottomasti paras pienen lapsen hoitomuoto
(pysyvä ihmissuhde, kodinomaisuus ja virikkeistäkin on silloin huolehdittu). Mutta mikäli
hoitaja ei ole paneutunut työhönsä tai alalle sopimaton, on tilanne kurja, sillä kehittyvä
lapsi on silloin tämän yhden ainoan ammattikasvattajan ‘armoilla’.” PPHO 34

Edellisistä lainauksista olen kursivoinut kohdat, jotka kuvastavat huolestuttavalla tavalla
päivähoidon laatuun kokonaisuudessaan liittynyttä suurta epäkohtaa. Valtakunnan ja kunnan tasolla on pitkälti luotettu siihen, että jokainen päivähoidon työntekijä toteuttaa työtään parhaalla mahdollisella tavalla eikä yhteisiä arviointiperusteita tai laadun valvontaa
päivähoidossa tarvita. Kuitenkin niin oman tutkimukseni kuin monen muunkin päivähoidon laatuun kytkeytyvän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kaikki päivähoidon
työntekijät eivät välttämättä toteuta tai jaksa toteuttaa työtään parhaalla mahdollisella
tavalla (esim. Kontos ym. 1995, Doherty ym. 2000). Näin ollen lapset ja perheet eivät ole
tasa-arvoisessa asemassa varhaiskasvatuspalvelujen suhteen.
Kuka puolustaa lapsia, jotka ovat alalle sopimattoman tai työhönsä väsyneen hoitajan
armoilla? Kuka tukee hoitajaa, joka ei enää jaksa? Miksi perhepäivähoidon ohjaaja tai toiset hoitajat eivät puutu tilanteeseen? Syy edelliseen löytyy osittain siitä, että perhepäivähoidon ohjaajilla on aivan liian vähän aikaa seurata hoitajiensa toimintaa käytännössä.
Tämän lisäksi heiltä puuttuu selkeät, yhteisesti sovitut perusteet, joihin vedota, kun huomaa
alaisensa työnlaadussa olevan korjaamisen varaa. Ongelmia aiheuttaa myös se, että ohjaajat kokevat hoitajan työn ja työkyvyn kytkeytyvän niin tiiviisti hoitajan persoonaan, että siihen on vaikea puuttua. Perhepäivähoitotyön voimakas personoituminen tulee esiin
monessa eri yhteyksissä sekä perhepäivähoitajien itsensä, ohjaajien että vanhempien
aineistossa. Tämänkaltainen näkökulma työhön ja työkykyyn on hyvin rajoittunut ja varsinkin työntekijän ja työn kehittämisen näkökulmasta ongelmallinen. Työkyky ei ole koskaan pelkästään työntekijään ja hänen ammattitaitoonsa kytkeytyvä ilmiö, vaan laajempi
kokonaisuus, johon vaikuttavat myös erilaiset työyhteisöön, työympäristöön ja työn organisointiin liittyvät tekijät (Mäkitalo 2001). Perhepäivähoitajien kohdalla työkykyä alentaviksi, työnhallintaan ja työnorganisointiin liittyviksi tekijöiksi nousivat tässä tutkimuksessa
mm. ylipitkät työpäivät, palkkaus, puutteellinen koulutus ja ohjaus, työyhteisön puuttuminen, työn aliarvostus sekä omaan perheeseen liittyvät tekijät, joita käsittelen seuraavissa
luvuissa.
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8.1.4 Huono palkka, pitkät työpäivät ja yksinäisyys – vaarana
loppuunpalaminen
Palkkaus ja työaikakysymykset nousivat perhepäivähoitajien aineistosta esiin kaikkein
keskeisimpinä perhepäivähoidon heikkouksina. Vastaaviin tuloksiin ovat päätyneet myös
Salo ja Keskinen (1988), joiden mukaan palkka- ja työaikakysymykset ovat selkeitä perhepäivähoitajien työtyytyväisyyttä vähentäviä tekijöitä. Perhepäivähoitajat kokevat oman
ammattiryhmänsä heikon palkkakehityksen kytkeytyvän työn yleiseen aliarvostamiseen
ja vaikuttavan myös siihen, ettei alalle saada koulutettua ja ammattitaitoista uutta työvoimaa. Huono palkka lisää myös henkilöstön vaihtuvuutta ja halua luopua perhepäivähoitajan ammatista (Deery-Schmitt & Todd 1995). Perhepäivähoitajien vastauksista heijastui
yleinen pettymys oman ammattiliiton kykyyn ajaa perhepäivähoitajien työaika- ja palkkaetuja.
”Työpäivät pitkät. Emme kuulu työaikalainsäädännön piiriin. Pyydän, tutustukaa työehtosopimuksiimme. Miten nykyaikana voidaan toteuttaa ko. sopimuksia, oma ammattijärjestömme toiminta työehtosopimusten hyväksymisessä on ollut ala-arvoista, eikä jäsentensä
etua millään lailla ajava. Pphoitajien säännöllinen työaika (ylityöraja on 86 t 30 min. Kahden viikon työaikajaksossa eli 8 tuntia 40 min. /pv! Tämä on aika takapajuista nyky yhteiskunnassa, meitä kohdellaan kuin toisen luokan kansalaisia. Kunhan palkkaus- ja työaika
saataisiin tämän päivän vaatimusten tasolle, uskon innostunutta, koulutettua henkilöstöä
saatavan tähän rikkaaseen, vaativaan mutta antoisaan työhön.” PPH 19

Perhepäivähoitajat kokivat ongelmana paitsi palkkansa yleisen alhaisuuden myös palkan
vaihtelut (vrt. Salo & Keskinen 1988). Kuukausipalkka saattaa vaihdella hyvinkin runsaasti riippuen lasten läsnäolopäivistä. Keskeisenä palkkaukseen liittyvänä heikkoutena
nähdään myös kulu-, ylityö-, ilta- ja viikonloppukorvausten alhaisuus. Hoitajat kokevat,
että kulukorvaukset eivät kata todellisia menoja, joita hoitajan oman kodin kulumisesta,
materiaalien ja lelujen hankinnasta sekä ruuan valmistuksesta aiheutuu. Vastaavasti ylityö ym. korvausten ei koeta korvaavan riittävästi menetettyä vapaa-aikaa. Hoitajien mielestä oman kodin kulumisen ja koko perheen elämän jaksottumisen lasten hoitopäivän
mukaan tulisi näkyä myös palkkauksessa.
”Pitkät työpäivät, palkkaus erittäin heikkoa (lapsiluvun mukaan), ylityötunneista ei makseta
juuri lainkaan, koti kuluu, myös oma perhe täytyy ottaa huomioon ns. ei omaa kotirauhaa.”
PPH 2

Ongelmaksi koetaan myös se, että hoitajalle maksetaan ainoastaan niistä tunneista, jolloin lapset ovat paikalla. Kuitenkaan hoitajan työpäivä ei koskaan pääty siihen, kun lapset lähtevät. Hoitajan täytyy siivota päivän jäljet, jotta koti on taas valmis oman perheen
käyttöön, käydä kaupassa ja valmistella seuraavan päivän ruuat, suunnitella ja valmistella seuraavan päivän toimintoja jne. Kuitenkaan mikään näihin ”näkymättömiin” töihin
kuluvista tunneista ei näy hoitajan palkassa.
”Työt alkavat ennen kuin lapset tulevat. Kun lapset lähtevät se jatkuu vielä kauppareissuilla,
jälkisiivouksella sekä seuraavan päivän suunnittelulla sekä monesti myös ruuan valmistuksella seuraavaksi päiväksi. Päivän pituus on yleensä 15–16 tuntia. Palkka maksetaan vain
hoitoajalta.” PPH 25
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”Toimintasuunnitelma ja askartelujen valmisteluaika pitäisi huomioida erikseen. Sillä lasten läsnäollessa se on mahdotonta – suunnittelu omalla vapaa ajalla. Varahoitaja ja iltapäiväapua saatava säännöllisemmin (toisen työpäivä loppuu 15.30 ja toiselle jää liian iso ryhmä).
Kotona annettavan pph tulisi sada korvaus myös ruuanlaittoon ja siivoukseen käytetyltä
ajalta.” PPH 49

Yleisesti ottaen perhepäivähoitajat perustelevat palkan korotuksen tarvetta myös työnsä
laaja-alaisuudella ja vastuun suuruudella.
”Pphoitajat ovat aliarvostettu ammattiryhmä. Kuitenkin pphoitaja on monen alan vastuuntuntoinen ammattilainen. Hän on etupäässä kasvattaja, mutta myös perushoitaja, ruuanlaittaja, siivooja, organisoija, sairaanhoitaja, hänellä on oltava sosiaalisia taitoja toimia vaikeissakin tilanteissa (joskus jopa avioliittoneuvoja, sosiaalikasvattaja) hänen huomiokykynsä ei
saa herpaantua hetkeksikään työpäivän aikana (silmät myös selässä). Hän on yksin vastuussa koko ryhmästä. Pphoitaja antaa myös oman kotinsa muiden käyttöön (lasta kohden
laskettu kulukorvaus on naurettava ei riitä lämpöön, veteen, talous + WC papereihin, leluihin, askartelutarvikkeisiin, kodin kulumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin!) ELI työ on alipalkattua suhteessa työn sisältöön ja vaikeuteen, sekä raskauteen (saattaa olla useampi nostettava ja kannettava, puettava lapsi). Työn tuloksethan näkyvät vasta hamassa tulevaisuudessa. Omaehtoinen kouluttautuminen tulisi myös huomioida jollakin tavalla palkassa.”
PPH 19

Työaikojen kannalta ongelmaksi koettiin työpäivien pituus, joka saattaa venyä hyvinkin
pitkäksi vanhempien erilaisten työaikojen vuoksi. Omassa aineistossani perhepäivähoitajien työaikojen vaihteluväli eri hoitajilla oli reilusta seitsemästä tunnista kolmeentoista
tuntiin. Pisimpiä työpäiviä tekivät omassa kodissaan lapsia hoitavat perhepäivähoitajat.37
Perhepäivähoitajat pitivät ongelmana myös sitä, että vanhemmat eivät aina noudata sovittua työaikaa eivätkä ilmoita mahdollisista muutoksista. Perhepäivähoitajat kokivat, että
pitkänkin työpäivän jaksaa tehdä, jos etukäteen tietää, milloin päivä alkaa ja milloin päättyy. Epämääräiset ja ennalta sovittua pidemmät työpäivät ovat rasite paitsi hoitajalle itselleen myös hänen perheelleen.
”Hoitajan oman perheen pinna venyy välillä liiankin paljon kun olisi meno ja hakijoita ei
kuulu. Hoitajien kiltteyttä voidaan käyttää hyväksi.”PPH 18
”Toiset vanhemmat eivät piittaa tulo tai haku ajoista.” PPH 35
”Pitkät työpäivät jos on hyvin isolla haarukalla työajat vanhemmilla. Vanhemmat eivät aina
noudata annettua työaikaa. Hoitaja saa odotella lasta kun ei ilmoiteta että työaika on muuttunut. Se haittaa koko muuta ryhmää. Joskus ei luoteta hoitajaan vaan sanellaan omia sääntöjä
joita ei voi noudattaa täytyy ottaa koko ryhmä huomioon. En osaa nyt tällä hetkellä sanoa
mitään isompia muutoksia.” PPH 14

Pitkät työpäivät vaikeuttavat normaaliin arkipäivään kuuluvien asioiden hoitamista. Pankissa, postissa, kampaajalla, lääkärissä ym. pääsee käymään vain vapaapäivinä, joita on
suhteellisen harvoin, tai asiat täytyy hoitaa hoitolasten kanssa (vrt. Koski 1998). Työ voi
tuntua hallitsevan liiaksi koko elämää rajoittamalla suhteettomasti omaa ja perheen
vapaa-aikaa. Perhepäivähoitajat kaipaavat työhönsä selkeää tuntirajaa, jota pidempää työpäivää tai työviikkoa hoitajan ei saisi edellyttää tekevän. Samaa ovat korostaneet myös
37. Ks. tarkemmin luku 6.1.
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Salo & Keskinen (1988) jo kymmenen vuotta sitten, mutta mitään edistystä asian suhteen
ei ole tapahtunut. Perhepäivähoitajat eivät edelleenkään kuulu normaalien työaikasäädösten piiriin.
Perhepäivähoitajat näkevät pitkien työpäivien vaarana oman loppuun palamisensa.
Vapaa-aikaa on niukasti ja omat harrastukset vastapainona työlle jäävät vähiin. Työssä
väsyminen ja tuen tarve omaan jaksamiseen tulee voimakkaasti esiin monessa kohdassa.
Perhepäivähoitajat korostavat tekevänsä työtä yksin, jolloin oma väsyminen heijastuu suoraan lapsiin.
”Loppuun palamisen vaara, jos et pidä itsestäsi huolta (osaat sanoa oikeassa kohdassa ei) –
– monta kertaa säännöllisesti epäsäännöllinen työ (voit aloittaa työt jo aamu kuudelta kahden lapsen kanssa, toiset kaksi tulevat klo: 11.00 ja ovat hoidossa klo: 19.00 asti). Viikonlopputyö (vapaata vaikea saada viikolla). Joutuu pakosta tekemään ylitöitä, joista korvaus
aivan naurettava.” PPH 45
”Työajan pituuteen pitäisi hoitajan pystyä vaikuttamaan. Onhan se järkyttävää jos ei voi
sanoa ei jos tarjotaan lasta kuudeksi aamulla ja toinen lapsi halutaan tuoda esim. 8.00–
18.00. Kuka sellaista kauan tekee. Onhan sentään pystyttävä tarjoamaan laatuakin hoitopäivään. Miten puolikuollut väsynyt ihminen sen tekee? Lapsien turvallisuushan on tämän
ihmisen kädessä! Ja kaiken huipuksi moni työskentelee täysin yksin. Toivon todella että perhepäivähoitajien työpäivänpituuteen voidaan vaikuttaa järjellä EI rahalla.” PPH 86

Laatutekijöistä työyhteisön sisäinen yhteistyö ja hyvinvointi sekä siihen liittyvä perhepäivähoitajan työn yksinäisyys nousivat perhepäivähoitajien aineistosta palkka- ja työaikakysymysten jälkeen toiseksi ja ohjaajien aineistossa kolmanneksi keskeisimmäksi perhepäivähoitotyön heikkoudeksi. Työyhteisön puute tuntuu perhepäivähoitajista erityisen
raskaalta silloin, kun lasten tai vanhempien kanssa esiintyy ongelmia. Hoitajat kaipaavat
keskustelukumppania, jonka kanssa voisi jakaa työhön kuuluvat ilot ja surut.
”Monesti hoitajan ‘yksinäisyys’ siis aikuiskontaktien puute. Pitkät työpäivät ei ole mahdollisuus itsensä hoitamiseen ja harrastamiseen. Jos tulee ongelmia lapsen tai vanhempien
kanssa ei aina saa tarpeeksi tukea ja tuntee olevansa yksin murheidensa kanssa. Väsyminen
voi tuntua raskaammalta, kuin ryhmissä työskentelevien kohdalla.” PPH 67
”Työ on yksinäistä ja haastavaa. Koko persoonan ‘likoon laittaminen’ tuntuu toisinaan raskaalta. Toisinaan kaipaan ‘työkaverin’ seuraa vaikeissa tilanteissa tai ihan muuten vaan juttuseuraa. Aikuiskontaktien puute on mm. yksi heikkous tässä työssä. Hoitajan työssä jaksamisen kannalta työnohjaus olisi paikallaan. Näin ongelmia ei pääsisi liikaa kaatumaan hoitajan niskaan.” PPH 80

Tuki nähdään tärkeänä omalle työssä jaksamiselle. Perhepäivähoitaja tekee työtään vahvasti omalla persoonallaan, jolloin ongelmat koetaan usein liian henkilökohtaisena. Työyhteisön tuen puuttuessa omaan työhön liittyvät murheet saatetaan viedä oman perheen
kannettaviksi.

8.1.5 Toiminnan monipuolistaminen yhteistyötä lisäämällä
Yhteistyö toisten hoitajien kanssa nähtiin tärkeänä paitsi oman jaksamisen myös toiminnan monipuolisuuden ja kehittämisen näkökulmasta. Toimivan yhteistyön kautta voidaan
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hyödyntää kunkin hoitajan omat osaamisalueet ja vahvuudet laajemmin hyödyksi. Osassa kuntia hoitajien välistä yhteistyötä, perhepäivähoitosektorin työyhteisöllisyyttä, on
pyritty rakentamaan luomalla erilaisia hoitorenkaita tai tiimejä (esim. 4–5 hoitajaa/tiimi),
joissa yhdessä suunnitellaan ja ideoidaan toimintaa, mietitään mahdollisia kehittämistarpeita ja asetetaan toiminnalle tavoitteita. Perhepäivähoidon tavoitteiden selkiytymisen ja
toiminnan näkyvän suunnitelmallisuuden kautta myös julkisuuskuva kohenee ja hoitajien
oma osaaminen ja ammattitaito karttuvat. Työyhteisön kautta on myös helpompi luoda
suhteita ja vuorovaikutusta muihin sidosryhmiin, kuten päiväkoteihin. Hoitajien välinen
yhteistyö, työyhteisöllisyyden kehittäminen, koetaankin osassa kuntia keskeisenä keinona lisätä perhepäivähoidon näkyvyyttä ja arvostusta sekä samalla tukea perhepäivähoitajien omaa ammatti-identiteettiä.
Toimintamahdollisuuksien kehittämisen kannalta korostettiin myös tarvetta lisätä
yhteistyötä muiden tahojen, kuten päiväkotien, eri koulutusyksiköiden, kerhojen ym.,
kanssa. Yhteistyön lisääminen nähtiin yhtenä keinona saada uusia virikkeitä ja vaihtelua
perhepäivähoidon toimintaan. Erilaiset yhteiset retket, teemapäivät, juhlat ja muut tapahtumat koettiin tärkeinä sekä lasten että hoitajan näkökulmasta. Osa hoitajista painotti yhteistyötä eri päivähoitomuotojen välillä lasten tasa-arvoisuuden kannalta. Päiväkotilasten koettiin olevan toimintamahdollisuuksiltaan paremmassa asemassa kuin perhepäivähoitolasten.
Perhepäivähoidossa askartelumateriaalien, lelujen ja muiden välineiden määrä on vähäisempi kuin päiväkodissa, mikä rajoittaa hoitajien mielestä myös lasten toimintamahdollisuuksia. Vastaavasti osa hoitajista korosti sitä, että heillä ei ole riittävästi taitoja esimerkiksi
lasten musiikillisen kasvatuksen tukemiseen. Tämän takia olisi tärkeää, että yhteistyön
kautta voitaisiin taata myös perhepäivähoitolapsille mahdollisuus sisällöltään monipuoliseen toimintaan.

8.1.6 Alemmuuden tunne ja arvostuksen puute
Henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen vaikuttaa keskeisesti myös se, kokeeko
työntekijä saavansa työstään arvostusta. Salo ja Keskinen (1988) ovat todenneet työn aliarvostuksen olevan yksi perhepäivähoitajien työtyytyväisyyttä vähentävä tekijä. Vastaavia tuloksia on löydettävissä myös omasta tutkimuksestani. Perhepäivähoitajat ja jonkin
verran myös ohjaajat toivat esiin sen, että perhepäivähoitajan työtä ei arvosteta riittävästi
eikä sitä välttämättä nähdä oikeana ammattina. Osa perhepäivähoitajista tekee työtään
omassa kodissa, jolloin työ kytketään normaalin palkkatyön sijaan enemmänkin kotiäidin
tekemään palkattomaan työhön. Työn yleistä aliarvostamista ja heikkoa ammatillista statusta heijastelee mm. työn kytkeytymättömyys normaaleihin työaikasäädöksiin. Työaikasäädösten puuttuessa raja ammattiin liittyvän palkkatyön päättymisestä ja oman
vapaa-ajan alkamisesta on häilyvä. Tämän rajan hämärtymisen takia myös joidenkin vanhempien saattaa olla vaikea ymmärtää, miksi sovituista hoitoajoista täytyy myös perhepäivähoidon puolella pitää kiinni.
Myös perhepäivähoitajien joukossa oman työn arvostuksessa on suuria eroja. Osa perhepäivähoitajista puolustaa voimakkaasti omaa ammatillisuuttaan ja peräänkuuluttaa hoitajien omaa vastuuta työnsä arvostuksen nostamisessa.
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”Emme ole kotona löhöäviä palkkaa nauttivia vaan työmme on hyvin monipuolista, mutta
henkisesti hyvin raskasta.” PPH 27
”Perhepäivähoitoa ei vieläkään pidetä oikein ammattina. Asiaan voi vaikuttaa työnantaja,
mutta myös hoitajat itse.” PPH 89

Osa perhepäivähoitajista taas aliarvostaa itsekin omaa työtään ja kokee selvää alemmuuden tunnetta verratessaan omaa ammattitaitoaan muuhun päivähoitohenkilöstöön. Perhepäivähoitajat hahmottavat varhaiskasvatuksen ja oman työnsä laadun osittain perinteisen
aikuisjohtoisen didaktiikan kautta ja vertaavat omaa työtään liiaksi päiväkotitoimintaan.
Myös osan vanhemmista koetaan tekevän tätä vertailua. Perhepäivähoidon toiminta koetaan laadukkaaksi silloin, kun hoitajalla on aikaa, mahdollisuuksia ja taitoa suunnitella,
ohjata ja vetää erilaisia toimintatuokioita, kuten yhteisiä askartelu- ja lauluhetkiä. Vaihtoehtoisesti hoitajan voidaan edellyttää kuljettavan lapsia erilaisissa kerhoissa, päiväkodin
järjestämissä toimintatuokioissa tai muissa lapsille suunnatuissa aktiviteeteissa. Tämänkaltainen ajattelu tulee osittain esiin sekä heikkouksiin ja kehittämisehdotuksiin että laatuun liittyvissä vastauksissa. Eikö kuitenkin ole niin, että perhepäivähoidon vahvuusalueet ja laadukkuus perustuvat aivan muunlaiseen toimintaan kuin yhteisiin toimintatuokioihin, askarteluhetkiin jne.?

8.1.7 Perhepäivähoidon ohjaus – ”edes akuuttitilanteissa
ei tavoita ketään”
Perhepäivähoidon ohjauksen suurimpana heikkoutena sekä perhepäivähoitajat että ohjaajat näkivät ohjaajan ajan puutteen. Hoitajat kokivat, ettei perhepäivähoidon ohjaajaa
tavoita aina edes akuuteissa ongelmatilanteissa. Ohjaajan toivottaisiin käyvän useammin
vierailulla hoitajan kotona keskustelemassa paitsi mahdollisista ongelmista myös arkipäivän asioista. Perhepäivähoidon ohjaajan työnohjauksellista roolia tulisi kehittää. Osa hoitajista koki ohjaajien olevan liiaksi vieraantuneita hoitajan arjesta ja siksi kykenemättömiä antamaan tarpeellista tukea ja kannustusta.
”Ongelmatilanteissa avun saanti kestää liian kauan, akuuttitilanteissa ei tavoita ketään.”
PPH 65
”Kuka tukee hoitajaa kriisissä, ohjaaja ei ole kentällä, vanhemmat eivät tiedosta. Olen itse
perhepäivähoitajien varahoitaja, olen kokenut vaikeaksi sen, että jos pphohjaaja ei työtä tue
on varahoitaja myös kuuntelija eli olen myös ‘ystävä’.” PPH 68

Perhepäivähoidon ohjaajat painottivat tarvetta ohjaajien työnkuvan muuttamiseen. Perhepäivähoidon ohjaajat tulisi vapauttaa palkanlaskennasta ym. toimistorutiineista, jotta heille jäisi aikaa tukea, ohjata ja valvoa perhepäivähoidon toimintaa. Perhepäivähoidon
ohjaajat ovat selvästi huolissaan siitä, että he eivät kykene tarpeeksi hyvin paneutumaan
hoitajien, lasten ja perheiden asioihin. Perhepäivähoidon ohjaajat tiedostavat sen, että
kaikki hoitajat eivät ole riittävän motivoituneita työhönsä eivätkä hoida työtään niin
hyvin kuin pitäisi. Ohjaajat tarvitsisivat enemmän aikaa perehtyäkseen siihen, mitä perhepäivähoitokentällä todella tapahtuu ja siten puuttumaan tarpeeksi ajoissa havaitsemiinsa
epäkohtiin.
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”Kun kasvattajana on pph omassa kodissa puuttuu työyhteisön kontrolli, jolloin epäkohdat
voivat saada liian suuren muodon ja voi jopa ‘pilaantua’ jotakin ennen kuin siihen päästään
puuttumaan.” PPHO 36
”resursseja ohjaukseen lisää (tästä olisi syytä huolehtia liki lakitasoisesti, kuten on huolehdittu subjektiivisesta oikeudesta päivähoitoon; jos halutaan tasokasta perhepäivähoitoa, olisi
myös taattava resurssit ohjaukseen!)” PPHO 18

Perhepäivähoidon ohjaajien tulisi vastata siitä, että jokainen lapsi saa perhepäivähoidossa
laadukasta hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Tähän tehtävään vastaaminen tuntuu olevan
joissakin kunnissa mahdotonta, koska perhepäivähoidon ohjaajille on kasattu niin paljon
muita työtehtäviä. Perhepäivähoidon ohjaajat painottivat voimakkaasti sitä, että mikäli
halutaan tarjota laadukasta perhepäivähoitoa, on huolehdittava paitsi perhepäivähoitajien
koulutuksesta myös perhepäivähoidon ohjauksesta.

8.1.8 Yhteistyö – henkilökemiaa vai ammatillista vuorovaikutusta
Välillisiin tekijöihin liittyy myös yhteistyö vanhempien kanssa sekä perhepäivähoitajan
omaan perheeseen liittyvät kysymykset. Nämä tekijät nousivat kummastakin vastaajaluokasta esiin. Yhteistyön toimivuus vanhempien kanssa kytkeytyy osaltaan perhepäivähoitajien työmotivaatioon, ammatilliseen kasvuun ja koulutukseen ja sitä kautta myös toiminnan laatuun (vrt. Pence & Goelman 1991, Pollard & Fischer 1992). Perhepäivähoitajat kokivat, että vanhemmat vaativat perhepäivähoidolta yhä enemmän päiväkotitoiminnan kaltaisia sisältöjä, kuten musiikkia, liikuntaa, askartelua yms. Vanhempien tyytymättömyys perhepäivähoidon toimintasisältöihin vaikeuttaa yhteistyötä. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun vanhemmat olisivat halunneet lapsensa päiväkotiin, mutta heidät on
ohjattu perhepäivähoidon piiriin. Vastaaviin tuloksiin ovat päätyneet myös Pollard ja
Fischer (1992).
Perhepäivähoidossa yhteistyön toimivuus kytkeytyy paljolti hoitajan ja vanhempien
vuorovaikutussuhteeseen. Ohjaajat näkivät ongelmana sen, että mikäli hoitajan ja vanhempien henkilökemiat eivät toimi, tämä vaikeuttaa koko hoitosuhteen onnistumista ja heijastuu sitä kautta myös lapseen. Perhepäivähoidossa vanhemmat eivät voi päiväkotilasten
vanhempien tavoin valita itselleen lähintä yhteistyökumppania päiväkodin eri työntekijöistä, vaan vastassa on aina yksi ja sama hoitaja, jonka kanssa yhteistyötä on tehtävä.
Yhteistyön toimivuus edellyttää hoitajalta riittävää ammatillista asennetta työtään kohtaan ja toisaalta koulutuksen antamia valmiuksia kohdata erilaisia vanhempia ja perheitä.
Perhepäivähoidon ohjaajat painottivat sitä, että tällä hetkellä perhepäivähoitajien koulutus
ei anna riittäviä valmiuksia yhteistyöhön erilaisten perheiden kanssa eikä myöskään selviytymiseen yhteistyöhön liittyvistä ongelmatilanteista. Yhteistyön onnistumiseen tarvitaan
myös ohjaajan runsaampaa panosta varsinkin hoitosuhteen alussa ja ongelmatilanteiden
selvittämisessä.
Opetushallituksen vuonna 2000 laatimissa perhepäivähoitajien ammattitutkinnon perusteissa vanhempien kanssa toteutettavan yhteistyön ammattitaitovaatimuksia kuvataan seuraavasti: ”perhepäivähoitajan on toimittava ammatillisesti, aloitteellisesti ja aktiivisesti
yhteistyössä vanhempien kanssa”. Tämä edellyttää ammatilliselta käyttäytymiseltä seuraavaa:
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vanhempien ja lasten oikeuksien kunnioittamista,
vanhempien ja lasten velvollisuuksien ammatillista käsittelyä,
vanhempien tapaamiseen sopivan vuorovaikutustilanteen järjestämistä,
aktiivista osallistumista keskusteluun vanhempien kanssa,
vanhempien tukemista heidän kasvatustyössään jakamalla päivittäisiä arkikokemuksia. (Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 2000, 10.)

Kitkaa yhteistyön toimivuuteen aiheuttaa perhepäivähoitajien näkökulmasta myös se, että
kaikki vanhemmat eivät hoitajien mielestä pidä kiinni sovituista hoitoajoista. Tämä vaikeuttaa sekä hoitajan että hänen perheensä elämää: työpäivän jälkeisiä menoja on vaikea
suunnitellaa, jollei ole varma, milloin työpäivä päättyy. Pitkät työpäivät ja lasten epäsäännölliset hoitoajat edesauttavat hoitajan väsymistä ja heikentävät sitä kautta hoidon laatua.
Työpäivien venyminen lasten erilaisten hoitoaikojen vuoksi joskus kohtuuttoman pitkiksi vaikeuttaa oman perheen elämää: perhe joutuu rytmittämään elämänsä ja yhteiset
menonsa sen mukaan, miten äidin työpäivä milloinkin sattuu päättymään. Perheenjäsenille
jää joskus liian vähän omaa kotirauhaa. Hoitajan perheeseen liittyvinä ongelmakohtina tuotiin esiin myös se, että kaikki perheenjäsenet eivät välttämättä suhtaudu positiivisesti hoitolapsiin eivätkä siihen, että oma koti on hoitolasten käytössä. Myös Salon ja Keskisen
(1988) tutkimuksessa osa perhepäivähoitajista koki, ettei saa perheeltään riittävästi tukea
työlleen. Tämä nähtiin yhtenä selkeänä työhön liittyvänä rasitustekijänä. Perhepäivähoitajan oman perheen asennetta hoitajan työtä kohtaan voidaankin pitää asiana, johon tulisi
kiinnittää voimakkaasti huomiota jo perhepäivähoitajien työhön valinnassa (vrt. Salo &
Keskinen 1988). Mikäli perhepäiväkodissa vallitsee negatiivinen ilmapiiri perheenjäsenten
ja hoitolasten välillä, tämä aiheuttaa stressiä ja pahaa oloa kaikille osapuolille. Perhepäivähoitolapset ovat niin lähellä hoitajan kodin normaalielämää, että perheen muutkin sisäiset
kitkat voivat heijastua hoitolapsiin.

8.1.9 Oma koti hoitolasten oppimis- ja toimintaympäristönä
Prosessitekijät tulivat perhepäivähoidon heikkoutena esiin yllättävän vähän. Toisaalta niitä on vaikea erottaa omaksi tekijäluokakseen sen vuoksi, että ne sisältyvät jollakin tavalla myös muiden tekijöiden yhteydessä esiin tulleisiin ongelmakohtiin. Oppimisympäristöön liittyviä heikkouksia perhepäivähoitajat toivat esiin ohjaajia enemmän. Kaksi perhepäivähoidon ohjaajaa korosti kuitenkin perhepäivähoitajien tavoin sitä, että perhepäiväkotien välineet ja materiaalit ovat usein puutteellisia. Perhepäivähoidon taloudelliset resurssit materiaalien ja välineiden hankkimiseen lapsille ovat aivan liian vähäiset. Perhepäivähoitajille maksetaan minimaalinen kulukorvaus jokaista lasta kohden, mutta se ei perhepäivähoitajien mielestä riitä edes normaaleihin kodin kulumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Uusien lelujen, askartelumateriaalinen, pelien ym. hankintaan ei jää rahaa.
Kuitenkin perhepäivähoidon fyysiselle ympäristölle ja toiminnalle asetetaan yhä enemmän vaatimuksia yhteiskunnan taholta (esim. Alho-Kivi 1999, Perhepäivähoitajan
ammattitutkinto 2000).
Perhepäivähoitajien vastauksista heijastui osaltaan katkeruus siitä, että he antavat oman
kotinsa, tavaransa, omien lasten lelut, kirjat ym. hoitolasten käyttöön, mutta eivät saa
kuluja vastaavaa korvausta (vrt. Salo & Keskinen 1988).
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”Rahaa tietenkin hoitajille! Nykyisillä kulukorvauksilla ei paljon askartelu ym. materiaaleja
osteta. Rahojen puute on esteenä pelien ostoon yms. Kunnan/kaupungin pitäisi satsata tähän
materiaaliin lisää. Perustaa lelu- ja pelilainaamo.” PPH 90

Perhepäivähoidossa hoitajan koti huonekaluineen, materiaaleineen ja välineineen säätelee lähiympäristön ohella paljolti sitä, kuinka monipuolisia lasten kasvua ja oppimista
tukevia leikkejä ja toimintoja perhepäivähoidossa syntyy (vrt. Howes & Smith 1995).
Perhepäivähoitajien vastauksista heijastui osaltaan joustamattomuus ja rajoittuneisuus
fyysisen ympäristön hyödyntämisessä varsinkin sisätiloissa. Perhepäivähoitajat hahmottivat perhepäiväkodin ensisijaisesti omana kotinaan, eivät varhaiskasvatuksen pedagogisena ympäristönä. Fyysisen ympäristön merkitystä lapsen oppimiselle ja kehittymiselle ei
tiedosteta, ja sen tarjoamat mahdollisuudet jäävät osaltaan hyödyntämättä. Vastaaviin
tuloksiin on päätynyt myös Weinberger (1998), jonka mukaan perhepäivähoitajat kiinnittävät fyysiseen ympäristöön huomiota ainoastaan turvallisuuden, eivät pedagogiikan,
näkökulmasta. Omassa tutkimuksessani osa perhepäivähoitajista katsoi ympäristön monipuolisen hyödyntämisen kuluttavan omaa kotia ja aiheuttavan turhaa sotkua, joka jää perhepäivähoitajan siivottavaksi työpäivän jälkeen.
”kun joutuu itse raivaamaan kaikki sotkut, ei viitsi suuria projekteja järjestää.” PPH 11

Sekä perhepäivähoidon ohjaajien että hoitajien mielestä jokaisella perhepäivähoitoalueella tulisi olla jokin yhteinen tila, jossa perhepäivähoitajat hoitolapsineen voisivat kokoontua ja tehdä erilaisia yhteisiä toimintoja. Yhteistä tilaa kaivattiin myös erilaisiin yhteisiin
koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin. Yhteisen tilan järjestäminen on toki yksi mahdollisuus lisätä perhepäivähoitoympäristön monipuolisuutta, samoin kuin lähiympäristön tarjoamien palvelujen käytön lisääminen. Nämä eivät kuitenkaan ratkaise koko ongelmaa.
Sen sijaan, että kiinnitetään perhepäiväkodin ympäristön kehittämisessä huomio ulospäin, olisi aika miettiä asiaa myös sisältäpäin. Miten vahvistaa perhepäivähoitajien tietoisuutta ympäristön merkityksestä lapsen oppimiseen ja kehitykseen? Miten tukea perhepäivähoitajien mahdollisuuksia hankkia lapsiryhmänsä tarpeita vastaavia leluja, materiaaleja ja välineitä? Miten suunnitella ja organisoida perhepäiväkodin tilat, välineet ja materiaalit siten, että ne parhaiten tukisivat ryhmään kuuluvien eri-ikäisten lasten kasvua ja
oppimista huomioiden samalla hoitajan perheen tarpeet? Seuraaviin kysymyksiin on haettu vastauksia mm. Freemanin ja Brunsonin (1991) raportoimassa kokeilussa.
Freemanin ja Brunsonin (1991) mukaan perhepäivähoidossa on hyvät mahdollisuudet
ottaa ympäristö pedagogisesti mielekkääseen käyttöön. Ympäristön suunnittelu ja organisointi edellyttävät kuitenkin luovuutta, rohkeutta ja avoimuutta uusille ratkaisuille (vrt.
Koski 1998). Freeman ja Brunson (1991) raportoivat kokeiluista, jossa pyrittiin kehittämään perhepäivähoitoa ja sen ympäristöä High/Scope-ohjelman mukaiseksi. Ympäristön
suunnittelu, organisointi ja arviointi pohjautuivat mm. seuraaviin ydinkohtiin:
• perhepäiväkodin tilat on jaettu useisiin selvästi erottuviin alueisiin (kotileikki, rakentelu, taide ym.)
• alueiden sijoittelu on yhteensopiva tilojen muun käytön kanssa (esim. taidealue keittiössä)
• alueilla on riittävästi tilaa toteuttaa kyseiselle alueelle kuuluvaa toimintaa
• tiloissa liikkuminen sallii lasten työskentelyn ilman häiriötä
• materiaalit ja välineet on sijoiteltu mahdollisuuksien mukaan lasten saataville
• tietyille alueille on sijoitettu tietynlaiset materiaalit
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•
•
•
•

materiaalien ja välineiden paikat on merkitty lapsille ymmärrettävällä tavalla
lapsilla on omat lokerot tms. omille tavaroilleen
välineet ja materiaalit ovat ehyitä ja turvallisia
lapsilla on käytössään luovuutta edistäviä materiaaleja, joita he voivat itse työstää ja
kokeilla
• lapsilla on käytössään arkielämään kuuluvia materiaaleja ja välineitä kuten astioita,
kannuja, vaatteita yms.
• lapsilla on käytössään roolileikkejä tukevia materiaaleja ja välineitä
• ympäristön suunnittelun pohjana on ”aktiivisen oppimisen” filosofia (mt. 160–161).
Varusteiden ja materiaalien hankinnan rahoittaminen nousi tärkeäksi kysymykseksi
kokeiluun osallistuneille perhepäivähoitajille. Koska High/Scope-ohjelma suosittelee tarjoamaan lapsille laajan valikoiman erilaisia materiaaleja ja välineitä, perhepäivähoitajat
olivat Freemanin ja Brunsonin (1991) tutkimuksen mukaan huolestuneita siitä, etteivät
heidän taloudelliset resurssinsa riitä niiden hankintaan. Kokeilun myötä kävi kuitenkin
selville, että materiaalien ja välineiden monipuolisuus ei edellytä suuria taloudellisia
investointeja. Ympäristön voi rakentaa monipuoliseksi ja lasten oppimista tukevaksi hyödyntämällä luovasti arkielämään liittyviä tavaroita, kuten kannuja, kattiloita, muoviastioita, vaatteita, erilaisia purkkeja yms. Materiaalia voi koota vähitellen ja pienin kustannuksin, varsinkin jos vanhemmat saadaan mukaan ympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen. Perhepäivähoitoympäristöstä ei ole tarkoitus luoda materiaaleiltaan päiväkoti- tai
kouluympäristöä vastaavaa, vaan valitsemaan kehittävien materiaalien joukosta ne, jotka
parhaiten sopivat perhepäivähoitoympäristöön. (Freeman & Brunson 1991.)
Oman perheen tarpeiden suhteuttamisen työn kautta rakentuneisiin fyysisen ympäristön
vaateisiin perhepäivähoitajat ratkaisivat kokeilussa siten, että suurin osa lapsiryhmän käytössä olevista materiaaleista ja välineistä varastoitiin liikuteltaviin hyllyihin, jotka saattoi
illaksi ja hoitajan ja perheen vapaa-ajaksi työntää syrjään. Osa hoitajista takasi oman perheen yksityisyyden myös siten, että rajasi kodin tiloista osan selkeästi oman perheen käyttöön. (Mt. 1991.) Tämä edellyttää luonnollisesti perhepäiväkodin olevan tiloiltaan riittävän
suuri, jotta rajaus ei heikennä liiaksi hoitolasten toimintamahdollisuuksia.
Freeman ja Brunsonin (1991) raportoiman kokeilun tuloksia voidaan pitää rohkaisevana
ja uusia näkymiä antavana myös suomalaisen perhepäivähoidon näkökulmasta. Perhepäiväkodin ympäristön hyvä suunnittelu ja organisointi tukee lasten omatoimisuuden kehittymistä, lisää lasten itsenäisen toiminnan määrää ja antaa näin hoitajalle enemmän aikaa toimia vuorovaikutuksessa yksittäisten lasten kanssa sekä vastata perhepäivähoitajan työhön
kuuluvista perustoiminnoista.
Ympäristön kehittäminen voidaan nähdä yhtenä ratkaisuna myös hoitajien ja ohjaajien
esiin tuomiin ongelmiin perhepäivähoidon toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa. Perhepäivähoidon toiminta on sekä hoitajien että ohjaajien mielestä liian yksipuolista materiaalien, välineiden, tietojen, taitojen, motivaation ja ajan puutteen vuoksi. Hoitajat tuntevat
syyllisyyttä siitä, että omat resurssit toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen lapsille ovat
puutteelliset. Perustoiminnot, kuten ruuanlaitto, siivous, lasten pukeminen, vaipanvaihto
yms., vievät suuren osan ajasta, varsinkin silloin kun ryhmässä on aivan pieniä lapsia. Toisaalta hoitajan väsyminen heijastuu suoraan hänen motivaationsa ja viitseliäisyyteensä toiminnan suhteen.
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”Aina tuntuu aika loppuvan kesken, olisi enemmän halua huomioida jokaista lasta erikseen,
ei riitä aika mistään, sillä aikaa menee niiden perusasioiden kanssa niin paljon ja tässäkin
perheessä tämä 1-vuotias on niin villi että sen perässä saa juosta aivan ja siltä ei tahdo saada
askarreltuakaan vaan silloin kun hän nukkuu, niin pienin määrää rytmin aikalailla – – sellainen tunne jää ettei isommille riitä aika mistään, kun yksi ihminen ei voi revetä moneksi.”
PPH 64
”Ehkä se on kuitenkin heikkous että yksi ihminen vastaa koko päivän toiminnasta. Hänellä
on suuri vastuu ja hänen on oltava kokki, siivooja, kasvattaja yms. yhtä aikaa. Jos on väsynyt, silloin ei jaksa niin hyvin kuin pitäisi. Luulisin että heikkous on myös joidenkin kohdalla se, että pitää itse suunnitella päivän kulku. Tarvitaan rutkasti viitseliäisyyttä, että päivästä tulee monipuolinen. Perhepäivähoitaja ei saa olla laiska.” PPH 56

Yhteenvetona totean, että perhepäivähoitohenkilöstön näkemykset hoitomuodon heikkouksista ja kehittämistarpeista painottuivat voimakkaimmin neljään eri laatutekijään:38
Puitetekijöistä ihmissuhteiden pysyvyyden, ja siinä nimenomaan varahoitojärjestelmän,
näki perhepäivähoidon heikkoutena 63 % ohjaajista ja 31 % hoitajista. Välillisistä tekijöistä työyhteisön välisen yhteistyön mainitsi heikkoutena 45 % ohjaajista ja 47 % hoitajista. Henkilöstön koulutus, ammatillisuus ja työmotivaatio sekä palkkaus- ja työaikakysymyksien kohdalla perhepäivähoitajien ja ohjaajien näkemykset erosivat toisistaan. Perhepäivähoidon ohjaajat pitivät henkilöstön koulutusta, ammatillisuutta ja työmotivaatiota
kaikkein keskeisimpänä perhepäivähoidon heikkoutena. Henkilöstön koulutuksen, ammatillisuuden ja työmotivaation mainitsi 82 % ohjaajista ja 27 % hoitajista. Perhepäivähoitajat toivat sen sijaan perhepäivähoidon keskeisimpänä heikkoutena esiin palkkaus- ja
työaikasäädöksiin liittyvät asiat, jotka mainitsi 54 % hoitajista, mutta vain 18 % ohjaajista.
Mielenkiintoista tuloksissa oli se, että prosessitekijät tulivat aineistosta määrällisesti
esiin todella vähän ja vaikutustekijöitä ei mainittu lainkaan. Prosessitekijöistä perhepäivähoitajat toivat voimakkaimmin esiin perhepäiväkotiympäristöön (oppimisympäristö) liittyvät heikkoudet, jotka mainitsi 14 % hoitajista ja 5 % ohjaajista. Perhepäivähoitajat tarkastelivat ympäristöön liittyviä heikkouksia painottuneemmin oman itsensä kuin pedagogiikan näkökulmasta. Näin ollen näkökulmien luokittelu oppimisympäristötekijän alle on hieman ongelmallista.39 Keskeisinä heikkouksina ympäristöön liittyvästi hoitajat mainitsivat
oman kodin kulumisen, liian vähäiset kulukorvaukset jne.
Kaiken kaikkiaan perhepäivähoidon heikkouksia ja kehittämistarpeita käsittelevät vastaukset, varsinkin perhepäivähoitajien kohdalla, painottuivat voimakkaasti heikkouksien
tarkasteluun omien työolosuhteiden parantamisen ja työssä jaksamisen kannalta. Perhepäivähoidon kehittämistarpeiden tarkastelu lapsen hyvinvoinnin ja pedagogiikan kehittämisen
kannalta jäivät aineistossa vähemmälle huomiolle. Toisaalta perhepäivähoitajan työmotivaatio ja työssä jaksaminen ovat ensisijaisia edellytyksiä myös lapsen hyvinvointiin ja
pedagogisesti laadukkaaseen toimintaan.
Perhepäivähoidon ohjaajat toivat prosessitekijöistä voimakkaimmin esiin perhepäivähoidon toimintaan liittyvät heikkoudet, jotka mainitsi 18 % ohjaajista ja 8 % hoitajista.
Muihin prosessitekijöihin liittyvät maininnat jäivät vähäisiksi. Prosessitekijöiden painottumisen vähyys selittyy jossain määrin sillä, että prosessitekijöihin liittyvät ulottuvuudet
38. Ks. tarkemmin luku 8.1, taulukko 16.
39. Luokittelutapa on perusteltu tarkemmin oppimisympäristöä käsittelevässä luvussa 4.3.3.
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sisältyvät osittain muiden tekijöiden yhteydessä esiin tulleisiin ongelmakohtiin. Varsinkin
välillisiin tekijöihin liittyvät ongelmat ja kehittämistarpeet kytkeytyvät kiinteästi prosessitekijöihin. Perhepäivähoitajien koulutus ja työmotivaatio, yhteistyö ja ohjaus nähdään selkeästi laatutekijöinä, joiden kautta voidaan kehittää perhepäivähoidossa toteutuvan kasvatusprosessin laatua yleisesti. Prosessin laadun heikkouksia tarkasteltiin toisin sanoen osittain kausaalisuhteessa välillisiin tekijöihin, erittelemättä kuitenkaan tarkemmin kasvatusprosessin kehittämistarpeita.
Oman tutkimukseni tulokset perhepäivähoidon heikkouksista ja kehittämistarpeista ovat
hyvin samankaltaisia kuin Salon ja Keskisen (1988) tutkimuksessa, jonka tavoitteena oli
selvittää perhepäivähoitajien työssä jaksamista ja työn rasitustekijöitä erilaisten väittämien
avulla. Onko kahdessatoista vuodessa siis mikään muuttunut? Tänä päivänä perhepäivähoitajien ammatillisuudelta ja perhepäivähoidon laadulta odotetaan entistä enemmän, mutta
yhteiskunnan panos perhepäivähoitosektorin kehittämiseen ja resurssointiin nimenomaan
työolosuhteiden parantamiseksi on ollut vähäistä. Yhtenä suurena edistysaskeleena yhteiskunnan taholta voidaan kuitenkin pitää Opetushallituksen kehittelemää perhepäivähoitajien ammattitutkintoa, jonka esittelin tarkemmin luvussa 2.4. Ehkä koulutuksen kehittäminen on kanava, joka tuo mukanaan myös perhepäivähoitajan ammattiin kohdistuvan arvostuksen lisääntymisen ja vaikuttaa sitä kautta myönteisesti työolosuhteiden kehittämiseen.

8.2 Vanhempien käsityksiä perhepäivähoidon kehittämistarpeista
Perhepäivähoidon kehittämistarpeita kartoitettiin tutkimuksessa paitsi henkilöstön myös
vanhempien näkökulmasta. Vanhemmille suunnatun kyselyn yhteydessä olleeseen, perhepäivähoidon kehittämistarpeita koskevaan avoimeen kysymykseen vastasi kaiken kaikkiaan 27 perhettä. Laatutekijäpohjaisen analyysin kautta perhepäivähoidon keskeisimmiksi
kehittämishaasteeksi nousivat vanhempien näkökulmasta toiminnan sisällöllinen kehittäminen ja monipuolistaminen, perhepäivähoitajien koulutuksen ja ammatillisuuden kehittäminen sekä toiminnan suunnittelun ja arvioinnin kehittäminen. Muita laatutekijöitä tuotiin esiin lähinnä yksittäisinä mainintoina ja ne liittyivät varahoitojärjestelmään, lapsiryhmän koon rajaamiseen, oppimisympäristöön, työyhteisön välisen yhteistyön kehittämiseen sekä perhepäivähoitajien palkkaus- ja työaikasäädösten parantamiseen.

8.2.1 Haasteena perhepäivähoitotoiminnan sisällöllinen
kehittäminen ja henkilöstön koulutus
Toiminnan sisällöllisen kehittämistarpeen nosti esiin 70 % kysymykseen vastanneista
vanhemmista. Perhepäivähoidon toimintaan kaivattiin lisää virikkeellisyyttä ja monipuolisuutta, yhteisiä tapahtumia ja retkiä sekä esiopetukseen liittyviä sisältöjä.
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”Musiikkiliikuntaleikkejä voisi lisätä ja opettaa tädeille. Lapsilla voisi olla esim. hääjuhlia
ym. tapahtumia hoidossa. Jos on kysymyksessä vanhemmat lapset n. 4–6 v. voisi heille järjestää jotain vierailuja esim. maatiloilla ja eri ammattien puitteissa, siis tutustumista normaaliin työelämään.” V 6
”Jotenkin sais lisää tätä esikoulua siihen mukaan. Ja tietysti voisi olla näitä yhteisiä kokoontumisia muiden hoitolasten kanssa (ja hoitotätien), siis jotain naamiaisia tai vaikka hengellistä juttua, tai vain yhteisiä kokoontumisia jossain paikassa.” V 23

Perhepäivähoidon toiminnan sisällölliseen monipuolistamiseen liittyvät vaateet nousivat
esiin myös Huttusen (1988) tutkimuksessa, jossa todetaan päiväkotilasten vanhempien
olevan huomattavasti tyytyväisempiä toiminnan sisältöihin kuin perhepäivähoitolasten
vanhempien. Perushoitoon liittyvät ulkoilu, nukkuminen ja yksilöllinen kohtelu olivat sen
sijaan asioita, joihin perhepäivähoitolasten vanhemmat olivat selkeästi tyytyväisempiä
kuin päiväkotilasten vanhemmat. (Huttunen 1988.) Perushoito nousi tässäkin tutkimuksessa esiin ensisijaisesti perhepäivähoidon vahvuutena (ks. tarkemmin luku 10.1). Kehittämiskohteena sitä ei nostanut esiin yksikään vanhemmista.
Perhepäivähoidon toiminnan sisällöllinen kehittäminen kytkettiin useimmissa vastauksissa yhteen perhepäivähoitajien koulutusta ja ammatillisuutta koskevan kehittämistarpeen
kanssa, jonka mainitsi 67 % vanhemmista. Perhepäivähoitajien koulutuksen puutteellisuus
nähtiin keskeisenä syynä siihen, miksi perhepäivähoidon toiminta ei ole sisällöltään riittävän monipuolista ja lapsen kasvua ja oppimista tukevaa. Jos vanhempien ja perhepäivähoitohenkilöstön näkemyksiä vertaa keskenään, niin voidaan todeta, että henkilöstön koulutus
ja ammatillisuus on perhepäivähoidon keskeinen kehittämishaaste kaikkien vastaajaryhmien näkökulmasta. Painottuneimmin asian toivat esiin kuitenkin perhepäivähoidon ohjaajat ja vanhemmat. Vanhemmat näkivät koulutuksen niin merkittävänä osana perhepäivähoidon laadun kehittämistä, että katsoivat kunnan tehtäväksi velvoittaa jokainen perhepäivähoitaja osallistumaan heille tarjottuun koulutukseen riippumatta hoitajan omasta koulutusmotivaatiosta.

8.2.2 Suunnittelu, arviointi ja toiminnan tavoitteellisuus
Kolmanneksi tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi vanhempien näkökulmasta perhepäivähoidon suunnittelu ja arviointi, jonka mainitsi 22 % vanhemmista. Konkreettisina
suunnitteluun ja arviointiin liittyvinä kehittämisehdotuksina tuotiin esiin mm. tietyin
aikavälein toistuvat hoitajan ja vanhempien väliset keskustelut, joissa sovitaan lapsen hoitoon liittyvistä asioista, laaditaan yhteisiä tavoitteita ja arvioidaan toiminnan sujuvuutta.
Suunnittelun ja perhepäivähoidon tavoitteellisuuden kannalta pidettiin tärkeänä myös
koko kuntatason kattavan perhepäivähoidon toimintasuunnitelman laatimista.
Arviointiin liittyvästi vanhemmat pitivät ongelmallisena sitä, että hoitajat henkilökohtaistavat saamansa palautteen liian herkästi eivätkä kykene suhtautumaan siihen riittävän
ammatillisesti. Kuitenkin vanhemmilla tulisi olla oikeus antaa rehellistä palautetta ja vaikuttaa lastaan koskeviin asioihin. Osa vanhemmista nosti arviointiin liittyvinä ulottuvuuksina esiin myös puutteet perhepäivähoidon valvonnassa ja perhepäivähoitajia koskevien
valitusten huomioimisessa.
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”Otettaisiin huomioon myöskin suullisesti tehdyt valitukset sellaisista hoitajista, joilla ei
välttämättä ole kutsumusta tähän ammattiin. Niitä kyllä löytyy. tieto kulkee kyllä vanhemmilta toiselle, eikä kukaan halua lastaan hoitoon tällaiselle hoitajalle.” V 16

Näkökulma heijastelee vanhempien tietoisuutta ja huolta siitä, että perhepäivähoidon laadussa on suurta vaihtelua. Tämän ongelman nostivat esiin myös perhepäivähoitajat ja perhepäivähoidon ohjaajat.40 Perhepäivähoidon laadun vaihtelun voidaan olettaa heijastuneen myös kokonaisuudessaan vanhempien käsityksiin perhepäivähoidon kehittämistarpeista. Osa vastauksista oli selkeästi positiivissävyisiä ja osa negatiivisia.
Yhteenvetona totean, että vanhempien käsitykset perhepäivähoidon heikkouksista
palautuvat suurelta osin perhepäivähoitajien koulutuksen ja ammatillisuuden kehittämiseen. Koulutuksen kehittäminen nähtiin keinona kohottaa yleisesti perhepäivähoidon laatua, kehittää perhepäivähoitajien valmiuksia järjestää lapsille monipuolista ja kehittävää
toimintaa sekä suhtautua ammatillisesti oman työnsä suunnitteluun, arviointiin ja yhteistyöhön vanhempien kanssa.

40. Ks. luku 8.1.3.

9 Perhepäivähoito – äidillistä hoivaa vai ammatillista
varhaiskasvatusta?
Perhepäivähoitohenkilöstön työorientaatiota selvitin pyytämällä hoitajia kuvaamaan avoimesti omaa kasvatusfilosofiaansa tai toimintaperiaatteitaan sekä listaamaan viisi tutkimuspäivän aikana tärkeimmäksi katsomaansa työtehtävää. Seuraavissa luvuissa käsittelen kyseisiä teemoja erikseen kummankin vastaajaryhmä osalta.

9.1 Perhepäivähoitajien työrientaatio
Kasvatusfilosofiaa ja toimintaperiaatteita koskevaan kysymykseen oli perhepäivähoitajista vastannut yhtä lukuun ottamatta kaikki tutkimukseen osallistuneet hoitajat. Olen analysoinut aineistoni luokittelemalla vastaukset kuuteen eri teemaluokkaan, joiden sisältöjä
kuvaan tarkemmin seuraavassa taulukossa (taulukko 17). Olen rakentanut taulukon siten,
että se kuvastaa paitsi eri teemaluokkien sisällöllistä jakautumista myös käsitysten hierarkkista kehittyneisyyttä, ts. taulukko etenee kasvatusfilosofian määrittelystä alaspäin
kohti konkreettisten menetelmien määrittelyä. Taulukon yläosa kuvastaa määrällisesti ja
sisällöllisesti sitä, kuinka moni perhepäivähoitajista eritteli vastauksessaan tietoisesti
oman kasvatus- ja lapsikäsityksensä sekä kasvatuksen päämäärän. Taulukon alaosa puolestaan kuvaa niitä konkreettisia sisältöjä, periaatteita ja menetelmiä, joita perhepäivähoitajat pitivät omassa työssään tärkeinä.
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Taulukko 17. Perhepäivähoitajien kasvatusfilosofia ja toimintaperiaatteet (n 93).
Teemaluokat
Kasvatuksen määrittely
Ohjaaminen, tukeminen ja neuvominen
Suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta
Kasvatuksen päämäärä
Yhteiskuntaan sopeuttaminen (hyvät tavat,
sosiaaliset taidot, rehellisyys ja vastuuntunto)
Yhteiskuntaan vaikuttaminen (omatoimisuus,
tasapainoisuus, itseluottamus, aktiivisuus)
Toimintaperiaatteet
Rakkaus, läheisyys ja positiivinen palaute –
lapsen hyvä olo
Säännöt, rajat – turvallisuus
Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
Lapsen tarpeiden ja aloitteiden huomiointi
Lapsen yksilöllisyyden ja erilaisuuden arvostaminen
Yhteistyö, luottamus ja vanhempien arvot
Säännöllinen päiväjärjestys

f

3
1

17
11

43
31
27
17
15
15
7

Teemaluokat

f

Lapsikäsitys
Lapsen ainutkertaisuus ja yksilöllisyys

5

Kasvatuksen sisältö
Tapakasvatus/sosiaalinen kasvatus
Luovat toiminnot
Kasvatuksen eri osa-alueet
Ympäristökasvatus
Menetelmät
Leikki
Perushoito
Askartelu ja piirtäminen
Retket
Tutkiva toiminta
Sadut, lorut
Musiikki

16
3
2
1

11
2
2
1
1
1
1

Kuten taulukosta 17 voidaan todeta, perhepäivähoitajien vastaukset painottuivat selkeästi
omien toimintaperiaatteiden kuvaamiseen. Kasvatuskäsitystään oli kuvannut ainoastaan
neljä ja lapsikäsitystään viisi hoitajaa; oppimikäsitystä ei kuvannut yksikään hoitajista.
Vastausten painottuminen toimintaperiaatteita koskevaan teemaluokkaan oli odotettavissa, sillä tutkimuskysymyksen muotoilussa oli selkeitä puutteita. Kysymys antoi vastaajille
mahdollisuuden kuvata JOKO kasvatusfilosofiaansa TAI toimintaperiaatteitaan (ks. liitteet 3 ja 4). Aineisto antoi kuitenkin suuntaviivoja siitä, että oman kasvatusfilosofian
kuvaaminen koettiin vaikeana ja osaltaan myös turhana. Kasvatusfilosofiaan suhtautumista kuvaa hyvin seuraava lainaus:
”MAALAISJÄRKI – joskus tuntuu siltä, että maalaisjärjen käyttö on unohtunut kokonaan
lapsen kasvatuksessa, ei tarvita hienoja kasvatusfilosofioita.” PPH 45

Maalaisjärjen nosti esiin yksitoista perhepäivähoitajaa, minkä voidaan tulkita kuvastavan
omalta osaltaan sitä, että osa perhepäivähoitajista suhtautuu edelleen työhönsä ns. käsityömäisen orientaation ohjaamana. Tällä viitataan työtoimintaan, jota ohjaa ennen kaikkea vaisto, intuitio ja kokemusperäinen tieto (ks. Hujala ym. 1998, Engeström 1983). Vaikeus kuvata omaa kasvatusfilosofiaansa ja siihen sisältyvää kasvatus- ja lapsikäsitystään
on samalla viesti siitä, että perhepäivähoitajien kasvatustietoisuudessa on puutteita. Samat
ongelmat näkyvät myös päiväkotipuolella (Parrila-Haapakoski 1995). Kuitenkin oman
kasvatusfilosofian tietoista erittelyä voidaan pitää edellytyksenä sille, että kasvattaja pystyy toimimaan johdonmukaisesti ja perustelemaan oman toimintansa paitsi itselle myös
muille. Kasvatustietoisuuden kehittymistä pidetään yleisesti yhtenä keskeisenä ammattikasvattajan tuntomerkkinä (esim. Alho-Kivi 2001, Brotherus ym. 1990, Hujala ym.
1998).
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Kasvatustietoisuus sekä teorian ja käytännön vuorovaikutus ammatillisuuden perustana
ovat olleet perinteisesti keskeisiä keskustelun aiheita kasvatusalalla. On keskusteltu mm.
siitä, mihin päivähoitoalalla työskentelevät tarvitsevat tiedettä ja teorioita (esim. Kivinen
& Rinne 1992). Perhepäivähoidossa alalle pääsyn kvalifikaatioksi on riittänyt oma äitiys ja
sen kautta saatu käytännön kokemus lastenhoitotyöstä (Asetus lasten päivähoidosta 490/
1990). Tämä on jossain määrin ymmärrettävää, koska perhepäivähoitajan työ sijoittuu puitteiltaan ja toiminnoiltaan varsin lähelle äidin tekemää työtä kotona (Kotajärvi 1997). Yksi
keskeinen ero kotiäitiyden ja perhepäivähoitotyön välillä on kuitenkin se, että perhepäivähoitajan tulee toteuttaa työtään tiettyjen yhteiskunnallisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteisiin sisältyy mm. velvoite tukea jokaisen lapsen kasvua ja oppimista parhaalla mahdollisella tavalla (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000). Tämä
edellyttää puolestaan kykyä reflektoida tietoisesti omaa toimintaa kasvattajana ja lapsen
kasvun tukijana. Perhepäivähoitajien kasvatustietoisuuteen liittyvää tematiikkaa käsittelen
myös luvuissa 8.1.3 ja 12.

9.1.1 “Lasta täytyy hoitaa rakkaudella ja asettaa rajat ja säännöt”
Hoitajien toimintaperiaatteista nousi kaikkein voimakkaimmin esiin pyrkimys lapsen
hyvään oloon tarjoamalla lapselle rakkautta, läheisyyttä ja positiivista palautetta. Näiden
vastapainona hoitajat korostivat sääntöjen ja rajojen merkitystä sekä lasten tasa-arvoista
ja oikeudenmukaista kohtelua (vrt. Alho-Kivi 1999). Kasvatuksen sisällöistä nousivat
voimakkaimmin esiin tapakasvatus ja siihen limittyvä sosiaalinen kasvatus. Perhepäivähoitajat pitivät toiminnassaan tärkeänä sitä, että lapsista kasvaa toiset huomioonottavia,
vastuuntuntoisia, rehellisiä ja hyvätapaisia kansalaisia. Lasten kognitiivisten taitojen,
kuten kielellisen tietoisuuden, matemaattisten valmiuksien yms., kehittämistä ei toiminnan sisältöihin liittyvästi mainittu lainkaan. Vastaaviin tuloksiin on päätynyt myös Nelson (1995), jonka mukaan perhepäivähoitajat pitävät ns. ”elämisentaitojen” opettelua tärkeämpinä kuin akateemisia taitoja.

9.1.2 ”Lapset tuli ruokittua, sai antaa hyvänä pitoa,
hellyyttä ja rakkautta”
Elämänmakuinen, normaaliin kodin toimintaan ja kotikasvatukseen kytkeytyvä työorientaatio nousi esiin myös perhepäivähoitajien kuvatessa viittä tärkeimpänä pitämäänsä työtehtävää tutkimuspäivän ajalta. Vastauksissa sai eniten painoarvoa perushoitoon ja ennen
kaikkea ruokailuun liittyvät maininnat, joiden merkitys nousee esiin myös perhepäivähoitoa käsittelevissä asiakirjoissa (Kivioja ym. 1991, Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
2000). Kuvaan perhepäivähoitajien esiin nostamia työtehtäviä kokonaisuudessaan seuraavassa taulukossa (taulukko 18). Taulukkoon olen laskenut määrällisen jakauman siitä,
kuinka usein tietty työtehtävä on aineistossa mainittu.
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Taulukko 18. Perhepäivähoitajien tärkeimmäksi kuvaamat työtehtävät (n 93).
Mainitut työtehtävät
Perushoito
Ruokailu
Ulkoilu
Syli/läsnäolo
Päivälepo
Siisteyskasvatus
Pukeminen/riisuminen
Ohjattu toiminta
Sadut/lorut
Askartelu
Lauluhetki/muu ohjattu
Pelit

f
72
61
36
20
13
10
27
16
16

Mainitut työtehtävät
Muut toiminnot
Yksilöllinen vuorovaikutus
Leikki
Yhteistyö
Lasten turvallisuudesta huolehtiminen/ilmapiiri
Siivous
Suunnittelu/arviointi
Lasten vastaanotto
Retket/kerho

f
35
26
24
18
11
9
9
7

7

Perushoitoon liittyvät työtehtävät kattoivat 51 % kaikista mainituista työtehtävistä, ohjattu toiminta 14 % ja muut toiminnat 35 %. Kaikkein tärkeimpinä työtehtävinään perhepäivähoitajat pitivät ruokailua, ulkoilua sekä sylin ja läsnäolon tarjoamista lapsille. Myös
yksilöllisen huomion tarjoaminen, lapsen kanssa jutustelu ja lapsen kuunteleminen koettiin tärkeinä. Nämä samat toiminnat toistuivat voimakkaasti myös muiden tutkimusteemojen yhteydessä (ks. esim. luvut 7.1.4 ja 7.1.5).
Hoitomuodoittain eriteltynä edellä kuvatut kolme keskeisintä työtehtävää – ruokailu,
ulkoilu ja syli/läsnäolo tulivat esiin vahvasti kaikissa eri hoitomuodoissa; samoin lukeminen ja leikki. Muiden työtehtävien kohdalla tiettyä eriytyneisyyttä oli joidenkin hoitomuotojen osalta havaittavissa. Ryhmäperhepäivähoitajat korostivat muita enemmän lasten vastaanottamistilanteiden, yhteistyön ja ohjatun toiminnan, kuten aamupiirin, merkitystä sekä
hieman yllättäen myös siivoukseen liittyvien tehtävien merkitystä. Yhteistyöhön liittyvästi
ryhmäperhepäivähoitajat toivat esiin sekä yhteistyön vanhempien, työkavereiden että
ohjaajien kanssa. Muissa hoitomuodoissa yhteistyöhön liittyneet maininnat rajoittuivat
vanhempien kanssa käytäviin keskusteluihin.
Lapsen kotona työtään tekevät hoitajat korostivat muiden hoitomuotojen edustajia
enemmän lasten kanssa pelaamista. Hoitajan kotona työtään tekevistä hoitajista pelaamisen
mainitsi 55 hoitajasta ainoastaan yksi. Yhtenä syynä tähän voi olla se, että hoitajan kotona
toteutuvassa perhepäivähoidossa peli- ja leikkimateriaalit eivät välttämättä ole niin monipuolisia kuin lapsen omassa kodissa toteutuvassa hoidossa. Tämä vaikuttaa väistämättä
myös toiminnan suuntautumiseen. Kolmiperhepäivähoidon ja varahoidon edustajien esiin
nostamat työtehtävät erosivat muista hoitomuodoista siten, että heistä kukaan ei maininnut
askartelun ja leikin merkitystä. Näiden hoitomuotojen edustus oli aineistossa kuitenkin niin
pieni,41 että mitään suuria hoitomuodoittain eriteltyjä tulkintoja en heidän kohdaltaan voinut tehdä.
Yllättävää perhepäivähoitajien tärkeimpinä pitämien työtehtävien, samoin kuin toimintaperiaatteidenkin, kuvauksissa oli se, että lasten osallistuminen kodin toimintoihin – työkasvatukseen – sai todella vähän painoarvoa. Työkasvatusta ei maininnut sanana yksikään
41. Ks. luku 6.1.
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hoitajista – ei myöskään lasten osallistumista ruokavalmisteluihin, tarjoiluun tai muihin
kodin askareisiin. Kuitenkin lapsen näkökulmasta tarkasteltaessa hoitajat pitivät yhtenä
perhepäivähoidon vahvuutena lasten mahdollisuutta osallistua ruuanlaittoon, siivoukseen,
kaupassa käyntiin ym. arkipäivän toimintoihin.

9.2 Perhepäivähoidon ohjaajien työrientaatio
Kasvatusfilosofiaa ja toimintaperiaatteita koskevaan kysymykseen oli vastannut kahta
lukuun ottamatta ja tärkeimpiä työtehtäviä koskevaan kysymykseen yhtä lukuun ottamatta kaikki tutkimukseen osallistuneet ohjaajat. Perhepäivähoidon ohjaajien kasvatusfilosofiaa ja toimintaperiaatteita koskevan aineiston olen analysoinut luokittelemalla vastaukset perhepäivähoitajien aineistoa vastaavasti kuuteen eri teemaluokkaan. Teemaluokkien
tarkemmat sisällöt peustuvat ohjaajien aineistosta esiin tulleisiin aihesisältöihin. Seuraavassa taulukossa (taulukko 19) havainnollistan paitsi eri teemaluokkien sisällöllistä jakautumista myös käsitysten hierarkkista kehittyneisyyttä. Taulukon yläosa kuvastaa määrällisesti ja sisällöllisesti sitä, kuinka moni ohjaajista eritteli vastauksessaan tietoisesti oman
kasvatus- ja ihmiskäsityksensä sekä kasvatuksen päämäärän, ja taulukon alaosa puolestaan niitä konkreettisia periaatteita ja menetelmiä, joita ohjaajat pitivät omassa työssään
ohjaajana ja kasvatuksessa yleisesti tärkeänä. Ohjaajan työhön liittyvät toimintaperiaatteet olen erottanut taulukossa lapsiin liittyvistä kasvatuksellisista toimintaperiaatteista
katkoviivalla.
Taulukko 19. Perhepäivähoidonohjaajien kasvatusfilosofia ja toimintaperiaatteet (n 38).
Teemaluokka
Kasvatuksen määrittely
Lapsikäsitys
Kasvatuksen päämäärä
Kasvatuksen sisältö
Kokonaisvaltaisesti kasvatuksen eri osa-alueet
Toimintaperiaatteet
Hoitajien kuunteleminen, kannustaminen ja tukeminen
Avoin yhteistyö, luottamus ja tasapuolisuus
Asiakaskeskeisyys – lapsi, vanhemmat, hoitaja
Hoitajien ammatillisen kasvun tukeminen
Erilaisuuden arvostaminen
Tiimityö
-------------------------------------------Lapsilähtöisyys
Säännöt, rajat – turvallisuus
Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus
Menetelmät
Leikki

f
–
–
–
1
13
12
9
5
4
2
11
5
5
2

Kuten taulukosta 19 voidaan todeta, perhepäivähoidon ohjaajien kasvatusfilosofiaa ja toimintaperiaatteita koskevat vastaukset olivat sisällöllisesti vielä suppeampia kuin perhe-
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päivähoitajien vastaukset. Yksikään ohjaajista ei määritellyt omaa kasvatus- ja lapsikäsitystään tai kasvatuksen päämäärää. Kasvatuksen sisältöihin otti kantaa yksi ohjaaja, joka
korosti lapsen kehityksen kaikkien eri osa-alueiden huomioimista. Vaikka kysymyksen
asettelussa oli omat ongelmansa, niin ohjaajien vastauksista, samoin kuin hoitajienkin,
pystyy tulkitsemaan suhteellisen selkeästi sen, että oman kasvatusfilosofian kuvaaminen
koetaan vaikeaksi. Lähes kaikki ohjaajat olivat aloittaneet vastaamisensa kuvaamalla
konkreettisesti omia työhön liittyviä toimintaperiaatteitaan, ja kasvatusfilosofiaan otettiin
kantaa vasta vastauksen lopussa – jos silloinkaan.
”Itse ajattelen työni perhepäivähoidonohjaajana perheiden palvelijana – – Kuinka tämä työ
palvelisi parhaiten vanhempia ja sitä kautta lapsia!!! Hoitajalle yritän olla ‘pedagoginen ja
hallinnollinen’ ohjaaja sanan varsinaisessa merkityksessä ‘neuvonantaja’. Olen välikätenä
perheiden ja hoitajien välillä. Kasvatusfilosofiasta – – ‘maalaisjärki’ avuksi – – Rajat ja rakkaus, oikea vanhemmuus, omatoimisuutta. Lapsen yksilöllisyys” PPHO 1

Osa ohjaajista ilmoitti, että kyselylomake oli niin pitkä, ettei voimavaroja oman kasvatusfilosofian pohtimiseen enää riittänyt. Osa taas koki, että nykyinen työmäärä ohjaajana
estää miettimästä omaa kasvatusfilosofiaansa kovin syvällisesti. Nämä näkökulmat sekä
kasvatusfilosofiaa koskevien käsitysten sisällöllinen niukkuus kokonaisuudessaan herättävät väistämättä kysymyksen, kuinka tietoisia perhepäivähoidon ohjaajat ovat omista
kasvatuskäsityksistään. Miten perhepäivähoidon ohjaajat voivat tukea hoitajien kasvatustietoisuuden kehittymistä, jos he eivät kykene erittelemään edes omaa kasvatuskäsitystään? Näiden kysymysten edessä on kuitenkin muistettava, että valideja tulkintoja ohjaajien kasvatustietoisuuden tasosta ei tämän tutkimuksen aineiston perusteella voi tehdä. Se
jääköön yhdeksi mahdolliseksi jatkotutkimuksen aiheeksi.

9.2.1 Avoin yhteistyö, luottamus ja tasapuolisuus
Ohjaajan työhön liittyvinä toimintaperiaatteinaan ohjaajat nostivat kaikkein voimakkaimmin esiin avoimen ja luottamuksellisen yhteistyön hoitajien kanssa sekä hoitajien oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun. Ohjaajat kokivat, että heillä on tärkeä rooli hoitajien oman työn arvostuksen lisäämisessä sekä hoitajien hyvinvoinnin tukemisessa. Ohjaajat pitivät tärkeänä sitä, että vuorovaikutus hoitajien ja ohjaajan välillä toimii ja palautetta voidaan antaa avoimesti puolin ja toisin. Myös hoitajien kuunteleminen, kannustaminen ja tukeminen koettiin tärkeäksi. Samoja toimintaperiaatteita arvostavat ohjaajan toiminnassa sekä tämän tutkimuksen että aikaisempien tutkimusten (Alho-Kivi 1999, Oikkonen 1999, Salo & Keskinen 1988) mukaan myös perhepäivähoitajat.
Lasten kasvatusperiaatteina ohjaajat korostivat hoitajien tavoin turvallisten rajojen merkitykstä, yksilöllisyyttä ja lapsilähtöistä toimintaa. Lapsilähtöisyys piti ohjaajien käsityksissä sisällään lapsen mahdollisuuden vaikuttaa toimintaan, lapsen kuuntelemisen ja yksilöllisyyden. Osa ohjaajista korosti myös sitä, että kasvatustoiminnan tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista. Konkreettisena menetelmänä ohjaajien aineistosta nousi esiin
ainoastaan leikki.
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9.2.2 Henkilöstöhallintoa, ohjausta ja asiakaspalvelua
Perhepäivähoidon ohjaajien kuvauksissa viidestä tärkeimmästä työtehtävästä tutkimuspäivän ajalta sai eniten painoarvoa henkilöstöhallintoon ja asiakaspalveluun liittyvät työtehtävät, kuten palkka-, työvuoro-, loma- ja varahoitojärjestelyt, erilaiset palaverit ja muu
yhteistyö päivähoidon sisällä sekä vanhemmille suunnattu asiakaspalvelu. Palkka-, työvuoro-, loma- ja varahoitojärjestelyjen painottumiseen voi olla yhtenä syynä se, että kysely toteutettiin helmikuun loppupuolella, jolloin päivähoitohenkilöstön talvilomien järjestely on ajankohtainen.
Kuvaan ohjaajien esiin nostamia työtehtäviä kokonaisuudessaan alla olevassa taulukossa (taulukko 20). Taulukkoon olen laskenut määrällisen jakauman siitä, kuinka usein
tietty työtehtävä on aineistossa mainittu.
Taulukko 20. Perhepäivähoidon ohjaajien tärkeimmäksi kuvaamat työtehtävät (n 93).
Mainitut työtehtävät
Henkilöstöhallinto ja lasten sijoittaminen
Palkkaus-, työvuoro- ja lomajärjestelyt
Varahoitojärjestelyt
Uusien hoitajien perehdyttäminen/valinta
Lasten sijoittaminen (uudet hoitopaikat)
Hoitosopimukset ja -maksut
Muu paperityö
Yhteistyötehtävät
Vanhemmille suunnattu asiakaspalvelu
Päivähoidon sisäinen yhteistyö (palaverit)
Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa

f
21
14
6
7
8
10

Mainitut työtehtävät
Pedagogiset tehtävät
Pienryhmätyö ja kasvatuskeskustelut
Puhelinohjaus
Suunnittelu ja tiedotus
Kotikäynnit hoitajien luokse
Lapsiryhmätyö
Kehittäminen ja koulutus

f
12
10
9
6
6
4

22
17
7

Taulukko kuvastaa suhteellisen hyvin perhepäivähoidon ohjaajien tehtävien moninaisuutta ja painottumista toimisto- ja yhteistyötehtäviin. Ohjaajien työajasta kuluu paljon aikaa
erilaisiin paperitöihin ja puhelimen välityksellä tapahtuvaan yhteistyöhön, ohjaukseen ja
asiakaspalveluun. Työ sisältää paljon teknistä toimistotyötä, joka ei välttämättä vastaa
perhepäivähoidon ohjaajien pedagogista koulutusta. Tämä nousi esiin myös oman työn
muutosten yhteydessä (ks. luku 6.2). Osa perhepäivähoidon ohjaajista koki ohjaajan työnkuvan laajenneen viime vuosina sellaisille osa-alueille, joihin ohjaajien koulutustausta tai
työkokemus eivät anna valmiuksia. Näihin kuuluviksi katsottiin mm. kehitysvammahuollon tehtävät, lastensuojelulliset tehtävät sekä osa toimisto- ja hallinnollisista tehtävistä.
Perhepäivähoidon ohjaajien kasvatusfilosofiaa, toimintaperiaatteita ja tärkeimpiä työtehtäviä käsittelevä aineisto heijastelee tiettyä ristiriitaa koulutuksen kautta nousevan pedagogisen roolin ja käytännön työtehtävien saneleman toimistotyöntekijän roolin välillä. Perhepäivähoidon ohjaajat tiedostavat kotikäyntien ja hoitajien pedagogisen ohjauksen tärkeyden työssään, mutta ovat toisaalta puun ja kuoren välissä, koska aikaa niiden toteuttamiseen
ei jää riittävästi. Palkkaus-, työaika-, loma- ja varahoitojärjestelyt ovat teknisiä töitä, joiden
hoitamatta jättämisestä seuraa välitön palaute. Ne ovat myös töitä, joilla on selkeä, ohjaajasta riippumaton aikataulunsa. Kotikäynnit ja muut pedagogiset tehtävät ovat selkiytymättömämpiä ja aikataulutukseltaan vapaampia tehtäväalueita, jotka jäävät siten pakollisten
toimistotöiden varjoon.

10 Mikä on laatua perhepäivähoidossa?
Kaikki edellisissä luvuissa seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän esiin nostamani käsitykset
siitä, mitkä ovat perhepäivähoidon heikkouksia ja vahvuuksia, minkälaisia työtehtäviä ja
toimintaperiaatteita henkilöstö pitää työssään tärkeänä jne., kuvastavat osaltaan niitä merkityksiä, joiden kautta perhepäivähoidon henkilöstö ja lasten vanhemmat määrittelevät
perhepäivähoidon laatua. Tässä luvussa pyrin vielä täsmentämään näitä merkityksiä
kuvaamalla sekä määrällisesti että sisällöllisesti sitä, mitä asioita vanhemmat nostivat
esiin, kun heitä pyydettiin tarkastelemaan perhepäivähoidon laatua sekä yleisesti päivähoidon että oman lapsensa näkökulmasta, sekä sitä, mitkä laatutekijät nousivat kaikkein
voimakkaimmin esiin, kun perhepäivähoitohenkilöstöä pyydettiin kirjaamaan lyhyesti tärkeysjärjestyksessä kymmenen mielestään keskeisintä laadukkaaseen perhepäivähoitoon
liittyvää tekijää. Luvussa kuvaan myös aineistosta esiin nousseita erilaisia ulottuvuuksia,
joiden kautta perhepäivähoidon laatua merkityksellistettiin.

10.1 Vanhempien käsityksiä perhepäivähoidon laadusta
Vanhempien käsityksiä perhepäivähoidon laadusta kartoitin kolmen avoimen kysymyksen
avulla. Kaksi kysymyksistä liittyi yleisesti perhepäivähoidon laatuun ja asioihin, joita
vanhemmat pitivät tärkeinä perhepäivähoidossa. Kolmannessa kysymyksessä vanhempia
pyydettiin miettimään, mikä perhepäivähoidossa on tärkeää nimenomaan oman lapsen
näkökulmasta.
Seuraavan sivun taulukkoon (taulukko 21) olen koonnut yhteenvedon siitä, kuinka usein
tietty laadunarviointimalliin kuuluva tekijä mainittiin vanhempien vastaajaluokassa ja mitä
muuta laadun jäsennyksen ulkopuolelle jääviä tekijöitä aineistosta nousi esiin. Taulukon
laitimmaiseen sarakkeeseen olen laskenut yhteismäärän siitä, kuinka monta mainintaa eri
laatutekijät saivat vanhempien aineistossa. Taulukkoon ei sisälly prosentuaalista jakautumista kuvaavia arvoja, koska niiden laskeminen ei ole mielekästä näin pienestä aineistosta.
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Taulukko 21. Vanhempien esiin nostamat laatutekijät (n 33).
Laatutekijät

Puitetekijät
Riittävyys ja saatavuus
Ihmissuhteiden pysyvyys/ varahoito
Ryhmän koostumus
Välilliset tekijät
Yhteistyö vanhempien kanssa
Työyhteisön sisäinen yhteistyö ja hyvinvointi
Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Ohjaus (valvonta)
Henkilöstön koulutus, ammatillisuus ja työmotivaatio
Hoitajan perhe
Palkkaus- ja työaikasäädökset
Prosessitekijät
Aikuinen–lapsi-vuorovaikutus
Vertaisvuorovaikutus ja leikki
Perushoito
Muu toiminta (toiminnan sisällöt)
Suunnittelu ja arviointi
Oppimisympäristö
Vaikutustekijät
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Lasten kasvu, kehitys ja oppiminen
Lasten myönteiset kokemukset
Vanhempien tyytyväisyys (luottamus)
Muuta
Turvallisuus
Tyhjät vastaukset

Mikä on
laatua?
f

Tärkein asia
Lapsen kanYhteensä
päivähoidossa? nalta tärkeää?
f
f
f

1
–
3

–
1
1

1
1
1

2
2
5

6
1
–
4

2
–
–
–

1
–
–
–

9
1
–
4

3

3

–

6

–
–

–
–

–
–

–
–

17
2
13
7
–
4

11
6
18
7
–
–

16
21
9
7
–
1

44
29
40
21
–
5

–
3
10
4

–
1
15
3

–
12
6
1

–
16
31
8

5
2

6
–

4
1

14
3

Kuten taulukko 21 osoittaa, vanhempien tarkastelukulma painottui laatutekijäpohjaisessa
analyysissä kahdella ensimmäisellä kysymysalueella suhteellisen selkeästi prosessi- ja
vaikutustekijöihin. Eniten mainintoja saivat aikuinen–lapsi-vuorovaikutus, perushoito
sekä lasten myönteiset kokemukset. Vastaaviin tuloksiin päädyttiin myös Laadun (1999)
tutkimuksessa, jossa selvitettiin 102 perheen näkemyksiä perhepäivähoidosta. Lapsen
näkökulmasta tärkeimpänä laatutekijänä vanhemmat pitivät vertaisvuorovaikutusta, jonka toimivuus nähtiin keskeisenä määrittäjänä sille, kuinka hyvin lapsi viihtyy perhepäivähoidossa.
Aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa vanhemmat pitivät tärkeänä sitä, että
hoitaja kohtelee lapsia tasavertaisesti ja yksilöllisesti, on lapsia kohtaan rakastava, ymmärtäväinen ja johdonmukainen sekä leikkii ja touhuaa yhdessä lasten kanssa.
”Se, että lapsesta välitetään oikeasti, hänelle osoitetaan huomiota ja että hän saa hoidossa
tuntea olevansa hyväksytty ja rakastettu omana itsenään.” V 15
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”Hän saa aikaa hoitajaltaan, häntä kuunnellaan ja huomioidaan. En tarkoita mitään etuoikeuksia, vaan aikaa ja lämpöä (ei sysätä yhteen huoneeseen leikkimään).” V 22

Rakkaus ja hyväksyntä nousivat aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen yhteydessä
kaikkein voimakkaimmin esiin. Siihen kytkeytyivät vanhempien keskeisimmät toiveet,
mutta myös suurimmat pelot. Mikäli hoitajan ja lapsen välille rakentuu rakastava ja lämmin vuorovaikutussuhde, perhepäivähoito on varsinkin pienten lasten näkökulmasta mitä
parhain hoitomuoto. Lapsi saa hoitajaltaan sylin, lämpöä ja rakkautta sekä positiivista
rohkaisua omalle kasvulleen ja oppimiselleen.
Mikäli hoitajan ja lapsen välinen vuorovaikutus ei jostain syystä toimi, tilanne on huono
kaikkien osapuolten kannalta. Hoitaja ei kykene vastaamaan lapsen rakkauden ja hyväksynnän kaipuuseen ja kokee siitä huonoa omaatuntoa (Pollard & Fischer 1992). Lapsi ei
koe olevansa hyväksytty omana itsenään eikä koe oloaan turvalliseksi. Vanhemmat eivät
pysty luottamaan siihen, että lapsi hoidetaan hyvin.
Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus sekä siihen sisältyvät tunnelataukset ovat asioita, joihin tulisi pureutua sekä perhepäivähoitajien perus- että täydennyskoulutuksessa.
Pollard ja Fischerin (1992) ja Nelsonin (1995) mukaan yksi perhepäivähoidon keskeisistä
ongelmista on se, että suuri osa hoitajista suuntautuu työhönsä enemmänkin oman äitiyden
kuin ammatillisuuden kautta. Hoitajat ajattelevat pystyvänsä rakentamaan hoitolapsiinsa
vastaavankaltaisen suhteen kuin omiin lapsiinsa ja kokevat voimakasta epäonnistumisen
tunnetta silloin kun suhde jonkun lapsen kanssa ei toimi. Lapsen ja aikuisen väliseen vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat koetaan henkilökohtaisena, omaan äitiyteen pohjautuvana epäonnistumisena, sen sijaan, että ongelmia tarkasteltaisiin yhtenä varhaiskasvattajan
ammatillisuuteen liittyvänä osa-alueena.
Perushoidon yhteydessä vanhemmat korostivat hyvän ja monipuolisen ruuan merkitystä, riittävää ulkoilua sekä rauhallista, säännönmukaista ja yksilöllistä perushoitoa. Hyvin
toimiva perushoito luo lapselle turvallisuutta ja tukee lapsen psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Perushoidossa on tärkeää, että vanhempien mielipiteitä kuunnellaan ja käytännöt
rakennetaan yhteisesti sovittujen periaatteiden pohjalta. Näin ei kuitenkaan aina tapahdu.
Joidenkin vanhempien vastauksista heijastui ongelma siitä, että aina perhepäivähoitaja ei
kuuntele vanhempien toiveita lapsen perushoidon suhteen ja saattaa kokea annetun palautteen henkilökohtaisena arvosteluna.
”Päiväuni/lepo olisi myös iltojen sujumisen kannalta erittäin tärkeää ja kuitenkaan lapsi ei
koskaan nuku hoidossa vaikka sitä on toivottu. On ikävää kun lapsi iltaisin kotona vain nukkuu. Hieman enemmän sylihoitoa myös kaipais – – Tuntuu että perhepäivähoitajat (liian
vähän koulutusta??) henkilökohtaistavat palautteen herkästi. Kuitenkin lapsen asiat ja
hyvinvointi on vanhemmille todella suuri asia.” V 15

Kolmanneksi tärkeimpänä hyvän perhepäivähoidon määritteenä vanhemmat toivat esiin
lasten myönteiset kokemukset. Perhepäivähoito on laadukasta silloin, kun lapsi voi hyvin,
menee mielellään hoitoon ja ilmaisee viihtyvänsä hoitopaikassaan. Lapsen viihtyvyyteen
vaikuttaa paitsi vuorovaikutussuhteet hoitajaan, hoitopaikan muihin lapsiin ja hoitajan
perheeseen myös perhepäivähoidon toiminta ja toimintaympäristö.
”Se, että lapsella on hyvä olla. Saavat ruuan ja välipalan. Lapset saavat hellyyttä, lämpöä ja
turvallisuutta. Askarrellaan, lauletaan, leikitään ja annetaan lasten osallistua arkiaskareisiin.” V 5
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”Lapsi menee mielellään hoitoon ja viihtyy siellä. Tuntee olonsa turvalliseksi ja hänet
hyväksytään joukkoon omana itsenään.” V 2

Lapsen viihtyvyys on joidenkin vanhempien mielestä selkein ja tärkein hyvän perhepäivähoidon mittari. Vanhemmat näkevät lapsestaan suhteellisen helposti sen, viihtyykö hän
hoitopaikassaan vai ei. Mitä isommasta lapsesta on kysymys, sitä helpommin lapsi voi
viestittää vanhemmilleen kokemuksiaan ja tuntemuksiaan hoitopaikkasta. Vanhemmat
eivät kuitenkaan ottaneet selvää kantaa siihen, mitä tapahtuu, jos lapsi ei viihdy perhepäivähoidossa. Tekevätkö vanhemmat aloitteen hoitopaikan vaihtamiseksi, vai yrittävätkö he
selvittää tilannetta ja pohtia syitä hoitajan kanssa? Osa vanhemmista kaipasi perhepäivähoitoon kunnan taholta selkeämpää valvontaa.

10.2 Perhepäivähoitohenkilöstön käsityksiä perhepäivähoidon
laadusta
Henkilöstön kohdalla laadukkaaseen perhepäivähoitoon liitettävien tekijöiden lyhyeen
listaamiseen liittyvän kysymyksen keskeisimpänä funktiona oli tavoittaa tutkimushenkilöiden ajatusvirtaa siitä, miten he kuvaavat hyvää perhepäivähoitoa, mitä asioita he listaavat kymmenen keskeisimmän laatutekijän joukkoon (ks. liitteet 3 ja 4). Vastausten luokittelun ja analyysin pohjana käytin tässäkin yhteydessä aluksi laatutekijäpohjaista analyysia lähinnä määrällisen jakautumisen selvittämiseksi. Suoritin analyysin irrallaan henkilöistä ja tärkeysjärjestyksestä. Kaikki kymmenen eri tekijää, jotka ohjaajat ja hoitajat
olivat maininneet, olivat yhtenä listana, jonka kautta analysoin määrällisesti sen, kuinka
usein tietty tekijä mainittiin.
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 22) olen koonnut yhteenvedon siitä, kuinka usein
tietty laadunarviointimalliin kuuluva tekijä on mainittu kummassakin vastaajaluokassa
(perhepäivähoitajat ja ohjaajat) ja mitä muuta laadun jäsennyksen ulkopuolelle jääviä tekijöitä aineistosta nousi esiin. Taulukkoa lukiessa on huomioitava se, että tekijäluokkiin liittyvät maininnat ylittävät vastaajien määrän, koska samaan tekijään liittyviä asioita saatettiin mainita sisällöltään eri ulottuvuudessa useissa eri kohdissa. Taulukossa näkyy myös
laatutekijöihin liittyvien mainintojen kokonaismäärä henkilöstöryhmittäin.
Laatutekijäpohjainen analyysi tuntui tähän kysymysteemaan liittyvässä aineistossa
kaikkein vaikeimmalta. Aineistosta oli löydettävissä suoraan tiettyihin tekijöihin liittyviä
mainintoja, jotka ilmaistiin merkitykseltään samalla tavalla kuin aikaisemmissa luvuissa.
Osa tekijöistä ilmaistiin kuitenkin hyvin eri tavalla kuin aikaisempiin tutkimusongelmiin
liittyvissä vastauksissa, ja siksi niiden tulkinta tuntui välillä ongelmalliselta. Aineistosta
nousi voimakkaasti esiin esimerkiksi hyvän perhepäivähoidon tarkastelu puhtaasti perhepäivähoitajan persoonallisuuteen kytkeytyvänä ominaisuutena. Tärkeimmät laatutekijät
tuotiin esiin kuvaamalla erilaisin adjektiivein, minkälainen on hyvä perhepäivähoitaja.
Tämän takia lähdin analysoimaan aineistoa uudelleen ja löysin sieltä erilaisia ulottuvuuksia, joiden kautta laadulle annettiin määritteitä.
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Taulukko 22. Henkilöstön esiin nostamien laatutekijöiden määrällinen jakautuminen.
Laatutekijät (f = mainintoja yhteensä)
Puitetekijät
Riittävyys ja saatavuus
Ihmissuhteiden pysyvyys
Ryhmän koostumus
Välilliset tekijät
Yhteistyö vanhempien kanssa
Työyhteisön sisäinen yhteistyö ja hyvinvointi
Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Ohjaus
Henkilöstön koulutus, ammatillisuus ja työmotivaatio
(sisältää myös hoitajan persoonallisuuteen liittyvät maininnat)
Hoitajan perhe
Palkkaus- ja työaikasäädökset
Prosessitekijät
Aikuinen–lapsi-vuorovaikutus
Vertaisvuorovaikutus ja leikki
Perushoito
Muu toiminta (toiminnan sisällöt)
Oppimisympäristö
Suunnittelu ja arviointi
Vaikutustekijät
Yhteiskunnnallinen vaikuttavuus
Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen
Lapsen myönteiset kokemukset
Vanhempien tyytyväisyys
Muuta
Turvallisuus
Säännöt ja rajat

Hoitajat n 93
f 807
%

Ohjaajat n 38
f 347
%

8
14
28

1
1,7
3,5

6
18
16

1,7
5,2
4,6

51
19
2
11

6,3
2,4
0,2
1,4

15
13
15
20

4,3
3,7
4,3
5,8

105

13

93

27

12
–

1,5

9
–

2,6

143
11
79
120
53
9

17,7
1,4
9,8
14,9
6,6
1,1

20
1
5
40
32
12

5,8
0,2
1,4
11,5
9,2
3,5

5
38
26

0,6
4,7
3,2

1
7
6

0,2
2
1,7

60
13

7,4
1,6

17
1

4,9
0,2

10.3 Perhepäivähoidon laadun ulottuvuuksia
Löytämäni laadun eri ulottuvuudet perustuvat sekä aineistossa ilmenneiden kielellisten
ilmaisutapojen että asiasisältöjen analyysiin. Samoja ulottuvuuksia oli löydettävissä
uudelleen lukemisen jälkeen myös muista perhepäivähoitohenkilöstön ja vanhempien
hyvälle perhepäivähoidolle ja perhepäivähoidon kehittämistarpeille antamista määritteistä. Olen nimennyt löytyneet neljä eri ulottuvuutta seuraavasti: 1) perhepäivähoitajan persoonallisuus ja ammattitaito, 2) perhepäivähoidon toiminta ja toimintaympäristö, 3) perhepäivähoidon tavoitteet ja 4) perhepäivähoidon vaikutukset. Käsittelen kuhunkin näkökulmaan liittyviä merkityksiä tarkemmin seuraavissa alaluvuissa.
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10.3.1 Perhepäivähoitajan persoonallisuus ja ammatillisuus
Perhepäivähoitajan persoonallisuuden ja ammattitaidon näkökulma kytkeytyy laatutekijäpohjaisessa analyysissa voimakkaasti koulutus, ammatillisuus ja työmotivaatio-tekijäluokkaan. Koulutus, ammatillisuus ja työmotivaatio nousi ylivoimaisesti keskeisimmäksi
tekijäksi laatukäsityksiä kuvaavissa vastauksissa puite- ja välillisten tekijöiden osalta.
Näihin tekijöihin liittyviä mainintoja oli ohjaajien aineistossa yhteensä 93 kappaletta ja
hoitajien aineistossa 105 kappaletta. Jos määrät suhteutetaan tutkimusryhmien suuruuteen, niin ohjaajien näkemyksissä tämän tekijäluokan merkitys korostui vielä hoitajien
näkemyksiä enemmän. Tekijäluokan suuruuteen vaikuttaa osaltaan se, että olen luokitellut myös hoitajan persoonallisuuteen liittyvät adjektiivit (ks. taulukko 23) nimenomaan
tähän tekijäluokkaan kuuluviksi, vaikka ne olisi periaatteessa voitu nostaa myös omaksi
tekijäkseen ns. muuta -luokkaan.
Perhepäivähoitajan persoonallisuus ja ammattitaito -tarkastelukulman keskeisin piirre
on se, että laatutekijät, joihin vastauksissa viitattiin, ilmaistiin lähinnä hoitajan persoonallisia ominaisuuksia ja ammatillista osaamista kuvaavina adjektiiveina, kuten lämmin, kannustava, lapsirakas, yhteistyökykyinen jne. Seuraavaan tekstitaulukkoon (taulukko 23) olen
koonnut yhteenvedon siitä, minkälaisia hoitajan persoonallisuuteen ja ammatillisuuteen
liittyviä määritteitä perhepäivähoidon ohjaajat ja hoitajat pitivät tärkeinä.
Taulukko 23. Perhepäivähoitajan persoonallisuuteen ja ammatillisuuteen liittyviä laadukkaan perhepäivähoidon määritteitä.
Persoonallisuuteen liittyvät laatutekijät

Ammatillisuuteen liittyvät laatutekijät

joustava, mutta napakka

osaava

luotettava, vastuuntuntoinen

kiinnostunut työstään ja lapsista

aktiivinen ja reipas

vanhempia arvostava

avoin, ulospäin suuntautunut

ammattitaitoinen, hyvän ammatti-identiteetin omaava

ymmärtäväinen,

koulutettu

innostunut, idearikas

kyvykäs vastaamaan lapsen kehityksen asettamiin haasteisiin

osoittaa paljon lämpimiä tunteita

vuorovaikutustaitoinen, neuvottelutaitoinen

lämmin, ihmisläheinen

yhteistyökykyinen

kannustava

lapsiorientoitunut, ymmärtää lasta

lapsia aidosti rakastava

työtään arvostava ja työhön soveltuva

tietoinen ja kiinnostunut maailmasta ympärillään

työhönsä motivoitunut, halukas kehittymään ammatissaan

erilaisuuden hyväksyvä ja laajakatseinen

omaa riittävästi tietoa lapsen kehityksestä ja kasvatuksesta

itsenäiseen päätöksentekoon kykenevä

pystyy huomioimaan eri ikäiset lapset ja heidän tarpeensa

huumorintajuinen, leikkimielinen

kyky tunnistaa omat virheet

rauhallinen

rakkaus työhön

empaattinen, aidosti välittävä

uudistumiskykyinen

iloinen, hyväntuulinen ja elämänmyönteinen

työlleen omistautunut

rohkea

tasapuolinen lapsia ja vanhempia kohtaan

pitkäjänteinen

kyky ottaa vastaan negatiivista palautetta
ruuanlaittotaitoinen
organisointikykyinen
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Vastauksissa painottui varsinkin hoitajien kohdalla voimakkaasti se, että hoitajalla on
oltava jonkinlainen kutsumus ammattiinsa; työhön ei saa ottaa ketä tahansa. Hoitajan
tulee olla persoonallisuudeltaan lapsia ja sitä kautta omaa työtään aidosti rakastava voidakseen toteuttaa laadukasta perhepäivähoitoa. Aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen liittyvästi korostettiin hoitajan ymmärrystä lasta kohtaan, lämmintä, kannustavaa
ja rakastavaa suhtautumista sekä avointa syliä, johon lapsi voi tulla.
”vain lapsista pitävä voi olla perhepäivähoitajana” PPH 6
”Rakkauden tunne jokaiseen hoitolapseen. Rakastaa työtään ja tekee sitä sydämellään” PPH
67

Hoitajien ammatillisuuteen liittyvinä laadun määritteinä painoarvoa saivat riittävä peruskoulutus, säännöllinen täydennyskoulutus sekä hoitajan ammatilliset valmiudet ja työmotivaatio. Hoitajan tulisi olla uudistumiskykyinen ja motivoitunut oman ammattitaitonsa
jatkuvaan kehittämiseen. Hänellä tulisi olla valmiudet kohdata muutoksia, tunnistaa omat
virheensä ja ottaa vastaan myös negatiivista palautetta. Hänellä tulisi olla riittävä varhaiskasvatuksellinen tietämys, olla organisointikykyinen ja neuvottelutaitoinen. Hänen tulisi
pystyä toimimaan yhteistyössä sekä vanhempien, ohjaajan, työkavereiden että laajemmin
eri sidosryhmien kanssa.
Yhteenvetona voin todeta, että vastaavankaltaisia perhepäivähoitajien persoonallisuuteen, koulutukseen, ammatillisuuteen ja työmotivaatioon liittyviä vaateita nousi voimakkaasti esiin myös perhepäivähoidon kehittämishaasteiden yhteydessä (ks. tarkemmin luku
8). Suurin osa vanhemmista, perhepäivähoitajista ja perhepäivähoidon ohjaajista näyttää
tiedostavan perhepäivähoitajien persoonallisuuden, koulutuksen, ammatillisuuden ja työmotivaation keskeisen merkityksen perhepäivähoidon laadussa ja sen kehittämisessä.
Tämän tulisi näkyä myös perhepäivähoitajien työhön valinnassa ja koulutuksessa. Ilman
varhaiskasvatuksellista koulutustaustaa ei kellä tahansa ole valmiuksia vastata em. vaatimuksiin. Perhepäivähoitajia työhön valitessa pitäisi huomioida paitsi hoitajan sopivuus
työhön persoonansa kannalta myös hänen koulutustaustansa ja ammatilliset valmiutensa.
Tämä on tärkeää myös perhepäivähoitotyön ammatillisen statuksen ja yleisen arvostuksen
lisäämiseksi.

10.3.2 Perhepäivähoidon toiminta ja toimintaympäristö
Perhepäivähoidon toiminnan ja toimintaympäristön kannalta laatua tarkastellessaan
ohjaajat ja hoitajat toivat korostuneesti esiin, minkälaista perhepäivähoidon toiminnan
tulee kokonaisuudessaan olla. Laatua ei siis tarkasteltu siitä näkökulmasta, minkälainen
perhepäivähoitajan tulee olla, vaan minkälaista perhepäivähoidon toiminnan ja toimintaympäristön tulee olla ja mitä sisältää. Laatutekijäpohjaiseen analyysiin verrattuna tämä
tarkastelukulma sisälsi pääasiassa kasvatusprosessiin kuuluvia tekijöitä, mutta myös
yhteistyöhön kuuluvia asioita. Vastaava perhepäivähoidon toimintaan ja toimintaympäristöön painottuva näkökulma nousi esiin myös perhepäivähoitajien ja ohjaajien tarkastellessa perhepäivähoidon vahvuuksia lapsen näkökulmasta (luku 7.1) sekä vanhempien määritellessä toisaalta laadukasta perhepäivähoitoa (luku 10.1) ja toisaalta perhepäivähoidon
kehittämistarpeita (luku 8.2).
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Henkilöstön kymmentä keskeisintä laatutekijää kuvaavassa aineistossa perhepäivähoidon toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvästi saivat painoarvoa eniten aikuinen–
lapsi-vuorovaikutus, muu toiminta, perushoito ja oppimisympäristö. Perhepäivähoitajien
aineistossa aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen liittyviä mainintoja oli 143 ja
ohjaajien aineistossa 20. Toiseksi eniten painoarvoa sai muu toiminta, johon liittyviä mainintoja oli perhepäivähoitajien aineistossa 120 ja ohjaajien aineistossa 40. Perushoitoon ja
oppimisympäristöön liittyvissä painotuksissa oli perhepäivähoitajien ja ohjaajien aineistojen välillä selkeä ero. Perhepäivähoitajien aineistosta perushoitoon liittyviä määritteitä tuli
esiin 79, mutta ohjaajien aineistosta ainoastaan viisi. Vastaavasti perhepäivähoidon ohjaajien aineistosta oppimisympäristöön liittyviä mainintoja tuli esiin 32 ja hoitajien 53, mikä
on määrällisesti vähemmän, kun suhteutetaan se tutkimushenkilöiden ja kertyneiden mainintojen kokonaismäärään.
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 24) olen kerännyt yhteenvedon siitä, minkälaisia
määritteitä perhepäivähoidon ohjaajat ja -hoitajat antoivat hyvälle perhepäivähoidolle toiminnan ja toimintaympäristön kannalta tarkasteltuna.
Sisällöllisesti erilaisia määritteitä tuli eniten muuhun toimintaan liittyen, vaikka aikuinen–lapsi-vuorovaikutus tekijäluokkana olikin saamaltaan painoarvolta määrällisesti suurin. Aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen liittyvät maininnat toistivat sisällöllisesti hyvin paljon samoja asioita. Kokonaisuudessaan toiminnan ja toimintaympäristön tarkastelukulmaan liittyvät kaikkein useimmin toistuivat ilmaukset olivat yksilöllisyys, joustavuus, virikkeellisyys ja turvallisuus. Turvallisuuden nostin laatutekijäpohjaisessa analyysissa omaksi tekijäluokakseen muuta-kohtaan, koska se tuntui nousevan suhteellisen voimakkaasti esiin kummastakin aineistosta. Turvallisuus mainittiin ohjaajien aineistossa
17:ssa ja hoitajien aineistossa 59 kohdassa. Turvallisuudella viitattiin sekä emotionaaliseen
että fyysiseen turvallisuuteen. Fyysinen turvallisuus kytkeytyi puhtaasti ympäristön turvallisuuteen, kun taas emotionaalinen turvallisuus sisälsi moniulotteisemmin kytköksiä aikuinen–lapsi-vuorovaikutukseen, perushoitoon, ihmissuhteiden pysyvyyteen ja ryhmän koostumukseen.
Turvallisuutta tarkasteltiin myös perhepäivähoidon tavoitteiden ja vaikutusten kannalta.
Vanhempien kokema turvallisuus perustuu siihen, että he voivat luottaa lapsensa olevan
hyvässä, luotettavassa ja turvallisessa hoidossa koko työpäivän ajan. Kuvaan perhepäivähoidon tavoitteisiin ja vaikutuksiin liittyvää tarkastelukulmaa tarkemmin seuraavassa
luvussa.
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Taulukko 24. Perhepäivähoidon toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä laadukkaan
perhepäivähoidon määritteitä.
Toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä määritteitä
Perushoito
ruokailu monipuolista, mutta ei pakottavaa
riittävästi ulkoilua ja liikuntaa
hyvää itsetuntoa ja omatoimisuutta kehittävää lepoa ja omaa rauhaa tarpeen mukaan
rauhallista ja kiireetöntä, yksilöllisyyden huomioivaa
säännölliset ateriat ja nukkumiset
hyvä perushoito – ruoka, ulkoilu, lepo tasapainossa
Aikuinen–lapsilämminhenkistä
vuorovaikutus
lapsille annetaan sylihoitoa ja läheisyyttä, hellyys
lasten kanssa keskustellaan ja heitä kuunnellaan
lapsille annetaan positiivista palautetta
itketään kun itkettää, nauretaan kun naurattaa
Muu toiminta
pienryhmätoimintoja, monipuolista toimintaa koko päivälle
lapsilähtöistä, lasten ja vanhempien toiveet huomioivaa
virikkeellistä ja lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukevaa
joustavaa, lasten ehdoilla tapahtuvaa
mielikuvitusrikasta, elämyksiä ja kokemuksia tarjoavaa
esikouluopetusta, laulutuokioita, askartelua ja piirtämistä, paljon retkiä ja erilaisia tapahtumia
tekemistä vuodenaikojen mukaan
lapsi saa osallistua päivän askareisiin
vapaata leikkiä ja ohjattua toimintaa oikeassa suhteessa
opetus mukana leikissä, kasvatuksellista, ei liian pedagogista
innostavaa ja omaa yrittämistä kannustavaa
toimitaan pienimmän ja heikoimman ehdoilla
Yhteistyö
toimitaan tiiviissä yhteistyössä ohjaajan ja muiden hoitajien kanssa
vanhempien kasvatusperiaatteiden ja arvojen mukaista
yhteisiin sopimuksiin perustuvaa
Ympäristö
hyvät ulkoilumahdollisuudet, luonnonläheinen asuinympäristö
uintimahdollisuus
rauhallinen ympäristö; ei läpiajoliikennettä
kodinomainen ympäristö; ei laitosmainen
siisti ja kodikas ympäristö hoitolapset saavat käyttää perhepäiväkodin kaikkia tiloja
perhepäiväkoti on riittävän tilava
turvallinen ja lapset huomioonottava koti hoitajalla
riittävästi sisä- ja ulkoleluja, pelejä ja askartelumateriaalia

10.3.3 Perhepäivähoidon tavoitteet
Tavoitteiden kannalta hyvää perhepäivähoitoa tarkasteltaessa ohjaajat ja hoitajat toivat
esiin sen, minkälaisiin tavoitteisiin perhepäivähoidon tulee perustua ollakseen laadukasta. Tarkastelukulma on yhtäältä lähellä perhepäivähoidon toimintaan liittyvää tarkastelukulmaa, jossa pyritään kuvaamaan sitä, minkälaista perhepäivähoidon toiminnan tulee
olla ollakseen laadukasta. Toisaalta se on lähellä perhepäivähoidon vaikutuksiin liittyvää
tarkastelukulmaa, jossa keskeinen kysymys on se, mitkä ovat perhepäivähoidon toiminnan kautta muodostuvat keskeiset vaikutukset, joiden avulla voidaan määritellä, onko toiminta laadukasta vai ei.
Tavoitepohjainen tarkastelukulma sisälsi kuitenkin selkeästi oman ilmaisutapansa.
Tavoitteet ilmaistiin käyttämällä käsitteitä opettaa, tukee, antaa, kehittää. Taustalta oli löydettävissä ajatus, että perhepäivähoito on laadukasta silloin kun se antaa, kehittää, tukee
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ja opettaa tiettyjä asioita. Tavoitepohjaisen tarkastelukulman tarkempia sisältöjä kuvan
seuraavassa taulukossa (taulukko 25).
Taulukko 25. Tavoitepohjaiseen tarkastelukulmaan liittyviä laadun määritteitä.
Perhepäivähoidon kasvatustavoitteena on:
antaa lapselle rajat
antaa valmiudet kehittyä taitoja vastaavasti
tukea lapsen omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä
tukea vanhempia kasvatustehtävässä
tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä (kasvatuksen eri
osa-alueet)
opettaa lasta iloitsemaan (myönteisten asioi- kehittää lapsen sosiaalisia kykyjä.
den havaitseminen)
opettaa oikeaa ja väärää
opettaa käytöstapoja
opettaa lasta siisteyteen
opettaa seuraamaan luontoa
opettaa käytännön asioita

Tavoitepohjaisia laadunmääritteitä löytyi perhepäivähoitajien aineistosta 19 ja perhepäivähoidon ohjaajien aineistosta ainoastaan yksi. Tämä tarkastelukulma oli siis koko aineistossa kaikkein vähiten edustettuna. Selitys löytyy paljolti siitä, että tavoitteet sisältyvät
tavallaan kaikkiin muihinkin tarkastelukulmiin, vaikka ne eivät ilmaisuissa nousekaan
keskeisimmin esiin.

10.3.4 Perhepäivähoidon vaikutukset
Perhepäivähoidon vaikutusten näkökulmasta hyvää perhepäivähoitoa tarkasteltaessa
ohjaajat ja hoitajat toivat korostuneesti esiin sen, mitkä ovat perhepäivähoidon toiminnan
kautta muodostuvat keskeiset vaikutukset, joiden kautta voidaan määritellä onko toiminta laadukasta vai ei. Laatutekijäpohjaiseen analyysiin suhteutettuna tässä tarkastelukulmassa tuli luonnollisesti esiin kaikkein keskeisimmin laadun vaikutustekijät. Vaikutuksia
tarkasteltiin lasten ja vanhempien näkökulmasta, mutta ei yhteiskunnallisten vaikutusten
kannalta.
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Taulukko 26. Perhepäivähoidon vaikutuksiin liittyviä laadukkaan perhepäivähoidon määritteitä.
Lapsen kokemukset
lapset viihtyvät ja voivat hyvin
lapset tykkäävät toisistaan
lapsilla turvallinen olo, perusturvallisuus
kunnossa
lapset kokevat olevansa osa päiväperhettä
lapsi tietää, että hoitajalla on turvallinen
syli, mihin voi tulla
lapsi kokee, että hänestä pidetään
lapset kokevat, että perhepäiväkodissa on
lämmin ja turvallinen ilmapiiri
lapset tulevat hoitopaikkaan mielellään ja
lähtevät kotiin hyvillä mielin
lapsillä on läheinen suhde hoitajaan ja ryhmässä on hyvä yhteishenki
lapsi kokee, että hänet huomioidaan yksilönä ja hänen tarpeisiinsa vastataan
lapset saavat hyviä muistoja
lapsi kokee voivansa luottaa hoitajaan

Lapsen kasvu, kehitys
ja oppiminen
lapsi kasvaa ja kehittyy optimaalisesti
lapsi oppii huomioimaan lähimmäisensä
lapsi oppii huolehtimaan pienemmistään
lapsi oppii ilmaisemaan
omia tunteita ja mielipiteitä
lapsi oppii toimimaan
ryhmässä

Vanhempien tyytyväisyys
vanhemmat tuntevat lapsiryhmän muut
vanhemmat
vanhemmat tuntevat hoitajan koko perheen
vanhemmat luottavat hoitajaan
vanhemmat tietävät, millaisessa ympäristössä heidän lapsensa päivittäin on ja
mitä tekee
vanhemmat kokevat voivansa vaikuttaa
vanhemmat luottavat hoitajaan
vanhemmat voivat jättää lapsensa perhepäiväkotiin turvallisin mielin
hoitajalla ja vanhemmilla on hyvä ja
avoin vuorovaikutussuhde

Laatutekijäpohjaiseen analyysiin perustuen perhepäivähoidon vaikutuksiin liittyvässä tarkastelukulmassa nousi kaikkein voimakkaimmin esiin vaikutusten tarkastelu lapsen kokemuksina. Tämä tarkastelukulma tuli esiin myös vanhempien määritellessä hyvää perhepäivähoitoa (ks. luku 10.1): perhepäivähoito on laadukasta silloin, kun lapsi viihtyy perhepäivähoitokavereidensa ja hoitajansa seurassa, voi hyvin ja tulee hoitopaikkaan mielellään. Lapsen kokemuksiin liittyviä mainintoja oli perhepäivähoitajien aineistossa enemmän kuin ohjaajien aineistossa. Perhepäivähoitajien aineistossa lasten kokemuksiin liittyviä mainintoja oli 38 ja ohjaajien aineistossa seitsemän.
Yhteenvetona laadun eri tarkastelukulmien painottumisesta henkilöstöryhmittäin voidaan todeta perhepäivähoitajien tarkastelleen laatua voimakkaimmin perhepäivähoidon
toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvästä näkökulmasta ja perhepäivähoidon ohjaajien
puolestaan perhepäivähoitajan persoonallisuuteen ja ammattitaitoon liittyvästä näkökulmasta. Tätä kuvastavat paitsi kielellisesti eri tavalla painottuneet ilmaisutavat myös perhepäivähoitajien esiin tuomien asiasisältöjen painottuminen laatutekijäpohjaisessa analyysissa prosessitekijöihin ja ohjaajien puolestaan koulutus, ammatillisuus ja työmotivaatio
-tekijäluokkaan (ks. taulukko 22).

11 Perhepäivähoidon laadun teoreettinen jäsentyminen
Tutkimukseni yksi keskeinen tavoite oli selvittää, minkälainen teoreettinen jäsennys perhepäivähoidon laadusta rakentuu yhdistettäessä laadun teoreettiseen kehittelyyn sekä perhepäivähoitohenkilöstön, lasten vanhempien että varhaiskasvatustutkimuksen näkökulma. Tätä ongelmatiikkaa olen sivunnut läpi koko tutkimuksen kuvaamalla ensin teoreettisessa viitekehyksessä niitä perhepäivähoidon laadun kannalta keskeisiä tekijöitä, jotka
voidaan nostaa esiin perhepäivähoidon laatua sivuavista aikaisemmista tutkimuksista,
sekä analysoimalla sen jälkeen tutkimukseni empiiriseen aineistoon tallentuneita merkityksiä, jotka on annettu perhepäivähoidon laadulle.
Tutkimukseni keskeisenä lähtökohtaoletuksena laadun jäsentämisessä on ollut käsitys
siitä, että perhepäivähoidon laatu saa erilaisia merkityksiä paitsi suhteessa siihen, kuka
laatua määrittelee, myös suhteessa siihen, mistä perspektiivistä asiaa tarkastellaan. (vrt.
Moss ym. 2000.) Tämä lähtökohtaoletus on saanut tutkimuksessani vahvistusta läpi koko
tulososan. Toisena laatuun liittyvänä lähtökohtaoletuksena on tutkimuksessani ollut käsitys
siitä, että laatu liittyy käsitteenä aina viime kädessä tietyn asian arvon määrittämiseen, ts.
siihen, mitä pidetään tärkeänä ja mitä vähemmän tärkeänä, mitä halutaan sanoa ja mitä jätetään sanomatta. Näin ollen perhepäivähoidon laatu saa tutkimukseni kautta sisältönsä paitsi
suoraan laatuun liittyvistä kysymyksistä42 myös niistä merkityksistä, joiden kautta vastaajat ovat kuvanneet perhepäivähoidon vahvuuksia, heikkouksia ja toimintaperiaatteitaan.
Tämä luku, jossa kuvaan tutkimukseni kautta rakentunutta jäsennystä perhepäivähoidon
laadusta, on samalla koko tutkimuksen lankojen yhteen vetämistä, kokoavaa analyysia
siitä, minkälainen teoreettinen jäsennys perhepäivähoidon laadusta voidaan rakentaa tämän
tutkimuksen valossa. Laadun teoreettisen jäsentämisen perustaksi löytyi tutkimuksestani
edellisessä luvussa (luku 10.3) kuvatut neljä keskeistä laadun tarkastelukulmaa: 1) perhepäivähoitajan persoonallisuus ja ammattitaito, 2) perhepäivähoidon toiminta ja toimintaympäristö, 3) perhepäivähoidon tavoitteet ja 4) perhepäivähoidon vaikutukset. Löytyneet
laadun eri tarkastelukulmat perustuvat sekä aineistossa ilmenneiden kielellisten ilmaisutapojen että asiasisältöjen analyysiin. Laadun eri tarkastelukulmien lisäksi tutkimuksestani
löytyi tiettyjä perhepäivähoidon laadun kannalta keskeisiä tekijöitä, joista osa nousi esiin
42. Kysymys: Minkälaista on hyvä perhepäivähoito? Luettele 10 mielestäsi keskeisintä laadukkaaseen perhepäivähoitoon liittyvää tekijää (Liiteet 3 ja 4). Kysymys: Mikä on mielestäsi laatua
päivähoidossa (Liite 5)?
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sekä tutkimukseni empiirisestä aineistosta että perhepäivähoidon laatuun liittyvästä tutkimuskirjallisuuskoonnista ja osa yksinomaan empiirisestä aineistosta. Eri tekijät saivat erilaisen painoarvon riippuen tarkastelukulmasta ja toimijaryhmästä. Toisaalta sama tekijä
saattoi saada sekä negatiivisen että positiivisen merkityksen riippuen siitä, miltä kannalta
asiaa tarkasteltiin.
Tutkimusteni tulosten synteesinä olen rakentanut perhepäivähoidon laadusta seuraavan
kuvion (kuva 5) mukaisen teoreettisen mallin.

YHTEISKUNNALLISET
TEKIJÄT
•perhepäivähoitoa ohjaavat yhteiskunnalliset säädökset
(riittävyys, ryhmäkoko, palkkaus- ja työaikasäädökset)
•taloudelliset resurssit
•työn arvostus
•koulutusjärjestelmä
•päivähoidon asiakkaat: lapsi- ja perhe

PERHEPÄIVÄHOIDON
ORGANISOINTI
• hoitopaikan saatavuus
•perhepäivähoidon ohjaus
•hoitajien keskinäinen yhteistyö
•yhteistyö muihin tahoihin
•varahoitojärjestelmä
•perus- ja täydennyskoulutus
•työpäivien pituus

KASVATUSPROSESSI
• aikuinen-lapsi vuorovaikutus
• vertaisvuorovaikutus ja leikki
• perushoito
•toiminnan sisällöt
• toiminnan suunnittelu ja arviointi
• oppimisympäristö

PERHEPÄIVÄHOITAJA
•persoonallisuus
•koulutus ja ammatillisuus
•työmotivaatio
•hyvinvointi ja työssä jaksaminen
•hoitajan perhe

• yhteistyö vanhempien kanssa

•lapsiryhmän ikäjakauma
• ihmissuhteiden pysyvyys

VAIKUTUSTEKIJÄT
• lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen
• lapsen kokemukset
• vanhempien kokemukset

Kuva 5. Perhepäivähoidon laadun teoreettinen jäsennys.

Malli kuvastaa kokonaisuudessaan niitä tekijöitä, jotka tutkimuksessani nousivat keskeisiksi perhepäivähoidon laadun ja sen kehittämisen kannalta. Tekijät olen jaotellut viiteen
eri tekijäluokkaan, jotka olen nimennyt seuraavasti: 1) yhteiskunnalliset tekijät, 2) perhepäivähoidon organisointiin liittyvät tekijät, 3) kasvatusprosessiin liittyvät tekijät, 4) perhepäivähoitajaan kytkeytyvät tekijät sekä 5) perhepäivähoidon vaikutustekijät. Eri tekijöiden sijoittelu mallin eri tasoille on osittain sopimuksenvaraista, koska saman tekijän
vaikutusulottuvuudet ilmenevät useammalla eri tasolla. Tekijäluokkien välille sijoitetut
molempiin suuntiin kulkevat nuolet kuvaavat eri tekijöiden välisiä vaikutussuhteita ja laadun kokonaisvaltaisuutta. Vaikka yhteiskunnalliset, perhepäivähoidon organisointiin ja
perhepäivähoitajaan kytkeytyvät laatutekijät voidaan hahmottaa periaatteessa laadukkaan
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kasvatusprosessin ja sen vaikutusten edellytyksiksi, myös kasvatusprosessin toimivuudella ja perhepäivähoidon vaikutuksilla on yhteytensä edellytystekijöihin. Perhepäivähoidon
laatuun voidaan tulkita sisältyvän tiettyjä kaaosteoriaan kytkeytyviä piirteitä, kuten systeemisyys ja epälineaarisuus (vrt. Buell & Cassidy 2001). Perhepäivähoidon laadun systeemisyydellä viittaan siihen, että perhepäivähoidon laatuun liittyvät eri tekijät ovat tiukasti kytköksissä toisiinsa. Näin ollen yhden tekijän tasolla tapahtuvat muutokset heijastuvat osaltaan koko systeemin toimintaan. Epälineaarisuus merkitsee puolestaan sitä, että
perhepäivähoidon laadun suhteen ei voida rakentaa selkeää kaavaa siitä, mihin tekijään
vaikuttamalla saadaan aikaan haluttuja muutoksia. Perhepäivähoidon laatua ei voida
ottaa haltuun tai kontrolloida pelkästään yksittäisten tekijöidensä kautta, koska vaikutukset syntyvät aina monen eri tekijän summana.
Seuraavaksi selitän luomaani perhepäivähoidon laadun teoreettista jäsennystä lähinnä
niiltä osin, miten jäsennys on muuttunut tutkimuskirjallisuuskoontini kautta rakentuneen
jäsennyksen kannalta (ks. liite 6). Toisin sanoen painotan tarkastelussani sitä, mitä uusia
tekijöitä ja tekijäluokkia malliin on syntynyt empiirisen aineistoni, tutkimuskirjallisuuskoontini ja toisaalta koko teoreettisen viitekehykseni kanssa käymäni vuoropuhelun ja analyysin pohjalta. Kokonaisuudessaan malliin sisällytettyjä eri tekijöitä sekä niiden saamia
painoarvoja ja merkityksiä olen kuvannut yksilöidysti jo aikaisemmissa tutkimukseni
tuloksia kuvaavissa luvuissa.
Yhteiskunnallisiin tekijöihin olen nostanut mallissa perhepäivähoidon toteuttamista
ohjaavat yhteiskunnalliset säädökset, taloudelliset resurssit, työn yleisen arvostuksen, koulutusjärjestelmän sekä lapsiin ja perheisiin liittyvät tekijät. Tekijäluokka kytkeytyy alustavassa mallissa lähinnä puite- ja välillisiin tekijöihin. Perhepäivähoitoa ohjaaviin yhteiskunnallisiin säädöksiin olen sisällyttänyt sekä hoitopaikkojen riittävyyteen, ryhmäkokoon että
perhepäivähoitajien palkkaukseen ja työaikoihin liittyvät säädökset. Perhepäivähoidon riittävyys on laatutekijä, jonka toteutumista säätelee ennen kaikkea subjektiivinen päivähoito-oikeus (Laki lasten päivähoidosta 1496/1994). Riittävyyden yhteyteen alustavassa
jäsennyksessä kytkeytyneen saatavuuden olen sen sijaan siirtänyt perhepäivähoidon organisointiin liittyväksi laatutekijäksi. Pehepäivähoidon organisaation liittyviä laatutekijöitä
kuvaan myöhemmin. Ryhmäkokoa sekä perhepäivähoitajien palkkausta ja työaikoja koskevat ratkaisut palautuvat niin ikään viime kädessä yhteiskunnallisiin säädöksiin43 tai niiden puuttumiseen. Perhepäivähoitajista ainoastaan ryhmäperhepäivähoitajat kuuluvat työaikalainsäädännön piiriin.
Palkkausta, työaikasäädöksiä ja ryhmäkokoa säätelevät ratkaisut ovat aina myös taloudellisia kysymyksiä. Perhepäivähoitohenkilöstön käsitysten mukaan perhepäivähoidon keskeisin vahvuus yhteiskunnallisesta näkökulmasta on nimenomaan hoitomuodon edullisuus,
jota palkkaus- ja työaikasäädösten kehittäminen osaltaan heikentäisi. Perhepäivähoitajat
kytkivät oman alansa heikon palkkakehityksen ja työaikasäädösten puuttumisen työn
yhteiskunnalliseen aliarvostamiseen, mikä vaikuttaa myös siihen, ettei alalle saada koulutettua ja ammattitaitoista uutta työvoimaa.
Perhepäivähoitajien koulutus nousi aineistossa tekijäksi, jota kaikki toimijaryhmät pitivät perhepäivähoidon laadun kannalta keskeisenä heikkoutena (ks. luvut 7.1.3 ja 7.2.1).
Yhteiskunnallisiin tekijöihin koulutus kytkeytyy paitsi perhepäivähoitohenkilöstön pätevyysvaatimuksia koskevien säädösten myös koulutusjärjestelmän kautta. Koulutusjärjes43. Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 ja 490/1990.
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telmä ohjaa ammatillista pätevöitymistä. Perhepäivähoitajien kohdalla puhtaasti omaan
ammattiin tähtäävä koulutusväylä on auennut vasta pari vuotta sitten perhepäivähoitajien
ammattitutkinnon muodossa. Tällä hetkellä perhepäivähoitajien ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan jo eri puolilla Suomea mm. Sosiaali- ja terveydenhuolto oppilaitosten yhteydessä. Sen sijaan perhepäivähoidon ohjaajille ei omaa koulutusväylää tai erikoistumismahdollisuutta ole edelleenkään olemassa.
Yhteiskunnallisena tekijänä nostan jäsennyksessä (kuva 5) esiin myös päivähoidon asiakkaat eli lapsen ja perheen, joiden kannalta laatua tarkasteltiin lähinnä perhepäivähoitotyön muutosten yhteydessä. Osa henkilöstöstä toi voimakkaasti esiin sen, miten perheissä
ja perheiden kautta myös lapsissa tapahtuneet muutokset näkyvät perhepäivähoitotyössä ja
sen toimivuudessa joko negatiivisesti tai positiivisesti (ks. luku 6.2.1). Negatiivisena muutoksena henkilöstö näki ns. rikkinäisten perheiden määrän kasvun. Perhepäivähoidossa on
tänä päivänä paljon yksinhuoltajien lapsia, avioerolapsia sekä lapsia, joiden perheissä on
sosiaalisia tms. ongelmia (vrt. Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 1999). Keskeisenä
ongelmana pidettiin myös sitä, että osa vanhemmista ei osaa ottaa vastuuta oman lapsensa
kasvatuksesta, asettaa lapselleen rajoja eikä viettää normaalia arkea lapsensa kanssa (vrt.
Seppälä 2000). Perheiden arkea säätelee ainainen kiire, joka rakentuu paitsi vanhempien
työelämän myös lasten harrastusten myötä. Nämä perheisiin liittyvät ongelmat näkyvät
perhepäivähoidon toiminnassa mm. lasten levottomuutena, väsymyksenä, vaikeutena
sopeutua ryhmään sekä vaikeutena toimia omatoimisesti perustoimintojen ja leikkien
aikana. Buellin ja Cassidyn (2001) mukaan yhdellä lapsella voi olla suuri vaikutus siihen,
miten laadukasta hoitoa kasvattaja pystyy tarjoamaan muille ryhmänsä lapsille ja minkälaiseksi kasvatusprosessi kokonaisuudessaan muotoutuu.
Perhepäivähoidon organisointiin liittyviksi laatutekijöiksi olen nostanut laadun teoreettisessa jäsennyksessä (kuva 5) lähinnä ne tekijät, joiden toteutumista säätelee ennen kaikkea kuntatasolla tehdyt ratkaisut. Huomattavaa perhepäivähoidon organisointiin liittyvien
laatutekijöiden kohdalla on se, että tekijöistä suurin osa nousi empiirisessä aineistossa esiin
negatiivisessa merkityksessä, – laatutekijöinä, joihin perhepäivähoidon laadun kehittämisen tulisi kohdistua. Huomattavaa on myös se, että eri kuntien välillä on tutkimukseni
mukaan suuria eroja siinä, miten perhepäivähoitoa organisoidaan (ks. luvut 6.1, 6.2.2). Perhepäivähoidon organisointiin liittyvistä tekijöistä selitän tässä yhteydessä tarkemmin saatavuuden, varahoitojärjestelmän, perus- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet sekä lapsiryhmän ikäjakauman.
Hoitopaikan saatavuus liittyy jäsennyksessä (kuva 5) kuntatason organisoinnin kannalta
siihen, saako perhe lapselleen hoitopaikan haluamastaan päivähoitomuodosta, sekä siihen,
kuinka hyvin tarjottu hoitomuoto vastaa lapsen ja perheen hoitoaikoihin kytkeytyviä tarpeita. Näillä kaikilla on tutkimusten mukaan keskeinen merkitys paitsi vanhempien tyytyväisyyteen päivähoitopalveluja kohtaan (Larner & Phillips 1994) myös siihen, miten vanhempien ja hoitajan välinen yhteistyö onnistuu (Pollard & Ficherin 1992). Tässä tutkimuksessa sekä ohjaajat että hoitajat näkivät perhepäivähoidon keskeiseksi vahvuudeksi mahdollisuuden joustaa hoitoajoissa ja tarjota tarpeen mukaan myös ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa. Liiallinen joustavuus voi kuitenkin kääntyä myös perhepäivähoidon laatua heikentäväksi tekijäksi, mikäli jousto tapahtuu hoitajien jaksamisen kustannuksella (ks. luku
8.1.4).
Perhepäivähoidon organisointiin kytkeytyvän varahoitojärjestelmän olen nostanut perhepäivähoidon laadun teoreettista jäsennystä kuvaavassa mallissa (kuvio 8) omaksi laatu-
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tekijäkseen, koska se sai henkilöstön käsityksissä voimakkaan ja itsellisen painoarvon
nimenomaan perhepäivähoidon laadun kehittämistarpeita luotaavana käsitteenä (ks. luku
8.1, taulukko 16). Varahoitojärjestelmän nosti perhepäivähoidon keskeiseksi heikkoudeksi
63 % ohjaajista ja 31 % hoitajista. Vanhempien aineistossa varahoito tuli esiin ainoastaan
kahden perheen vastauksissa. Varahoidon keskeisimpänä ongelmana nähtiin ajoittain ylisuuriksi kasvavat lapsiryhmät, varahoitajien ylikuormittuminen sekä yleensä vaikeus löytää lapsille varahoitopaikka silloin kun oma hoitaja pitää vuosilomiaan, on sairaslomalla tai
hoitaa omaa sairasta lastaan kotona (ks. luku 8.1.1). Joissakin kunnissa (ks. Oikkonen
1999) varahoitoon liittyviä ongelmia on pyritty ratkaisemaan palkkaamalla pysyvä henkilöstö paikkaamaan varahoidon tarvetta. Varahoitohenkilöstö voi tarjota sijaishoitoa esimerkiksi päiväkodin tai ryhmäperhepäiväkodin yhteyteen varatussa omassa tilassa, pysyvän
ryhmän yhteydessä tai menemällä tarpeen mukaan hoitajan kotiin. Tämän kaltaisista varahoidon ratkaisuista on saatu hyviä kokemuksia. Ongelmia ilmenee lähinnä silloin, kun hoitajien vuosi- ja sairaslomat kasaantuvat päällekkäin eivätkä varahoitopisteet pysty ottamaan vastaan kaikkia varahoidon tarpeessa olevia lapsia. (Mt. 1999.)
Hoitajien perus- ja täydennyskoulutus perhepäivähoidon kuntatason organisointiin liittyvänä laadun ulottuvuutena kytkeytyy jäsennyksessä sisällöllisesti siihen, miten hoitajien
pätevöitymistä esimerkiksi perhepäivähoitajien ammattitutkinnon muodossa tuetaan, mitä
lisäarvoa hoitajat saavat kouluttautumisestaan, minkälaisin käytännönjärjestelyin hoitajien
kouluttautuminen mahdollistetaan jne. Kaikki toimijaryhmät toivat koulutuksen esiin merkittävänä perhepäivähoidon laatua määrittävänä tekijänä kasvatusprosessin sisällöllisestä
kehittämisestä käsin (ks. luvut 7.1, 7.1.3, 7.2.1). Ainoastaan perhepäivähoitajat näkivät
koulutuksen kytkeytyvän laatutekijänä myös koulutuksen organisointiin ja tukemiseen kuntatasolla. Perhepäivähoitajien mielestä tämänhetkinen koulutustarjonta ei vastaa sisällöllisesti, määrällisesti eikä organisatorisesti hoitajien tarpeita. Perhepäivähoitajien koulutuksen organisoimisessa on hoitajien mielestä tärkeää huomioida mm. seuraavat seikat: koulutuksen sisällöllinen fokusoituminen nimenomaan perhepäivähoitotyöhön ja sieltä nouseviin kehittämistarpeisiin, kouluttajan riittävä kosketuspinta perhepäivähoitotyön arkeen,
koulutusten työnohjauksellinen ote, ts. riittävä keskusteluaika työn konkreettisista ongelmista, sekä koulutusten järjestäminen myös päiväaikaan. Perhepäivähoitajat kokivat, että
tällä hetkellä koulutusta tarjotaan yleensä ilta- ja viikonloppukoulutuksina, mikä rajoittaa
perhepäivähoitajien muutoinkin vähäiseksi jäävää vapaa-aikaa. Yksitoistatuntisen työpäivän jälkeen on vaikea motivoitua enää yhteisiin koulutuksiin. Koulutusmotivaation kannalta perhepäivähoitajat pitivät tärkeänä myös sitä, että kunta tukisi hoitajien kouluttautumista esimerkiksi erilaisten kannustuslisien, palkkaluokan korotusten tms. muodossa.
Tämä on erittäin tärkeä ja ajankohtainen asia varsinkin nyt, kun perhepäivähoitajien
ammattitutkinto on aukaissut hoitajille selkeän väylän ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen omalta alaltaan.
Perhepäivähoitajien työpäivien pituus on koulutuksen tavoin laatutekijä, jota voidaan
tarkastella sisällöllisesti eri näkökulmista kaikilla laadun teoreettiseen jäsennykseen (kuvio
8) liittyvillä tasoilla. Yhteiskunnallisena tekijänä työpäivien pituus kytkeytyy perhepäivähoitoa koskeviin työaikasäädöksiin ja ennen kaikkea niiden puutteellisuuteen. Kuntatason
organisoinnin kannalta työpäivien pituus liittyy laatutekijänä siihen, kuinka tasaiseksi hoitajan lapsiryhmä saadaan organisoitua suhteessa vanhempien työaikoihin. Kasvatusprosessin laatuun ja sen vaikutuksiin hoitajan työpäivien pituus heijastuu puolestaan hoitajan
oman jaksamisen kautta. Tähän tutkimukseen osallistuneiden hoitajien työaika vaihteli
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vajaasta kahdeksasta tunnista kolmeentoista tuntiin. Pisintä työpäivää tekivät omassa
kodissaan työtä tekevät perhepäivähoitajat, joista 40 %:lla työpäivien pituus oli kymmenestä kolmeentoista tuntiin päivässä (ks. luku 6.1. taulukko 10). Työaikaan virallisesti laskettavien tuntien lisäksi hoitajat tekevät paljon ns. näkymätöntä työtä, johon kuuluu mm.
päivän jälkien siivoaminen, kaupassa käynti sekä seuraavan päivän ruokien ja toiminnan
valmistelu. Nämä näkymättömät työt rajoittavat usein kohtuuttomasti hoitajien
vapaa-aikaa sekä mahdollisuuksia itsestään ja omasta jaksamisestaan huolehtimiseen.
Lapsiryhmän ikärakenteen olen nostanut perhepäivähoidon teoreettista jäsennystä
kuvaavassa mallissa (kuvio 8) niin ikään omaksi tekijäkseen, vaikka tarkastelinkin sitä
alustavassa jäsennyksessä ryhmän koostumus -käsitteeseen kytkeytyvänä. Lapsiryhmän
ikärakenteen nostamista omaksi itsenäiseksi tekijäkseen perustelen sillä, että se sai empiirisessä aineistossa voimakkaan painoarvon nimenomaan kasvatusprosessia ja sen vaikutuksia säätelevänä laatutekijänä. Lapsiryhmän ikärakenne on tekijä, jonka merkitys nousee
esiin myös aikaisemmissa perhepäivähoitotutkimuksissa (Huttunen 1988, NICHD 1996).
Se, minkälaiseksi kunkin hoitajan lapsiryhmä ikärakenteeltaan muodostuu, on viime
kädessä perhepäivähoidon organisointiin liittyvä kysymys, josta vastaa perhepäivähoidon
ohjaaja. Perhepäivähoitajat korostivatkin voimakkaasti sitä, että lapsiryhmän ikäjakauma
tulisi huomioida selkeämmin jo hoitoryhmiä suunniteltaessa. Tasapainoisena ja hyvänä
sekä lasten että hoitajan näkökulmasta pidettiin ryhmää, jossa on eri-ikäisiä lapsia siten,
että kaikille löytyy leikkikaveri (vrt. Huttunen 1988). Positiivisena asiana pidettiin myös
sitä, että perhepäivähoidossa eri-ikäiset sisarukset voidaan hoitaa samassa ryhmässä. Lapsiryhmän ikärakenteeseen kytkeytyvänä uhkana tuotiin puolestaan esiin paine perhepäivähoitopaikkojen lisäämisestä nimenomaan alle kolmevuotiaiden osalta. Tämä on hoitajien
ikääntymisen ja työssä jaksamisen kannalta hankala yhtälö. Tutkimukseeni osallistuneista
perhepäivähoitajista 71 % oli yli 40-vuotiaita ja heistä 17 % yli 50-vuotiaita, joille useamman alle kolmevuotiaan lapsen hoitaminen voi jo pelkästään fyysisesti muodostua liian raskaaksi.
Perhepäivähoitajaan kytkeytyvien laatutekijöiden nostaminen omaksi tekijäluokakseen
perustuu tutkimuksessani siihen, että perhepäivähoidon laatua merkityksellistettiin empiirisessä aineistossa hyvin voimakkaasti sekä perhepäivähoitajan persoonallisuuteen, koulutukseen ja ammatillisuuteen että työmotivaatioon liittyvänä ilmiönä. Samat näkökulmat
nousevat esiin myös muista perhepäivähoitotutkimuksista (Kontos ym. 1995, Nelson 1995,
Pence & Goelman 1991). Perhepäivähoitajan katsotaan tekevän työtään hyvin voimakkaasti oman persoonansa avulla, jolloin perhepäivähoidon laatuun vaikuttaa keskeisesti se,
onko perhepäivähoitaja soveltuva kyseiselle alalle, pitääkö hän lapsista ja lasten kanssa
touhuamisesta, onko hän työhönsä motivoitunut ja tekeekö hän työtään sydämellä. Perhepäivähoitajan persoonallisuus ja ammatillisuus nousi empiirisestä aineistosta myös selkeästi omaksi tarkastelukulmakseen (ks. luku 10.3.1), jonka keskeisimmäksi piirteeksi muodostui se, että laadun määritteet ilmaistiin lähinnä hoitajan persoonallisia ominaisuuksia ja
ammatillista osaamista kuvaavina adjektiiveina, kuten lämmin, kannustava, lapsirakas,
yhteistyökykyinen jne.
Perhepäivähoitajaan kytkeytyviksi laatutekijöiksi nostin jäsennyksessä myös hoitajan
henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen sekä hoitajan perheen merkityksen.
Perhepäivähoitajien hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen suurimmiksi uhkiksi voidaan tutkimukseni perusteella nostaa hoitajien ylipitkät työpäivät, paine ottaa hoitoryhmään lisääntyvässä määrin alle 3-vuotitaita lapsia, työn yksinäisyys sekä puutteellinen ohjaus ja kou-
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lutus. Toisaalta myös hoitajien kokema perhepäivähoitotyön yleinen aliarvostaminen ja
heikko palkkakehitys nousivat selkeiksi työn rasitustekijöiksi. Hoitajien työssä väsyminen
ja tuen tarve omalle jaksamiselleen tulivat esiin useissa vastauksissa. Perhepäivähoitajat
korostivat tekevänsä työtään yksin, jolloin oma väsyminen heijastuu suoraan lapsiin (ks.
luku 8.1.4).
Oman perheen tukea perhepäivähoitajan työlle voidaan ainakin hoitajan omassa kodissa
työtä tekevien hoitajien kohdalla pitää työn onnistumisen ehdottomana edellytyksenä.
Oman perheen kannalta ongelmallisimpana asiana hoitajat pitivät sitä, että työ rajoittaa joskus kohtuuttomasti omaa ja perheen vapaa-aikaa. Työpäivä saattaa vanhempien yllättävien
menojen vuoksi venyä usein odotettua pidemmäksi, jolloin oman perheen kanssa sovitut
menot estyvät.
Kasvatusprosessiin liittyvät tekijät noudattelevat rakentamassani jäsennyksessä pääosin
tutkimuskirjallisuuskoonnin ja siihen perustuvan alustavan jäsennyksen mukaisia sisältöjä.
Uusiksi tekijöiksi kasvatusprosessiin olen nostanut empiirisen aineiston perusteella ainoastaan toiminnan sisällöt. Lisäksi vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön olen aikaisemmasta jäsennyksestä poiketen nostanut nimenomaan kasvatusprosessiin kuuluvaksi laatutekijäksi. Perhepäivähoidon toiminnan sisältöjen nostaminen omaksi laatutekijäkseen
perustuu osittain siihen, että käsitteellä on korvattu alustavassa jäsennyksessä esiintyvän
muun toiminnan -käsite, ja osittain siihen, että toiminnan sisällöllinen monipuolistaminen
nousi empiirisestä aineistosta esiin yhtenä keskeisenä perhepäivähoidon laatuun liittyvänä
kehittämiskohteena. Vanhemmat kaipaavat perhepäivähoitoon lisää virikkeellisyyttä, esiopetukseen liittyviä sisältöjä, yhteisiä tapahtumia sekä kokonaisuudessaan monipuolisempaa, suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa toimintaa.
Vanhempien ja hoitajan välisen yhteistyön nostaminen kasvatusprosessiin kuuluvaksi
laatutekijäksi perustuu siihen, että sekä perhepäivähoitaja, lapsi että vanhemmat ovat
kaikki osallisia kasvatusprosessiin ja siten vaikuttamassa kasvatusprosessin toteutumiseen.
Vanhempien oikeus osallistua kasvatusprosessiin on määritelty myös päivähoitolaissa
(Laki lasten päivähoidosta 36/1973). Perhepäivähoitajan ja vanhempien väliseen yhteistyöhön liittyviä ristiriitaisuuksia käsitellään osaltaan vielä pohdinnassa (luku 12).
Kasvatusprosessin laatuun liittyvinä määritteinä sai empiirisessä aineistossa keskeisen
painoarvon myös käsitteet yksilöllisyys, joustavuus, turvallisuus ja kodinomaisuus, jotka
mainittiin yksittäisinä sanoina monessa kohdin sekä vanhempien että henkilöstön aineistoa.
Käsitteitä käytettiin moniulotteisesti kasvatusprosessin eri laatutekijöitä kuvaavina adjektiiveina. Yksilöllisyydellä viitattiin sekä aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen että
perushoitoon (ks. luku 7.1.4), turvallisuudella ihmissuhteiden pysyvyyteen, aikuisen ja
lapsen väliseen vuorovaikutukseen sekä oppimisympäristöön (ks. luvut 7.1.2, 7.1.6 ja
10.3.2), joustavuudella hoitoaikojen, perushoidon ja muun toiminnan joustavuuteen (ks.
luvut 9.2 ja 9.2.5 ) ja kodinomaisuudella fyysiseen ympäristöön, toimintaan sekä ilmapiiriin (ks. luvut 9.2.9 ja 12).
Alimpana tekijäluokkana perhepäivähoidon laadun teoreettisessa jäsennyksessä olen
kuvannut perhepäivähoidon vaikutuksiin liittyviä tekijöitä. Vaikutustekijät noudattelevat
sisällöltään alustavaa jäsennystä (ks. liite 6), mutta olen muokannut tekijöiden nimiä käsitteellisesti neutraalimpaan suuntaan: vanhempien tyytyväisyyden olen muuttanut vanhempien kokemukseksi ja lapsen myönteiset kokemukset pelkästään lapsen kokemuksiksi. Käsitteisiin ”tyytyväisyys” ja ”myönteisyys” sisältyy jo sinällään tietynlainen arvolataus
hyvästä. Kuitenkin perhepäivähoidon laadun teoreettista jäsennystä kuvaavan mallin kes-
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keisenä lähtökohtana on pyrkimys kuvata perhepäivähoidon laatua suhteellisen neutraalina
ilmiönä. Laadun teoreettisessa jäsennyksessä kuvataan ainoastaan sitä, MITKÄ eri tekijät
ovat keskeisiä perhepäivähoidon laatuun vaikuttavia tekijöitä, mutta ei oteta kantaa siihen,
MITEN perhepäivähoidon tulisi eri toimijoiden mielestä toteutua, jotta päästäisiin mahdollisimman laadukkaaseen lopputulokseen. Toisaalta malli ei kerro mitään myöskään siitä,
onko tietyillä tekijöillä enemmän painoarvoa kuin toisilla.
Viime kädessä perhepäivähoidon laatu kuitenkin toteutuu ja saa määrityksensä aina
arjen käytännöissä. Kukin toimija voi määritellä tietyn perhepäivähoitopaikan tai perhepäivähoidon organisaationa laadukkaaksi tai vähemmän laadukkaaksi – hyväksi tai huonoksi
– riippuen siitä, kuinka moni eri tekijöistä saa positiivisen arvolatauksen. Toisaalta kukin
arvioitsija voi eritellä, minkä tekijän kohdalla perhepäivähoidon voidaan katsoa olevan laadukas ja minkä tekijän kohdalla ei. Jokaisella arvioitsijalla on oma näkemyksensä siitä,
mitkä malliin sisällytetyistä tekijöistä ovat kaikkein keskeisimpiä tarkasteltaessa laatua lapsen, vanhempien, henkilöstön, yhteiskunnan tms. näkökulmista.
Jokainen toimija käsitteellistää perhepäivähoitoa ja sen laatua omien arvojensa, ymmärryksensä ja hallitsemiensa käsitteiden kautta. Tässä tutkimuksessa mallin eri tekijät ovat
saaneet sisältönsä paitsi tekemäni tutkimuskirjallisuuskoonnin myös tutkimushenkilöiden
empiiriseen aineistooni tallentamien eri merkitysten ja niiden tulkinnan kautta. Kun
opimme uusia käsitteitä, näemme tarkastelemamme kohteen aina uudella tavalla. Toisaalta
jo oppimamme käsite voi saada uusia merkityksiä, kun sitä tarkastellaan eri näkökulmista.
Vastaavalla tavalla oma ymmärrykseni perhepäivähoidon laadusta on muuttunut tutkimusprosessin aikana. Perhepäivähoidon laadun tarkasteleminen sekä perhepäivähoitajien, perhepäivähoidon ohjaajien, lasten vanhempien että varhaiskasvatustutkimuksen näkökulmasta on avannut silmäni sille, kuinka moniulotteisesta ja kompleksisesta ilmiöstä on kysymys, kun tarkastellaan perhepäivähoidon laatua kokonaisuudessaan.

12 Pohdinta
Kuten perhepäivähoitosektorilla tapahtuneiden muutosten ja kehittämistarpeiden yhteydessä totesin, perhepäivähoitoon kohdistuu tänä päivänä voimakkaita kehittämishaasteita. Perhepäivähoitolasten vanhemmat ja perhepäivähoidon ohjaajat pitävät keskeisimpänä haasteena perhepäivähoitajien koulutuksen ja ammatillisuuden kehittämistä sekä sitä
kautta myös toiminnan sisällöllistä kehittämistä ja monipuolistamista. Perhepäivähoidon
hoivaorientaation rinnalle halutaan nostaa yhä voimakkaammin myös lapsen oppimista
tukeva orientaatio (Alho-Kivi & Keskinen 1998, Varhaiskasvatustyöryhmän muistio
1999). Perhepäivähoitolapsilla tulisi olla päiväkotilapsiin verrattuna yhtäläiset mahdollisuudet saada ammattitaitoista, suunnitelmallista ja tavoitteellista tukea omalle kasvulleen
ja oppimiselleen. Tähän on perhepäivähoidossa pienten ryhmien ja turvallisen ympäristön kannalta hyvät edellytykset (Koski 1998).
Lapsen oppimisen systemaattinen tukeminen asettaa kuitenkin tiettyjä vaateita myös
perhepäivähoitajien ammatillisuudelle ja kasvatustietoisuudelle. Voidakseen toimia pedagogisesti johdonmukaisella tavalla perhepäivähoitajan tulee olla tietoinen kasvattamisen,
opettamisen ja oppimisen ilmiöistä arkiajattelua syvällisemmin (vrt. Laine 1992). Tähän ei
kaikilla perhepäivähoitajilla näytä olevan vielä riittäviä valmiuksia. Perhepäivähoitajien
ammatillisuus painottuu suhteellisen voimakkaasti hoidolliseen puoleen, ja lapsen oppimisen kokonaisvaltainen tukeminen jää vähäiselle huomiolle. Kasvatustietoisuuden lisääminen edellyttäisi vahvaa panostusta paitsi hoitajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen myös perhepäivähoidon ohjauksen tehostamiseen nimenomaan pedagogisen johtajuuden näkökulmasta.

12.1 Hoivaorientaatio ja yhteiskunnallinen äitiys
Suurin osa perhepäivähoitajista orientoituu työhönsä voimakkaasti omalla persoonallaan
ja pitää työssään tärkeimpänä perushoitoa sekä läheistä, hoivaavaa ja rakastavaa vuorovaikutusta hoitolastensa kanssa. Tämänkaltainen työorientaatio nousee esiin paitsi kasvatusfilosofiaa, toimintaperiaatteita ja työtehtäviä käsittelevissä vastauksissa myös perhepäivähoidon vahvuuksien ja perhepäivähoidon laadun määrittelyn yhteydessä. Tärkeim-
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mäksi laatutekijäksi perhepäivähoitajat nostivat aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen, jota tarkasteltiin sekä hoitajan persoonallisuuteen että perhepäivähoidon toimintaan
kytkeytyvänä laadun määritteenä. Persoonallisuuteen kytkeytyvänä tekijänä aikuisen ja
lapsen väliseen vuorovaikutukseen liitettiin käsitys, että ainoastaan lapsia aidosti rakastava henkilö voi toimia perhepäivähoitajana. Perhepäivähoitotyö nähtiin eräänlaisena kutsumusammattina, jonka keskeisenä motivaatioperustana toimii rakkaus lapsiin (vrt.
Alho-Kivi 1999). Toiminnassa korostettiin tietoisen ja tavoitteellisen kasvattamisen ja
opettamisen sijaan lämminhenkistä yhdessäoloa, kodinomaista ja yksilöllistä hoivaa sekä
hoitajan turvallista ja lapsille avointa syliä.
Vastaaviin tuloksiin on päätynyt myös Nelson (1995), joka on tutkinut perhepäivähoitajien käsityksiä perhepäivähoidon laadusta. Nelsonin (1995) tutkimuksessa perhepäivähoitajien hoivaorientaatio rakentui voimakkaasti oman äitiyden kautta, jonka hoitajat katsoivat
riittäväksi ”ammatilliseksi” perustaksi perhepäivähoitajan työssä toimimiselle. Koulutusta
ei nähty millään tavalla tarpeellisena. Omassa tutkimuksessani sen sijaan 25 % perhepäivähoitajista piti koulutusta yhtenä keskeisenä perhepäivähoidon heikkoutena ja kehittämisalueena. Koulutus nähtiin merkityksellisenä paitsi oman ammatillisen kasvun myös perhepäivähoitotyön yleisen arvostuksen kannalta. Tämän voidaan tulkita kertovan, että ainakin
osa perhepäivähoitajista haluaa vahvistaa omaa ammatillisuuttaan ja kokee työnsä ennen
kaikkea professiona – ei pelkästään kotiäitiyteen pohjautuvana hoivatyönä. Omassa tutkimuksessani ”pelkkä äitiys” ei noussut työorientaationa esiin kuin muutamissa vastauksissa,
vaikka hoivaorientaatio muutoin rakentui paljolti samankaltaiselle perustalle kuin Nelsonin
(1995) tutkimuksessa. Suhde työhön on hyvin tunnepitoinen. Toiminnassa ja toimintaympäristössä korostetaan kodinomaisuutta, perushoitoa, yksilöllistä vuorovaikutusta ja leikkiä. Kasvatuksen tavoitteissa puolestaan elämään kasvattamista, ts. hyviä käytöstapoja,
rehellisyyttä, vastuuntuntoa ja toisten huomioonottamista.
Perhepäivähoitajien vahva hoivaorientaatio on ymmärrettävää, jos tarkastellaan perhepäivähoitotyön historiallista kehittymistä ja asemaa osana julkista varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito on perinteisesti nojautunut lähemmäs kotikasvatuksen kuin julkisen varhaiskasvatuksen traditiota (Auerbach & Woodill 1992, Varhaiskasvatustyöryhmän muistio
1999, Rauhala & Välimäki 2000). Perhepäivähoitoa on kuvattu kodinomaisuuteen, lämminhenkisyyteen, yksilölliseen huomioimiseen, perushoitoon ja leikkiin painottuvana hoitomuotona (Ojala ym. 1981). Samat painotukset nousivat esiin myös tässä tutkimuksessa.
Lapsen oppimisen tukeminen ja pedagoginen työote tuodaan sen sijaan esiin hyvin harvoissa perhepäivähoitoa käsittelevissä asiakirjoissa. Myös uudessa perhepäivähoitajien
ammattitutkinnon perusteissa oppimis- ja opettamiskäsitteitä käytetään hyvin säästellen,
ikään kuin hoiva ja opetus olisivat toisensa poissulkevia. Tämä hoivan ja opetuksen vastakkainasettelu ei suomalaisessa päivähoitotraditiossa rajoitu pelkästään perhepäivähoitoon,
vaan se on sävyttänyt laajasti koko varhaiskasvatuksen alueella käytävää keskustelua
(Estola 1997), samoin kuin yhteiskunnan taholla tehtyjä päivähoitoratkaisuja (Välimäki
1998). Päivähoito on hahmotettu suomalaisessa yhteiskunnassa pitkään ensisijaisesti
sosiaali- ja terveysministeriön alaisena sosiaalipalveluna, jonka keskeisimpänä funktiona
on ollut hoivan tarjoaminen lapsille vanhempien työssäkäynnin ajaksi.
Kasvatuksen, hoidon ja opetuksen erotteleminen toisistaan milloin kenenkin toimesta
on hämärtänyt sitä käsitystä, että lapsen näkökulmasta hoiva, huolenpito, kasvatus ja opetus kietoutuvat tiiviisti toisiinsa. Lasta ei sido institutionaaliset rajanvedot, jotka määrittelevät, missä on lupa oppia, missä saada hoivaa ja missä kasvatusta. Lapsi oppii kaikkialla,
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ja hänellä on myös oikeus saada oppimiselleen ja kasvulleen tukea siellä, missä toimii. Niin
perhepäivähoidossa kuin päiväkodissakin tarjottavan varhaiskasvatuksen ensisijaisena
funktiona tulisi olla lapsen kasvun, oppimisen ja kehityksen tukeminen kokonaisvaltaisesti
(vrt. Varhaiskasvatuksen linjaukset 2002).
Perhepäivähoitoympäristö tarjoaa periaatteessa hyvät edellytykset tukea lapsen oppimista niissä arkipäivän tilanteissa, jotka hoitopäivään sisältyvät. Nämä arjen tilanteet on
kuitenkin ”kirjoitettava auki” ja laadittava sen pohjalta kuntakohtainen opetussuunnitelma
perhepäivähoitotyön perustaksi. Selkeä perhepäivähoidon opetussuunnitelma syventäisi
hoitajien kasvatustietoisuutta, tukisi heitä opetus- ja kasvatustehtävässä, lisäisi perhepäivähoidon ammatillista statusta sekä antaisi toisaalta myös vankan perusteen palkkauksen,
työolosuhteiden ja koulutuksen kehittämiselle.

12.2 Perhepäivähoidon perusmyytit
Perhepäivähoitojärjestelmä tuntuu kuitenkin elävän tällä hetkellä tietynlaisen hämmennyksen vallassa. Paineita toiminnan kehittämiseen tulee sekä yhteiskunnan, vanhempien
että perhepäivähoitohenkilöstön taholta. Kehittämisen suunta jää kuitenkin osittain epäselväksi, samoin näkemys niistä peruselementeistä, joiden varaan perhepäivähoidon
kehittämisen tulisi rakentua. Perhepäivähoitojärjestelmä näyttää pitävän sisällään tiettyjä
hoitomuodon kehityshistoriasta kumpuavia perusmyyttejä, jotka saavat eri toimijoiden
näkemyksissä hyvin ristiriitaisiakin merkityksiä.
Kodinomaisuuden myytti
Kodinomaisuus nousee tässä tutkimuksessa voimakkaasti esiin yhtenä keskeisimmistä
perhepäivähoidon vahvuuksista. Käsitettä käytetään kuitenkin pääasiassa fraasinomaisesti, määrittelemättä tarkemmin, mitä sillä tarkoitetaan. Muutamissa vastauksissa kodinomaisuus kytkettiin joihinkin seuraavista ulottuvuuksista: fyysinen – kodinomainen
ympäristö, emotionaalinen – kodinomainen ilmapiiri ja toiminnallinen – normaaliin kotiympäristöön liittyvät askareet. Kodinomaisuus tuodaan perhepäivähoidon vahvuutena
voimakkaasti esiin myös useimmissa perhepäivähoitoa koskevissa asiakirjoissa (Perhepäivähoidon kehittäminen… 1980, Laki lasten päivähoidosta 36/1973, Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö 1980). Mitä käsitteellä viime kädessä tarkoitetaan, jää
näissäkin asiakirjoissa suhteellisen epäselväksi. Tässä tutkimuksessa kodinomaisuuden
käsitteeseen kytkeytyi suhteellisen voimakkaita ristiriitoja, joiden kautta kyseenalaistui
osittain koko käsitteen painoarvo perhepäivähoidon laadun positiivisena määritteenä.
Ensinnäkin perhepäivähoito fyysisesti kodissa tapahtuvana hoitomuotona – kodinomainen ympäristö – sai koko aineistossa pääasiassa negatiivisen arvolatauksen. Perhepäivähoitajat näyttivät hahmottavan perhepäiväkodin ensisijaisesti omana kotinaan, eivät varhaiskasvatuksen pedagogisena ympäristönä. Fyysisen ympäristön merkitystä lapsen oppimiselle ja kehittymiselle ei juurikaan tiedostettu, ja sen tarjoamat mahdollisuudet näyttävät
jäävän osaltaan hyödyntämättä. Vastaaviin tuloksiin on päätynyt myös Weinberger (1998).
Perhepäivähoitajat ovat huolissaan oman kotinsa kulumisesta ja rajoittavat siihen vedoten
lasten toiminta- ja leikkimahdollisuuksia. Lisäksi perhepäiväkodin välineitä ja materiaaleja
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pidetään usein puutteellisina eikä taloudellisten resurssien katsota mahdollistavan niiden
uusimista.
Toinen ristiriita kytkeytyi kodinomaisuus-käsitteen toiminnalliseen ulottuvuuteen – lapsen mahdollisuuteen osallistua kodin normaaleihin arkitoimintoihin. Tämän näkökulman
toivat perhepäivähoidon vahvuutena esiin sekä perhepäivähoitajat että perhepäivähoidon
ohjaajat. Samalla vastauksissa viestitettiin kuitenkin perhepäivähoidon yhtenä ongelmana
sitä, miten paljon nämä kodin normaalit toiminnot verottavat aikuisen aikaa lasten kanssa
toimimiselta. Kysymykseksi siis jää, kuinka suuret mahdollisuudet lapsilla todellisuudessa
on osallistua kodin toimintoihin yhdessä aikuisen kanssa. Nähdäänkö kodin arkipäivän toiminnat lapsen oppimismahdollisuuksina vai aikuista velvoittavina toimintoina, joiden
sujuvuutta lapsen osallistuminen ainoastaan hidastaa? Toisaalta lasten osallistuminen arkipäivän toimintoihin ei välttämättä ole hoitajasta kiinni. Lasten osallistumista esimerkiksi
ruuan valmistukseen ja tarjoiluun on pyritty rajoittamaan myös erilaisilla hygieniaa koskevilla suosituksilla, joiden keskeisenä funktiona on ollut pyrkimys vähentää lasten sairastavuutta.
Kolmantena keskeisenä kodinomaisuus-käsitteeseen liittyvänä ristiriitana voidaan pitää
sitä, että perhepäivähoitoon kohdistuvat kehittämispaineet, odotukset ja toiveet näyttävät
suuntautuvan nimenomaan kotiympäristöstä ulospäin. Perhepäivähoitajat ja ohjaajat korostivat toiminnan kehittämisen ja oppimisympäristön monipuolistamisen kannalta voimakkaasti yhteistyön lisäämistä erilaisten kerhojen, päiväkotien ja hoitajien pienryhmätoiminnan avulla (vrt. Alho-Kivi 1998). Myös vanhemmat pitivät erilaisia yhteisiä retkiä, tapahtumia ja vierailuja keskeisinä keinoina perhepäivähoidon toiminnan monipuolistamiseksi.
Tämä kaikki merkitsee samalla kodinomaisesta ympäristöstä, ilmapiiristä ja toiminnasta
luopumista. Perhepäivähoitajat, ohjaajat ja vanhemmat eivät näyttäneet täysin hahmottavan sitä, että perhepäiväkodin fyysinen ympäristö, tilat, välineet ja vuorovaikutussuhteet
sinällään voivat tarjota hyvät edellytykset lapsen kasvulle ja oppimiselle, mikäli asiaan
kiinnitetään tietoisesti huomiota (ks. luku 8.1.9). Toisin sanoen pitäisi selvittää, mikä on
aikuisen, vertaisryhmän ja fyysisen ympäristön merkitys lapsen oppimisen ja kasvun tukemisessa (vrt. Hujala ym. 1998).
Perhepäivähoidon merkityksellistäminen voimakkaasti kodinomaisuus- ja kotiäitiyskäsitteiden kautta voi selittyä osaltaan myös niillä ristiriitaisilla kehityslinjoilla, jotka ovat
leimanneet suomalaista päivähoitoa sen eri vaiheissa. Välimäen ja Rauhalan (2000)
mukaan institutionaalinen päivähoito on kantanut Suomessa hyvin pitkään ns. lastensuojelullista leimaa. Se on nähty tarpeellisena pääasiassa silloin, kun vanhemmat eivät ole yksin
selvinneet lapsensa kasvatuksesta. Institutionaalisen päivähoidon vastinparina, yhteiskunnan tukemana ensisijaisena hoitomuotona, on pidetty kotihoitoa, jonka järjestämisessä perheitä on tuettu erilaisin yhteiskunnallisin tulonsiirroin. (Mt.) Vaikka tämä kotihoito–institutionaalinen päivähoito -rinnastus on ollut voimakkaimmillaan sodanjälkeisessä Suomessa, se elää osittain vieläkin. Perhepäivähoito sijoittuu tässä vastakkainasettelussa tietynlaiselle keskiviivalle, jonka toisessa päässä on institutionaalinen, laitosmainen, päiväkoti ja toisessa päässä lapsen kannalta ideaali, oman äidin tarjoama, kotihoito. Perhepäivähoitohenkilöstöllä, samoin kuin yhteiskunnallisilla päättäjillä, näyttää olevan osittain ristiriitaisia käsityksiä siitä, kumpaan suuntaan perhepäivähoitoa tulisi kunnallisena hoitomuotona kehittää – vai kehitetäänkö sitä lainkaan. Onko perhepäivähoito ennen kaikkea kotiäitiyteen pohjautuvaa hoivatyötä vai ammatillista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta? Tämä
ristiriita näkyy myös päivähoitoa koskevissa yhteiskunnallisissa asiakirjoissa. Päivähoito-
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laissa perhepäivähoito rinnastetaan tasavertaiseksi hoitomuodoksi päiväkotihoidon kanssa,
jolloin sitä koskevat samat tavoitteet kuin muutakin päivähoitoa. Kuitenkin alalle pääsyn
kvalifikaatioksi riittää edelleen oma äitiys ja sen kautta saatu käytännön kokemus lastenhoitotyöstä (Laki lasten päivähoidosta 36/1973, Asetus lasten päivähoidosta 491/1990).
Ohjatun perhepäivähoidon myytti
Perhepäivähoidon rinnastaminen tasavertaiseksi hoitomuodoksi päiväkotihoidon kanssa
selittyy osaltaan perhepäivähoidon ohjaajan roolilla. Perhepäivähoidon ohjaajan on katsottu olevan se lenkki, jonka kautta perhepäivähoidon toiminnan laatu voidaan taata.
Sosiaalihallituksen raportissa (1980) perhepäivähoidon ohjaajan pääasialliseksi tehtäväksi määritellään perhepäiväkodissa tapahtuvan päivähoidon ohjaus ja valvonta, jonka keskeisimpänä tavoitteena on perhepäivähoidon laadun takaaminen. Ohjaus- ja valvontatehtävän katsotaan edellyttävän säännöllisiä kotikäyntejä sekä osallistumista perhepäivähoitajien koulutukseen. Kotikäyntien vähimmäisvaatimukseksi määritellään kerran kuussa
tapahtuva ohjauskäynti jokaisessa perhepäiväkodissa; perhepäivähoitajan tai vanhempien pyynnöstä tätäkin useammin. (Perhepäivähoidon kehittäminen…1980, 13, 38–39.)
Jos näitä vaatimuksia tarkastellaan tämän tutkimuksen valossa, voidaan kyseenalaistaa
osittain koko perhepäivähoitojärjestelmän perusta. Perhepäivähoidon ohjaajan tehtäväkuva
on joissakin kunnissa edennyt suuntaan, jossa sen alkuperäinen funktio on vahvasti hämärtynyt. Ohjaajan rooli on muuttunut pedagogisesta johtajasta toimistotyöntekijäksi, jonka
keskeisimpiä työtehtäviä ovat lasten sijoittaminen sekä hoitajien palkanlaskentaan, työaika- ja lomajärjestelyihin liittyvät tehtävät. Aikaa hoitajien tukemiseen, ohjaamiseen ja
laadun valvontaan ei jää. Osa perhepäivähoidon ohjaajista näkee voimakkaan ristiriidan
koulutuksen kautta nousevan pedagogisen roolin ja käytännön työtehtävien saneleman toimistotyöntekijän roolin välillä. Perhepäivähoidon ohjaajat ovat huolissaan siitä, että perhepäivähoitajina toimii tällä hetkellä myös hoitajia, joiden työpanokseen ei voida luottaa.
Ohjaajilla ei ole kuitenkaan riittävästi ammatillista rohkeutta puuttua asiaan, koska selkeä
näyttö tilanteeseen liittyvistä epäkohdista usein puuttuu. Toisaalta hoitajien pedagogista
ohjausta ja toiminnan laadun valvontaa vaikeuttaa myös se, että ohjaajien omassa kasvatuksellisessa osaamisessa näyttää olevan puutteita. Tutkimukseen osallistuneista ohjaajista
suurin osa ei kyennyt erittelemään tietoisesti omaa lapsi- ja kasvatuskäsitystään eikä kasvatuksen päämäärää. Oman kasvatustietoisuuden puutteita selitettiin mm. sillä, että ohjaajien nykyinen työmäärä on niin suuri, ettei aikaa oman kasvatusfilosofian pohtimiseen jää.
Kysymykseksi siis jää, miten perhepäivähoidon ohjaajat voivat tukea hoitajien kasvatustietoisuuden ja ammatillisuuden kehittymistä, mikäli he eivät itsekään kykene erittelemään
omaa kasvatusnäkemystään. Miten voidaan puhua ohjatusta perhepäivähoidosta, jos ohjaajalla ei ole aikaa ohjata ja valvoa perhepäivähoidon toimintaa?
Positiivisena asiana perhepäivähoidon ohjauksen suhteen voi kuitenkin pitää sitä, että
tänä päivänä näyttäisi monessa kunnassa tapahtuneen tietynlaista heräämistä ajatukseen,
että perhepäivähoidon ohjaus on keskeinen kanava, jolla voidaan vaikuttaa koko perhepäivähoitojärjestelmän toimivuuteen ja laadun kehittämiseen. Kunnissa on tiedostettu tarve
paitsi perhepäivähoidon ohjauksen uudelleen organisointiin myös perhepäivähoidon ohjaajien kouluttamiseen. (Alila-Paunonen 2002.)
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Yhteistyö yksilötyönä
Kolmantena perhepäivähoitoon liittyvänä perusmyyttinä nostan esiin yhteistyön, joka
näyttäisi olevan ohjauksen ja kodinomaisuuden tavoin tietyllä tavalla ristiriitainen tekijä
perhepäivähoidossa. Yhteistyö tuodaan voimakkaasti esiin yhtenä keskeisenä perhepäivähoidon vahvuutena, joka voi toisaalta muuttua myös keskeiseksi heikkoudeksi (ks. luku
7.1.3). Myös yhteistyön hahmottamiseen liittyy tiettyjä ristiriitoja. Yhteistyö yhtenä perhepäivähoidon vahvuutena miellettiin lähes kaikissa vastauksissa yksinomaan hoitajan ja
yksittäisten vanhempien väliseksi vuorovaikutukseksi. Yhteistyön merkitystä laajempana
yhteisöllisenä toimintamuotona – kaikkien perhepäivähoitoryhmään kuuluvien vanhempien ja hoitajan välisenä vuorovaikutuksena – ei hahmotettu. Kuitenkin esimerkiksi Varhaiskasvatuksen linjauksissa (2002) pidetään yhteistyön kehittämisen keskeisenä tavoitteena vanhempien keskinäisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisäämistä.
Omassa tutkimuksessani yhteistyön vahvuuksina tuotiin esiin paljolti samoja asioita
kuin ihmissuhteiden pysyvyydenkin yhteydessä. Yhteistyön keskeisenä onnistumisen edellytyksenä pidettiin sitä, että perhepäivähoidossa on ainoastaan yksi henkilö, perhepäivähoitaja, jonka kanssa vanhemmat sopivat lapsensa kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä.
Tämän katsottiin helpottavan yhteisen kasvatuslinjan löytymistä, rajoista sopimista sekä
lisäävän vanhempien vaikutusmahdollisuuksia oman lapsensa kasvatuksen suhteen. Kokenut hoitaja pystyy sekä ohjaajien että hoitajien mielestä tukemaan vanhempia kasvatustehtävässä sekä kasvattamaan lasta vanhempien kanssa sovituin periaattein. Yhteistyön yksilökeskeisyys – ainoastaan hoitajan ja yksittäisten vanhempien välillä tapahtuvana – herättää kuitenkin kysymyksen, voiko perhepäivähoitaja kasvattaa ryhmäänsä kuuluvia, mahdollisesti viidenkin eri perheen lapsia kunkin perheen toivoman kasvatuslinjan mukaisesti.
Onko mahdollista, että perhepäiväkodin sisälle rakentuu viisi erilaista kasvatuskulttuuria,
koska yhteistä keskustelua ryhmän kaikkien vanhempien ja hoitajan välillä ei käydä? Perhepäivähoidon realiteetteihin suhteutettuna todennäköisin vastaus on se, että perhepäivähoitaja toimii viime kädessä kuitenkin oman kasvatuslinjansa mukaisesti. Yhteistyö vanhempien kanssa toimii hyvin niin kauan, kun vanhempien kasvatusnäkemykset ovat riittävän yhteneväiset hoitajan oman kasvatusnäkemyksen kanssa. Tähän näkökulmaan viittaa
osaltaan myös perhepäivähoidon ohjaajien esiin nostama näkemys siitä, että yhteistyö voi
muodostua perhepäivähoidon keskeiseksi heikkoudeksi, mikäli perhepäivähoitajan ja vanhempien suhde ei jostain syystä toimi. Vanhemmat puolestaan puolestaan kokivat ongelmaksi sen, että hoitajat henkilökohtaistavat saamansa palautteen liian herkästi, eivätkä
kykene suhtautumaan siihen ammatillisesti (ks. luku 8.2.2). Tämä voi nousta esteeksi rehelliselle palautteen antamiselle ja vanhempien todellisille vaikutusmahdollisuuksille.
Samoja näkökulmia ovat painottaneet myös Powell ja Bollin (1992) ja Pollard ja Fischer
(1992). Yhteistyö onnistuu silloin kun perhepäivähoitajan ja vanhempien asenteet toisiaan
kohtaan ovat myönteiset. Esteiksi myönteisen suhteen rakentumiselle ja yhteistyön toimivuudelle voivat muodostua esimerkiksi perhepäivähoitajan negatiiviset tunteet vanhempia
ja heidän kasvatusnäkemyksiään kohtaan, perhepäivähoitajien riittämätön koulutus toimia
yhteistyössä vanhempien kanssa tai se, että perhepäivähoito ei ole vanhempien toivoma
hoitomuoto lapselleen. (Powell & Bollin 1992, Pollard & Fischer 1992, 101.)
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Yhteistyön yksilökeskeisyydestä ja ongelmista keskusteltiin myös Valoa-projektin44
21.3.2002 pidetyssä pilottiseminaarissa, jossa esittelin alustavasti väitöskirjani tuloksia.
Suurin osa kuntien edustajista oli samaa mieltä siitä, että perhepäiväkodissa pitäisi pitää
koko ryhmän yhteisiä vanhempainiltoja, joissa voitaisiin sopia yhteisistä pelisäännöistä.
Tämä vähentäisi mahdollisia yhteentörmäyksiä yksittäisen perheen ja hoitajan välillä.
Ongelmana pidettiin kuitenkin sitä, että perhepäivähoitajat kokevat, ettei heillä ole riittävästi ammatillista varmuutta yhteisten vanhempainiltojen pitämiseen. Perhepäivähoitajat
haluaisivat vanhempainiltoihin mukaan myös ohjaajan, jolloin järjestelyt kaatuvat helposti
ohjaajien aikaresursseihin. Joissakin kunnissa tähän on haettu ratkaisua pitämällä vanhempainiltoja pienryhmäkohtaisesti siten, että mukana on useampia alueen hoitajia ja vanhempia. Hoitajien pienryhmätoiminnan kehittäminen niin vanhempainiltojen kuin muunkin toiminnan puitteissa näyttää olevan lisääntymässä. (Alila-Paunonen 2002.) Tätä voidaan pitää
erittäin positiivisena kehityssuuntana, jonka myötä voidaan paitsi tukea perhepäivähoitajien ammatillista kasvua ja työmotivaatiota myös lisätä perhepäivähoitotoiminnan suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta (vrt. Doherty ym. 2000).

12.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia
Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan ja arvioimaan tutkimukseni luotettavuutta paitsi omassa tutkimuksessani tehtyjen ratkaisujen myös yleisesti laadullisen tutkimuksen luotettavuustarkasteluun liittyvien näkökulmien valossa. Kvalitatiivisen tutkimuksen arviointi on
herättänyt paljon keskustelua viimeisten vuosikymmenten aikana (vrt. Tesch 1990). Keskustelun painopiste on liikkunut paljolti siinä, miten kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuteen on suhtauduttava. Pitääkö kvalitatiivisen tutkimuksen etsiä arviointikriteerinsä
perinteisistä reliabiliteetin ja validiteetin käsitteistä, joiden perusta palautuu positivistiseen tutkimusperinteeseen, vai rakennettava kokonaan omat luotettavuuskäsitteensä (ks.
Lincoln & Guba 1985)? Osa tutkijoista on nostanut esiin myös kysymyksen, tarvitaanko
ylipäänsä lainkaan tiettyjä vaatimusluetteloita, joita tutkimuksen on täytettävä, ennen
kuin voidaan päättää, onko tutkimus ollut kunnollista vai ei (esim. Schwandt 1996). Varsin pitkälle menevän ja kiinnostavan näkemyksen kunnollisuuden kriteereistä esittävät
Garratt ja Hodkinson (1998), joiden mukaan on toisaalta sekä epäloogista että hyödytöntä yrittää ennalta määritellä tietyt kriteerit, joita vasten kvalitatiivista tutkimusta tulisi
arvioida. Viime kädessä arviointi tapahtuu kuitenkin aina lukijan päässä, tutkimustulosten ja kriittisen lukijan välisessä vuorovaikutuksessa. Kriittinenkin lukija arvioi tutkimusta omassa viitekehyksessään, omien kokemustensa ja tulkintojensa perusteella. Eri lukijoiden arvioinnit saattavat olla keskenään hyvinkin ristiriitaisia, vaikka kriteerit olisivatkin ennalta annetut (mt.).
Nämä Garrattin ja Hodkinsonin (1998) esittämät näkemykset paikantavat tutkimuksen
luotettavuusarvioinnin lähemmäksi laadullisen tutkimuksen ontologisia ja epistemologisia
perusolettamuksia, mutta eivät sulje pois tutkimuksen luotettavuustarkastelun merkitystä.
Sen sijaan Garrattin ja Hodkinsonin (1998) näkemykset voidaan tulkita tietynlaiseksi yri-

44. Ks. tarkemmin http://stakes.fi/valoa.
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tykseksi siirtää luotettavuustarkastelun painopistettä ennalta annetuista yhteisistä standardeista kohti tutkimuskohtaisia ratkaisuja. Keskeiseksi nousee tutkijan kyky kuvata ja perustella paitsi tutkimusprosessinsa kulku myös ne ratkaisut, joilla tutkimuksen luotettavuutta
on pyritty varmistamaan ja arvioimaan. Näin jokainen tutkija voi omalta osaltaan vaikuttaa
myös luotettavuustarkastelua koskevien näkemysten muotoutumiseen ja avartumiseen.
Vaikka Garratt ja Hodkinson (1998) peräänkuuluttavat luotettavuusarvioinnin ja
arviointikriteerien suhteellisuutta, on kuitenkin selvää, että arviointi tapahtuu aina suhteessa johonkin. Tutkija ei voi perustella omassa tutkimuksessaan tehtyjä ratkaisuja täysin
irrallaan niistä käsitteistä ja merkityksistä, joiden kautta tutkimuksen arvoa tieteen kentällä
yleisesti määritellään. Lincolnin ja Guban (1985) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa
luotettavuuden osatekijät ovat samat kuin perinteisessäkin tutkimuksessa – totuusarvo,
yleistettävyys, yhtäpitävyys ja neutraalisuus – mutta niiden arviointikriteerit määritellään
toisin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden kannalta keskeisinä määritteinä voidaan pitää uskottavuutta (credibility), siirrettävyyttä (transferability), varmuutta (dependability) ja vahvistettavuutta (confirmability) (Lincoln & Guba 1985, Tynjälä 1991).
Totuudellisuuden, ts. uskottavuuden, näkökulma on verrattavissa perinteisessä metodologiakeskustelussa lähinnä sisäisen validiteetin vaatimukseen eli siihen, kuinka hyvin tutkijan luoma tulkinta vastaa todellisuutta ja miten tämä vastaavuus on todennettavissa (Lincoln & Guba 1985). Nämä kysymykset palautuvat viime kädessä tutkimuksen ontologisiin
ja epistemologisiin sitoumuksiin. Omassa tutkimuksessani sitoudun relativistiseen käsitykseen todellisuudesta ja mahdollisuudesta saada todellisuutta koskevaa tietoa (ks. luku 5.1).
Tutkimukseni kautta en ole pyrkinyt rakentamaan yhtä ainoaa totuutta perhepäivähoidosta
ja sen laadusta, vaan löytämään sen perustaksi useita eri totuuksia ja näkökulmia (vrt. Tynjälä 1991). Nämä ”totuudet” ovat välittyneet tutkimukseeni niiden kielellisten ilmaisujen
kautta, joilla eri tutkimushenkilöt ovat kuvanneet tutkittavaa ilmiötä. Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta nousee siis keskeiseksi se, kuinka hyvin olen pystynyt tavoittamaan nämä erilaiset totuudet ja niiden taustamerkitykset ja kuinka uskottavasti pystyn
perustelemaan niiden pohjalta rakentamani rekonstruktiot lukijalle.
Omassa tutkimuksessani nostan uskottavuutta lisääviksi perusteiksi neljä seuraavaa
tekijää: 1) menetelmällinen triangulaatio, 2) autenttiset tekstikatkelmat, 3) luokittelukategorioiden ja tulkintaprosessin eksplikointi sekä 4) tutkijan kulttuurinen kompetenssi ja reflektio (face validiteetti). Tarkastelen seuraavassa jokaista edellä mainittua tekijää tarkemmin sekä metodikirjallisuuden että oman tutkimukseni valossa.
Menetelmällistä triangulaatiota tutkimuksen luotettavuutta lisäävänä tekijänä olen
toteuttanut tutkimuksessani paitsi käyttämällä sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista analyysia myös keräämällä samaa ilmiötä koskevaa informaatiota useilta eri toimijatahoilta
(ks. Tynjälä 1991). Kvantifioinnin keskeisenä funktiona on tutkimuksessani ollut argumentoida ja havainnollistaa lukijalle, kuinka suuren painoarvon tietyt perhepäivähoidon laatuun liittyvät tekijät saavat käsitellyissä aineistoissa; esimerkiksi sitä, kuinka moni perhepäivähoitajista piti koulutusta ja ammatillisuutta perhepäivähoidon heikkoutena, kuinka
moni ohjaajista, kuinka moni vanhemmista jne. Kvantifiointi lisää tulkintani uskottavuutta
eritellessäni toimijatahoittain niitä sisältöjä, joita pidettiin tärkeinä perhepäivähoidon laadun ja sen kehittämisen kannalta. Patton (1990) pitää triangulaatiossa keskeisenä eri aineistoista saatujen tulosten eroavaisuuksien raportointia ja niiden syiden pohtimista. Siihen
olen pyrkinyt myös omassa tutkimuksessani. Toimijaryhmittäisten erojen vertailtavuutta
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heikensi kuitenkin osaltaan se, että vanhemmille suunnattu kysely ei vastannut laajuudeltaan eikä sisällöltään riittävän hyvin perhepäivähoitohenkilöstölle suunnattua kyselyä.
Autenttisten tekstikatkelmien käyttö on varsin yleinen laadullisissa tutkimuksissa käytetty menetelmä tulkinnan uskottavuuden lisäämiseksi. Autenttisten tekstikatkelmien
yhtenä keskeisenä funktiona on osoittaa lukijalle yhteyksiä aineiston ja tuotetun tulkinnan
välillä (vrt. Kyngäs & Vanhanen 1999). Tekstikatkelmien kautta myös lukija voi osaltaan
seurata ja arvioida tulkintaprosessin muotoutumista. Omassa tutkimuksessani autenttisia
tekstikatkelmia on käytetty läpi tulososan. Niiden kautta on paitsi elävöitetty tutkimusraporttia myös tarjottu lukijalle mahdollisuus arvioida aineiston ja tuotetun tulkinnan validiutta.
Luokittelukategorioiden ja tulkintaprosessin eksplikointia voidaan pitää yhtenä keskeisenä, nimenomaan sisällön analyysina toteutetun tutkimuksen, uskottavuuskriteerinä
(Krippendorf 1980, Mayring 2000). Tutkijan on pystyttävä eksplikoimaan riittävän tarkasti
se, miten luokittelukategoriat ovat syntyneet ja minkälaisiin sisällöllisiin kriteereihin ne
perustuvat. Tässä tutkimuksessa olen hyödyntänyt sekä deduktiivista että induktiivista
sisällön analyysia (ks. luku 5.4.1 ja 5.4.2). Deduktiivisen analyysin perustana käyttämäni
luokitusrunko muodostui perhepäivähoitoa koskevan tutkimuskirjallisuuskoonnin mukaiseksi (ks. liite 6). Yläkategorioiksi nostin perhepäivähoidon laadun puite-, välilliset-, prosessi- ja vaikutustekijät sekä niiden alakategorioiksi tutkimuskirjallisuuskoonnin mukaiset
yksittäiset laatutekijät. Kunkin kategorian sisältöä olen kuvannut yksityiskohtaisesti tutkimuskirjallisuuskoonnin yhteydessä (ks. tarkemmin luku 4). Deduktiivisessa analyysissa
säilytin avoimuuden myös niille tekijöille, joita alustava luokitusrunko ei tavoittanut.
Nämä tekijät luokittelin ns. muuta-kohtaan. Kaikkien niiden tulososan lukujen alussa,45
joissa olen käyttänyt deduktiivisesti muodostettua laatutekijäpohjaista luokitusrunkoa, olen
havainnollistanut lukijalle sekä eri alakategorioiden (laatutekijöiden) saaman määrällisen
painoarvon että ”muuta”-luokkaan luokitelemani sisällöt ja niiden painoarvot. Näin lukija
pystyy osaltaan arvioimaan paitsi luokitusrungon toimivuutta myös tulkinnan etenemistä
empiirisen aineiston ja tutkimuskirjallisuuskoonnin välisenä vuoropuheluna. Deduktiivisessa analyysissa yhdeksi tutkimuksen uskottavuutta heikentäväksi tekijäksi nousi se, että
luokittelurungon alakategoriat (laatutekijät) olivat sisällöllisesti niin tiukasti kytköksissä
toisiinsa, että niiden erotteleminen oli joissakin kohdin vaikeaa. Tätä ongelmatiikkaa olen
kuvannut asiayhteyksissään tutkimuksen tulososassa (ks. esim. luku 7.1.4). Induktiiviseen
sisällön analyysiin liittyvien luokituskategorioiden sisältöä ja muodostumista olen kuvannut sekä menetelmäluvussa 5.4.2 että kussakin tulososan luvussa, jossa olen käyttänyt
induktiivista sisällön analyysia. Näin myös lukija pystyy seuraamaan konkreettisesti sitä,
miten aineiston pelkistäminen ja ryhmittely on tapahtunut ja minkälaisia sisältöjä kuhunkin
syntyneeseen kategoriaan liittyy.
Tutkijan kulttuurista kompetenssia ja reflektiota pidetään laadullista tutkimusta koskevassa metodikirjallisuudessa yleisesti yhtenä tutkimuksen uskottavuutta, ts. sisäistä validiteettia, lisäävänä tekijänä (ks. esim. Lincoln & Guba 1985, Siljander & Karjalainen 1991,
Usher 1996). Mikäli tutkijalla ei ole riittävää kulttuurista tarttumapintaa omaan aineistoonsa ja tutkittavaan ilmiöön, hänen on lähes mahdotonta tehdä sitä koskevia valideja tulkintoja. Omassa tutkimuksessani tie tutkimuskontekstiini on kulkenut paitsi suhteellisen
laajan kirjallisuuskatsauksen myös päivähoidon parissa tekemäni käytännön työn viitoitta45. Luvut 8.1, 9.1, 9.2, 9.3 ja 10.
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mana. Tutkimusprosessi on edennyt jatkuvana vuoropuheluna teoreettisen viitekehyksen,
empiirisen aineiston sekä tiedon käyttäjien eli perhepäivähoitohenkilöstön kanssa. Tiedon
käyttäjien kanssa toteutetusta reflektiosta voidaan käyttää nimitystä face-validointi (Kyngäs & Vanhanen 1999, Patton 1990). Face-validiteetti tarkoittaa käytännössä sitä, että
tuloksia validoidaan esittelemällä tulokset henkilöille, joille tutkittava ilmiö on tuttu, ja
pyydetään heitä arvioimaan, vastaavatko tulokset todellisuutta. Monet sisällön analyysin
asiantuntijat suosittelevat face-validiteetin käyttöä analyysin luotettavuuden lisäämiseksi
(Kyngäs & Vanhanen 1999). Omassa tutkimuksessani tulosten reflektointia ja validointia
on tapahtunut paitsi useissa perhepäivähoitajien kanssa käydyissä keskusteluissa nykyisen
työni puitteissa myös perhepäivähoitajien ammattiliiton julkaiseman lehden palstoilla.
Annoin Kunta ja Me -lehteen (15/2001)46 haastattelun oman väitöskirjani tuloksista. Haastattelun pohjalta toimitettu artikkeli oli suhteellisen kärjistetty ja herätti vilkasta keskustelua perhepäivähoitokentällä. Osa tästä keskustelusta on dokumentoitunut Kunta ja Me -lehden mielipidepalstoilla,47 osa saamissani kirjeissä ja osa kirjaamissani puhelinsoitoissa.
Palautteiden yhteenvetona voin todeta, että suurin osa tutkimukseni tuloksia kommentoineista perhepäivähoitajista oli samaa mieltä siitä, että perhepäivähoidon ohjauksessa, perhepäivähoitajien palkkaus- ja työaikasäädöksissä, varahoitojärjestelmässä ja koulutuksessa
on paljon kehittämisen varaa.
Sen sijaan vastalauseita ja tietynlaista ammatillista hämmennystä aiheuttivat tutkimuksessani esiin nousseet väitteet, että perhepäivähoidon laadussa on suurta vaihtelua, eikä
kaikkien hoitajien työpanokseen voi välttämättä luottaa (ks. luku 8.1.3.). Osa tutkimustani
kommentoineista perhepäivähoitajista kritisoi voimakkaasti myös väitettä, että perhepäivähoidon toimintamuodoissa korostuu perushoito ja lämminhenkinen yhdessäolo lapsen
oppimisen tietoisen ja tavoitteellisen tukemisen sijaan. Sain useita puhelinsoittoja, joissa
hoitajat kuvasivat omaa toimintaansa ja halusivat keskustella kanssani siitä, toimivatko he
mielestäni laadukkaasti. Keskusteluista jäi päällimmäiseksi tunne, että minulle soittivat
nimenomaan hyvät ja motivoituneet hoitajat, jotka kaikesta huolimatta tunsivat epävarmuutta oman toimintansa suhteen. Perhepäivähoidon epäkohtien esiin nostaminen koettiin
jollakin tavalla ”henkilökohtaisena loukkauksena”, ja hoitajat halusivat vahvistusta siitä,
että en kritisoi juuri heidän toimintaansa. Tämänkaltaista keskustelua olen joutunut käymään myös useiden nykyisessä työssäni kohtaamien perhepäivähoitajien kanssa.
Nämä saamani palautteet ja käymäni keskustelut aiheuttivat tietynlaista hämmennystä
myös minussa tutkijana. Osa tutkijoista katsookin, että läheinen suhde tutkijan ja tutkittavien välillä voi muodostua myös tutkimuksen luotettavuuden suurimmaksi uhkaksi. Tämän
vuoksi korostetaan tutkijan reflektiivisen otteen merkitystä tulosten totuudellisuudessa.
Tutkijan on jatkuvasti tarkkailtava itseään ja reaktioitaan, jotka voivat vaikuttaa väärentävästi tutkimuksen tulkintaan ja tulosten raportointiin. (Tynjälä 1991). Itse koin hämmennystä lähinnä oman kriittisyyteni suhteen. Onko kritiikkini liian voimakasta? Löytyykö kritiikilleni perusta? Olenko tulkinnut aineistoani tietynlaisten ”kriittisten silmälasien” läpi ja
hukannut positiiviset asiat? Tätä voi arvioida myös jokainen tutkimukseni lukija. Oman
pohdintani ja arviointini perusteella tulin kuitenkin siihen tulokseen, että kaikelle kritiikille, samoin kuin positiivisille näkökulmille, löytyy tutkimuksestani perusta. Tutkimukseni ei kuvaa tai kritisoi kenenkään yksittäisen hoitajan, ohjaajan tai kunnan käytäntöjä,
46. Kunta ja Me -lehden 15/2001 Hoitaja ja työ -liite.
47. Kunta ja Me -lehdet: 16/2001, 1/2002, 2/2002, 3/2002.
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vaan rakentaa yleiskuvaa perhepäivähoidosta sekä varhaiskasvatustutkimuksen, perhepäivähoitajien, ohjaajien että vanhempien sille antamien merkitysten kautta. Tutkimuksessani
esiin nousevien näkökulmien kautta jokainen perhepäivähoitaja, ohjaaja ja muut perhepäivähoidon eri toimijat saavat välineitä, joiden kautta arvioida omaa toimintaansa ja oman
kuntansa perhepäivähoitoa, toisin sanoen sitä, mikä omassa toiminnassa ja oman kunnan
perhepäivähoidossa on hyvää ja missä on mahdollisesti kehittämisen varaa.
Siirrettävyys on laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteerinä verrattavissa kvantitatiivisen tutkimuksen yleistettävyyden, ulkoisen validiteetin, vaatimukseen (Lincoln & Guba
1985, Tynjälä 1991) eli siihen, missä määrin tulosten voidaan olettaa soveltuvan myös laajempaan perusjoukkoon (Tynjälä 1991). Lincolnin ja Cuban (1985) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulosten siirrettävyys kontekstista toiseen riippuu lähinnä siitä, miten
samankaltaisia tutkittu ympäristö ja sovellusympäristö ovat. Tutkija ei voi yksin tehdä johtopäätöksiä tulosten siirrettävyydestä, vaan vastuu tutkimuksen sovellusarvosta jää suureksi osaksi tutkimuksen hyödyntäjille. Tutkijan tehtävänä on kuvata riittävän tarkasti
oman tutkimuksensa informantit ja heidän toimintaympäristönsä, jotta tutkimuksen hyödyntäjät saavat riittävät välineet tutkimuksen sovellusarvon määrittämiseen eri konteksteissa. (Lincoln & Cuba 1985, Tynjälä 1991, 390.)
Omassa tutkimuksessani olen tehnyt tutkimukseen osallistuneiden informanttien ja heidän toimintaympäristönsä kuvausta sekä perhepäivähoitohenkilöstön taustatietoja käsittelevässä luvussa (luku 6.1) että aineistonkeruuta kuvaavassa luvussa (luku 5.3). Perhepäivähoitohenkilöstön kohdalla tulosten siirrettävyyskriteeri täyttyy paremmin kuin vanhempien
kohdalla. Tähän vaikuttaa paitsi aineiston laatu myös tutkimuksen informantteja koskeva
raportointi. Perhepäivähoitohenkilöstön näkemyksiä koskevien tulosten kohdalla siirrettävyyttä lisäävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että tutkimuksen aineisto on sekä määrällisesti
että laadullisesti suhteellisen kattava. Tutkimukseen osallistui perhepäivähoitajia ja ohjaajia eri puolilta Suomea, ja mukana oli sekä pienten että suurten kuntien edustajia. Myös
kaikki perhepäivähoidon eri muodot olivat edustettuina (ks. tarkemmin luku 5.3). Perhepäivähoitohenkilöstön kohdalla myös taustatietoja koskevaa aineistonkeruuta (ks. liitteet 3
ja 4) ja raportointia voidaan pitää suhteellisen kattavana (ks. luku 6.1).
Toisaalta tulosten siirrettävyyteen voi vaikuttaa heikentävästi se, että koko tutkimusaineistoni on kerätty Laadun arviointi päivähoidossa -projektiin osallistuneista kunnista. Näiden kuntien osoittama halu lähteä mukaan yliopistolliseen kehittämisprojektiin voidaan tulkita jo tietynlaiseksi osoitukseksi siitä, että näissä kunnissa ollaan keskivertokuntiin verrattuna tietoisempia ja aktiivisempia päivähoidon ja sen kehittämisen suhteen. Näin ollen tutkimukseni tulokset voivat antaa todellisuutta positiivisemman kuvan perhepäivähoidosta ja
sen laadusta.
Vanhempien aineisto on kerätty yhden kunnan alueelta ja se on määrällisesti suppeampi
kuin henkilöstöä koskevat aineistot. Vanhemmilta ei kerätty myöskään mitään taustatietoja.
Tähän on syynä se, että tutkimuksen tavoitteet ja kysymyksen asettelu ovat muuttuneet tutkimusprosessin kuluessa. Tutkimusprosessin alussa tutkimuksen tavoittena oli selvittää
pelkästään perhepäivähoitohenkilöstön käsityksiä perhepäivähoidosta ja sen laadusta.
Tämä lähtökohta olisi kuitenkin jättänyt perhepäivähoidon laadun jäsennyksestäni kaksi
keskeistä toimijaryhmää, lapset ja vanhemmat, kokonaan ulkopuolelle. Näin ollen tein päätöksen, että otan tutkimukseeni mukaan vanhempien aineiston, joka oli kerätty Laadun
arviointi päivähoidossa -projektin yhteydessä. Lasten näkökulma jäi tutkimukseni empiirisestä osasta ulkopuolelle, mutta olen pyrkinyt tuomaan sitä esiin kuitenkin tutkimuskirjal-
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lisuuskoonnin yhteydessä. Vanhempien aineistoon sisältyvistä puutteista huolimatta
aineisto valotti mielestäni tärkeällä tavalla sitä, mitä vanhemmat ajattelevat perhepäivähoidosta ja sen laadusta. Tulosten siirrettävyyttä laajempaan perusjoukkoon voi jokainen
lukija arvioida omalta osaltaan.
Varmuus ja vahvistettavuus laadullisen tutkimuksen arviointikriteereinä pohjautuvat
perinteisessä metodologiakeskustelussa sekä tutkimuksen pysyvyyden, ts. reliaabeliuden,
että objektiivisuuden vaatimukseen. Kvantitatiiviseen tutkimuksessa reliabiliteettia on
tutkittu esimerkiksi erilaisilla uusintamittauksilla, joiden kautta on tarkistettu, missä määrin tulokset pysyvät samana (Lincoln & Guba 1985, Tynjälä 1991). Vastaavasti objektiivisuutta on pyritty varmistamaan esimerkiksi pyrkimällä ”sulkeistamaan” tutkijan omat
käsitykset tulkinnan ulkopuolelle. Kumpaakin lähtökohtaa voidaan pitää irrelevanttina
laadullisessa tutkimuksessa, jonka ontologinen perusta rakentuu nimenomaan ajallisesti ja
paikallisesti konstruoituvan, subjektiivisen ja muuntuvan todellisuuden varaan (vrt. Guba
& Lincoln 1994, Hatch 1995). Konstruktivistisen paradigman mukaan kaikki tietomme
on oman konstruointimme tulosta, jolloin tutkijan on mahdotonta sulkeistaa omia subjektiivisia käsityksiään kokonaan tutkimusprosessin ulkopuolelle. Sulkeistamisen sijaan on
tärkeää olla tietoinen omista ennakkokäsityksistään sekä reflektoida jatkuvasti omia näkemyksiään ja ratkaisujaan (ks. edellä tutkijan kulttuurinen kompetenssi ja reflektio). Vastaavasti tutkimustulokset eivät koskaan voi pysyä täysin samana, vaikka tutkimus toistettaisiin saman kaavan mukaan samoille henkilöille lyhyen aikavälin kuluessa. Käsityksemme maailmasta ja sen eri ilmiöistä muuttuvat koko ajan. Jo itse tutkimusprosessi voi
toimia informanteille eräänlaisena tiedostamisprosessina, joka saa aikaan käsitysten
muuttumista, ja heikentää näin tutkimuksen reliabiliteettia (Tynjälä 1991).
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen varmuus ja vahvistettavuus, samoin kuin
uskottavuus ja siirrettävyys, palautuvat viime kädessä kaikki tutkimusmenettelyjen huolelliseen raportointiin, jonka kautta lukijan on mahdollista seurata tutkimuksen kulkua ja
arvioida sen luotettavuutta. Pattonin (1990) mukaan tällöin ei ole kysymys ”objektiivisuudesta” sen perinteisessä mielessä, vaan lähinnä tutkijan rehellisyydestä, uskottavuudesta ja
tasapainosta (ks. myös Lincoln & Guba 1985, Tynjälä 1991). Omassa tutkimuksessani olen
pyrkinyt raportoimaan suhteellisen tarkasti paitsi aineiston keräämisen (ks. luku 5.3), analysoinnin ja tulkinnan eri vaiheet (ks. luku 5.4) myös tässä luvussa kokonaisuudessaan ne
eri menetelmät, joilla olen pyrkinyt lisäämään ja perustelemaan tutkimukseni luotettavuutta. Näiden kautta lukija saa mielestäni riittävät edellytykset joko hyväksyä, riitauttaa
tai hylätä rakentamani tulkinnat.

12.4 Katse tulevaisuuteen
Tutkimukseni on valottanut omalta osaltaan perhepäivähoitoa ja sen laatua paitsi varhaiskasvatustutkimuksen myös perhepäivähoidon eri toimijoiden – hoitajien, ohjaajien ja
vanhempien – näkökulmasta. Yksi tärkeä näkökulma on kuitenkin jäänyt huomioimatta –
perhepäivähoitolapset. Jatkossa olisi tärkeää, että perhepäivähoitoa koskeva tutkimustoiminta kohdistuisi voimakkaammin siihen, miten lapsi kokee perhepäivähoidon arjen ja
mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu. Oma tutkimukseni on valottanut perhepäivä-
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hoitoa ja sen laatua ns. toisen asteen perspektiivistä – eri toimijoiden sille antamien merkitysten kautta, ei suoraan arjen toimintaa havainnoimalla.
Perhepäivähoitoa voidaan pitää edelleen paitsi julkisena myös salattuna päivähoitotoimintana (vrt. Alho-Kivi & Keskinen 2002). Meillä on hyvin vähän tietoa siitä, mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu ja mitä vaikutuksia perhepäivähoidolla on lapsen kehitykseen nyt ja tulevaisuudessa. Kuitenkin tämän pitäisi olla yksi keskeinen peruste päivähoitoratkaisuja mietittäessä. Tietämättömyys lisää epäluuloa ja voi ohjata vääriin ratkaisuihin.
Tämän ovat tiedostaneet myös perhepäivähoitajat itse. Olen saanut tutkimusprosessini
aikana soittoja perhepäivähoitajilta, jotka ovat pyytäneet, että tulisin tekemään tutkimusta
heidän arkipäivästään – tuomaan tutkimuksen kautta esiin sen, kuinka arvokasta työtä perhepäivähoitajat tekevät lasten hyvinvoinnin eteen ja miten pitkäkestoisia vaikutuksia
onnistuneella ihmissuhteella voi olla lapsen elämään hyvin pitkällä aikajänteellä (vrt. Hows
ym. 1994a,b).
Meillä on myös hyvin vähän tietoa siitä, miten eri tavalla päiväkotihoito tai perhepäivähoito vaikuttavat lapseen. Päiväkodin arkipäivää sävyttää usein kiire, melu ja tietynlainen
hektisyys. Miten tämä näkyy lapsissa? Lasten psykiatrit ovat viime vuosina korostaneet
voimakkaasti sitä, että pienelle lapselle ei ole hyväksi kasvaa suuressa ryhmässä, jossa hän
joutuu jakamaan aikuisen huomion monen muun lapsen kanssa. Lapsen tasapainoisen kasvun ja kehityksen perusta on aikuisen rakastava, yksilöllinen ja lapsen tarpeista lähtevä
hoiva ja huomio, jonka varassa myös lapsen sosiaalisuus kehittyy. Vastaavasti kuin riippuvuus on riippumattomuuden perusta, aikuisen tarjoama yksilöllinen huomio on lapsen sosiaalisuuden perusta. (esim. Howes ym. 1994a, Keltikangas-Järvinen 2001.) Tästä näkökulmasta perhepäivähoidon voidaan katsoa tarjoavan hyvät puitteet lapsen kasvulle ja kehitykselle. Käytännössä meillä ei kuitenkaan ole tutkittua tietoa siitä, saako lapsi perhepäivähoidossa yksilöllistä ja lapsen tarpeista lähtevää hoivaa ja huolenpitoa. Toisaalta emme tiedä
myöskään riittävästi siitä, miten kukin perhepäivähoitaja määrittelee lapsen tarpeet, ts.
minkäläinen perhepäivähoito on kunkin perhepäivähoitajan mielestä yksilöllistä ja lapsen
tarpeista lähtevää.
Perhepäivähoitosektorilla on tapahtunut viime vuosien aikana myös paljon muutoksia,
jotka ovat nostaneet esiin uusia tutkimushaasteita. Näistä muutoksista keskeisinä voidaan
pitää mm. ryhmäperhepäivähoidon yleistymistä, perhepäivähoidon ohjaukseen liittyviä
muutoksia, perhepäivähoitajien pienryhmätoiminnan kehittymistä sekä perhepäivähoitajien koulutusjärjestelmän uudistumista. Ryhmäperhepäivähoito on hoitomuotona suhteellisen uusi tulokas, josta on olemassa hyvin vähän tutkittua tietoa. Ryhmäperhepäivähoito on
samalla hoitomuoto, joka pitää sisällään hyvin ristiriitaisia merkityksiä sekä perhepäivähoitajien itsensä että päivähoidon esimiesten käsityksissä. Osa perhepäivähoitajista näyttää
olevan sitä mieltä, että ryhmäperhepäivähoito on perhepäivähoidon eri muodoista nimenomaan se, jonka varaan perhepäivähoito tulevaisuudessa rakentuu, ja muu perhepäivähoito
saa väistyä (Pelkonen 2001). Osa perhepäivähoitajista puhuu voimakkaasti perinteisen perhepäivähoidon puolesta (Järvimäki 2002). Vastaavasti päivähoidon esimiehistä osa näkee
ryhmäperhepäivähoidon ainoana vaihtoehtona perhepäivähoidon säilyttämiseksi, koska
perinteiseen lapsen tai hoitajan kotona tarjottavaan perhepäivähoitoon ei löydy enää halukasta henkilöstöä. Osassa kuntia ryhmäperhepäivähoito on puolestaan linjattu hoitomuotona kokonaan pois, koska siitä on saatu huonoja kokemuksia mm. henkilöstörakenteen ja
hoidon laadun suhteen (Valoa-projektin pilottiseminaari 21.03.2002). Oman tutkimukseni
valossa ryhmäperhepäivähoito hahmottui hoitomuodoksi, jonka ryhmäperhepäivähoitajat
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itse hahmottavat hyväksi nimenomaan työntekijän näkökulmasta (ks. luku 6.2.2). Nyt olisi
tärkeää tutkia sitä, mitä vahvuuksia ryhmäperhepäivähoidolla on päivähoidon asiakkaiden
eli lapsen ja perheen näkökulmasta. Toisaalta olisi tärkeää selvittää myös koko maanlaajuisesti, minkälaisen henkilöstörakenteen ja minkälaisten puitteiden varassa ryhmäperhepäivähoitoa kokonaisuudessaan toteutetaan.
Tutkimusta kaivataan myös perhepäivähoidon ohjauksen ja perhepäivähoitajien pienryhmätoiminnan toteutumisesta eri kunnissa, samoin kuin perhepäivähoitajien koulutuksen
vaikuttavuudesta. Muutamissa kunnissa on kokeiltu perhepäivähoitajien pienryhmätoiminnan ja toisaalta myös ohjauksen kehittämistä ns. mentoroinnin periaatteella. Alueen päiväkodeissa työskentelevistä lastentarhanopettajista halukkaat ovat saaneet oman perhepäivähoitajien pienryhmän mentoroitavakseen. Pienryhmät kokoontuvat säännöllisesti lastentarhanopettajan johdolla käsittelemään erilaisia perhepäivähoitajien työhön ja ammatillisuuteen liittyviä teemoja. Perhepäivähoitajat voivat ottaa yhteyttää omaan mentoriinsa myös
erilaisissa ongelmatilanteissa tai työhönsä liittyvissä kysymyksissä. Tämä vapauttaa ohjaajien työtaakkaa ja tarjoaa samalla lastentarhanopettajille mahdollisuuden hyödyntää monipuolisesti omaa pedagogista koulutustaan.48 Mentoroinnin soveltuvuus laajemminkin perhepäivähoidon ohjauksen, pienryhmätoiminnan ja toisaalta myös hoitajien ammatillisen
osaamisen kehittämiseksi olisi erittäin ajankohtainen ja tärkeä tutkimusaihe.
Lopuksi voin todeta, että perhepäivähoito on niin vähän tutkittu hoitomuoto suomalaisessa päivähoitojärjestelmässä, että sen sisään mahtuu vielä monia mielenkiintoisia ja tarpeellisia tutkimusaiheita. Toivon, että oma väitöskirjatutkimukseni rohkaisee muitakin
alasta kiinnostuneita tarttumaan tähän haasteelliseen ja antoisaan tehtävään.

48. Työpapereita perhepäivähoitajien kursseilta 2001–2002. Sanna Parrila. Merikosken kuntoutusja tutkimuskeskus.
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Kunta ja Me lehden 15/ 2001 Hoitaja & työ -liite. Laadukas hoito on tuurin kauppaa.
Kunta ja Me lehden mielipidepalstat: 16/2001, 1/2002, 2/2002, 3/2002

Julkaisemattomat lähteet:
Alila-Paunonen K (2002) Valoa -projektin pilottiseminaarin välitehtävät. Julkaisemattomia työpapereita. Helsinki: Valoa -projektin pilottiseminaari 20.–21.3.2002.
Työpapereita perhepäivähoitajien kursseilta 2001–2002. Sanna Parrila. Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus.
Parrila-Haapakoski S (1997) Kuntakyselyyn perustuvaa tietoa päivähoidon laadunarvioinnin toteuttamisesta suomen kunnissa. Seminaariesitelmä. Laadunarviointi varhaiskasvatuksessa seminaari
3.–4.11.1997. Oulun yliopisto, varhaiskasvatuskeskus.
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Liite 1 Laadunarviointi päivähoidossa -projektin yhteistyötahot
Varhaiskasvatuksen laatu
-yhteistyöryhmänjäsenet

Laadun arviointi päivähoidossa -projektissa
mukana olleet kunnat

Eeva Hujala, Oulun yliopisto

Kokeilukunnat
Espoo: Kaarina Salonen
Hankasalmi: Päivi Mustonen
Hollola: Päivi Laattala
Iisalmi: Sinikka Rissanen
Kajaani: Tiina Leinonen
Jyväskylä: Liisa Salminen
Kangasala: Anneli Halkola
Kankaanpää: Hannu Majamaa
Kemijärvi: Sirkka Korhonen
Kempele: Tuula Männikkö
Kitee: Eine Kettunen
Kotka: Kirsi Alila-Paunonen
Lahti: Maarit Raitala
Lappeenranta: Soile Lumme
Lempäälä: Terttu Peltonen
Multia: Päivi Salonen
Oulu: Aini Hurskainen
Pirkkala: Liisa Almusa
Pyhäselkä: Kaija Karppinen
Tampere: Kaarina Perälä
Teuva: Leena Kittilä
Uusikaupunki: Virpi Mattila

Marjatta Kaidesoja, Jyväskylän kaupunki
Pirjo Koivukangas, Stakes / Oulun yliopisto
Päivi Lindberg, Oulun yliopisto
Veijo Nivala, Lapin yliopisto
Sanna Parrila-Haapakoski, Oulun yliopisto
Monika Riihelä, Stakes
Maija Strandström, Kuntaliitto
Leena Tauriainen, Jyväskylän yliopisto
Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto
Marita Beijar, Länsi-Suomen lääninhallitus
Marja-Leena Kärkkäinen, Oulun lääninhallitus
Risto Harpela, Lapin lääninhallitus
Tutkimus ryhmä

Professori Eeva Hujala, Oulun yliopisto
KM Päivi Lindberg, Oulun yliopisto
KM Sanna Parrila-Haapakoski, Oulun yliopisto
KM Veijo Nivala, Lapin yliopisto
FM Leena Tauriainen, Jyväskylän yliopisto
Professori Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto

Seurantakunnat:
Alavieska
Hämeenlinna
Kaarina
Kalajoki
Kauhava
Nivala
Nurmijärvi
Pori
Rauma
Rovaniemen mlk.
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Liite 2 Laadun arviointi päivähoidossa -projektin tavoitteet
ja julkaisut
Projektin tavoitteet:
1) VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA ARVIOINNIN TEOREETTINEN JÄSENTÄMINEN
2) TUTKIMUKSEEN, SUOMALAISEN PÄIVÄHOIDON KASVATUS- JA SOSIAALIPALVELUTEHTÄVÄÄN SEKÄ KULTTUURISIIN ARVOIHIN PERUSTUVAN PÄIVÄHOIDON LAADUN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLIN LUOMINEN:
• laatia yhteistyössä neljän eri yliopiston ja 22:n kokeilukunnan kanssa laatuvaatimukset ja
-tavoitteet suomalaiseen päivähoitoon
• luoda mittari laatukriteerien toteutumisen arvioimiseksi
3) PÄIVÄHOIDON LAADUNARVIOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYNNISTÄMINEN
Projektin julkaisut 1997-2000:
Hujala, E. & Parrila-Haapakoski, S. 1997. Quality assessment in Finnish early childhood programs. Paper presented in 7th European Conference on the Quality of Early Childhood Education in
Munich, Germany, September 3-6, 1997.
Hujala, E. & Parrila-Haapakoski, S. 1998. Varhaiskasvatuksen laatu – lapsen oikeus. Pikkuväki 5 /
1998.
Hujala, E., Puroila, A-M., Parrila-Haapakoski, S. & Nivala, V. 1998. Päivähoidosta varhaiskasvatukseen. Jyväskylä: Varhaiskasvatus 90 Oy.
Hujala, E. & Parrila-Haapakoski, S. (toim.) 1998. Näkökulmia laadun arviointiin varhaiskasvatuksessa. Oulun yliopisto. Varhaiskasvatuskeskus.
Hujala, E. & Parrila-Haapakoski, S. 1998. Laadun arvioinnin lähtökohtia varhaiskasvatuksessa.
Teoksessa: E.Hujala & S. Parrila-Haapakoski. Näkökulmia laadun arviointiin varhaiskasvatuksessa. Oulun yliopisto. Varhaiskasvatuskeskus.
Hujala, E. & Parrila-Haapakoski, S. 1998. Laadun arviointi päivähoidossa projektin esittely. Teoksessa: E.Hujala & S. Parrila-Haapakoski. Näkökulmia laadun arviointiin varhaiskasvatuksessa.
Oulun yliopisto. Varhaiskasvatuskeskus.
Hujala, E., Lindberg, P. & Parrila-Haapakoski, S. 1998. Towards new ways to evaluate quality in
day care services in Finland. Teoksessa: M. Riihelä & N. Rutanen (toim.) Themes from Finland.
Visible child-invisible child. Summary report on the international conference 15.-18.11.1997 in
Helsinki, Finland. Helsinki: Stakes.
Hujala, E. & Parrila-Haapakoski, S. 1999. Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa. Sosiaaliturva 10,
ss. 12-14.
Hujala, E., Parrila, S., Lindberg, P., Nivala, V., Tauriainen, L.& Vartiainen, P. 1999. Laadunhallinta
varhaiskasvatuksessa. Oulun yliopisto. Varhaiskasvatuskeskus. Oulu: Oulun yliopistopaino.
Perhepäivähoidon laatukriteerit. 2000. Oulun yliopisto. Varhaiskasvatuskeskus.
Päiväkotien laatukriteerit. 2000. Oulun yliopisto. Varhaiskasvatuskeskus.
Parrila-Haapakoski, S. 2000. Laadun arviointi päivähoidon kehittämisen lähtökohtana. Terve- SOS
2000. Lasten ja nuorten vuosituhat. sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja messutapahtuma
22.-24.5.2000. Seminaarijulkaisu. Stakes. ss. 153-156.
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Liite 3 Perhepäivähoitajien kyselylomake

(niiden kysymysten osalta, jotka koskevat tätä tutkimusta ks. tarkemmin kpl 5.3.1)
A) Tänä päivänä toteuttamiisi työtehtäviin liittyvät kysymykset
Luettele viisi tärkeimmäksi katsomaasi työtehtävää tältä päivältä:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
B) Yleiset kysymykset (voit tarvittaessa jatkaa vastauksia kääntöpuolelle)
Onko työtehtävissäsi tapahtunut muutoksia sinä aikana, jonka olet työskennellyt varhaiskasvatuksen parissa? Jos on, niin minkälaisia ja miten olet itse kokenut nämä muutokset?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Minkälainen kasvatusfilosofia tai minkälaiset toimintaperiaatteet ohjaavat työtäsi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mitkä ovat mielestäsi perhepäivähoidon vahvuuksia / hyviä puolia:
a) lapsen kannalta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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b) vanhempien/ perheen kannalta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) perhepäivähoitajan (itsesi) näkökulmasta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) yhteiskunnan / oman kuntasi näkökulmasta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mitkä ovat perhepäivähoidon heikkouksia/ miten perhepäivähoitoa hoitomuotona tulisi kehittää?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Minkälaista on mielestäsi hyvä perhepäivähoito? Luettele tärkeysjärjestyksessä 10 mielestäsi keskeisintä laadukkaaseen perhepäivähoitoon liittyvää tekijää:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________________
8.______________________________________________________________________________
9.______________________________________________________________________________
10._____________________________________________________________________________
C ) Taustatiedot (rastita ja täydennä)
Hoitajan ikä: _____
Hoitajan koulutus:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Miten pitkään olet työskennellyt perhepäivähoitajana? _______ vuotta
Hoitomuoto:

____lapsen kotona tapahtuva hoito
____kolmiperhehoito
____hoitajan kotona tapahtuva hoito
____ryhmäperhepäivähoito

Tämänhetkinen lapsiryhmä:
hoidettavien lasten määrä _____
hoidettavien lasten ikä _______________
lasten hoidossa olo aika (työpäivän pituus) ____________
hoitoryhmään kuuluu myös oma lapsi ____ kyllä ____ ei

Kiitos vastauksestasi!
Aurinkoista ja hyvää kevään jatkoa!
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Liite 4 Perhepäivähoidon ohjaajien kyselylomake

(niiden kysymysten osalta, jotka koskevat tätä tutkimusta ks. tarkemmin kpl 5.3.1)
Tänä päivänä toteuttamiisi työtehtäviin liittyvät kysymykset
Luettele viisi tärkeimmäksi katsomaasi työtehtävää tältä päivältä:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
B) Yleiset kysymykset ( voit tarvittaessa jatkaa vastauksia kääntöpuolelle)
Onko työtehtävissäsi tapahtunut muutoksia sinä aikana, jonka olet työskennellyt varhaiskasvatuksen parissa? Jos on, niin minkälaisia ja miten olet itse kokenut nämä muutokset?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Minkälainen kasvatusfilosofia tai minkälaiset toimintaperiaatteet ohjaavat työtäsi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mitkä ovat mielestäsi perhepäivähoidon vahvuuksia / hyviä puolia:
a) lapsen kannalta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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b) vanhempien/ perheen kannalta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) perhepäivähoitajan (itsesi) näkökulmasta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) yhteiskunnan / oman kuntasi näkökulmasta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mitkä ovat perhepäivähoidon heikkouksia/ miten perhepäivähoitoa hoitomuotona tulisi kehittää?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Minkälaista on mielestäsi hyvä perhepäivähoito? Luettele tärkeysjärjestyksessä 10 mielestäsi keskeisintä laadukkaaseen perhepäivähoitoon liittyvää tekijää:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________________
8.______________________________________________________________________________
9.______________________________________________________________________________
10._____________________________________________________________________________
C ) Taustatiedot (rastita ja täydennä)
Perhepäivähoidon ohjauksesta vastaavan henkilön ikä: _____
Perhepäivähoidon ohjauksesta vastaavan henkilön koulutus:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Miten pitkään olet työskennellyt perhepäivähoidon ohjauksesta vastaavana? _____vuotta
Miten pitkään olet työskennellyt päivähoidossa, missä?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mitä päivähoitomuotoja ohjauksesi piiriin kuuluu
____lapsen kotona tapahtuva hoito
____kolmiperhehoito
____hoitajan kotona tapahtuva hoito
____ryhmäperhepäivähoito
____päiväkotihoito
____leikkitoiminta
____muu, mikä __________________
Kuinka monta lasta ohjausalueeseesi kuuluu? ____
Kuinka monta päivähoidon työntekijää ohjausalueeseesi kuuluu? ___________________
Kiitos vastauksestasi!

Aurinkoista ja hyvää kevään jatkoa!
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Liite 5 Vanhempien kyselylomake
Mikä on mielestäsi laatua päivähoidossa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mitä pidät kaikkein tärkeimpänä asiana päivähoidossa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Miten kehittäisit päivähoitoa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mikä on lapsesi kannalta tärkeää päivähoidossa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tarvittaessa vastausta voi jatkaa kääntöpuolelle.
Kiitos!
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Liite 6 Laatutekijäpohjaisen analyysin luokitusrunko
PÄÄKATEGORIAT
PUITETEKIJÄT

ALAKATEGORIAT
Riittävyys ja saatavuus
Ihmissuhteiden pysyvyys
Ryhmän koostumus

VÄLILLISET TEKIJÄT

Yhteistyö vanhempien kanssa
Työyhteisön sisäinen yhteistyö ja hyvinvointi
Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Ohjaus
Henkilöstön koulutus, ammatillisuus ja työmotivaatio (sisältää myös hoitajan
persoonallisuuteen liittyvät maininnat)
Hoitajan perhe
Palkkaus- ja työaikasäädökset

PROSESSITEKIJÄT

Aikuinen–lapsi-vuorovaikutus
Vertaisvuorovaikutus ja leikki
Perushoito
Muu toiminta (toiminnan sisällöt)
Suunnittelu ja arviointi
Oppimisympäristö

VAIKUTUSTEKIJÄT

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen
Lapsen myönteiset kokemukset
Vanhempien tyytyväisyys

MUUTA

Liite 7 Perhepäivähoitajia ja heidän työolosuhteitaan
kuvaavat taulukot
Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneet perhepäivähoitajat hoitomuodoittain (n 93).
Hoitomuoto
Lapsen kotona tapahtuva hoito
Hoitajan kotona tapahtuva hoito
Kolmiperhehoito
Ryhmäperhepäivähoito
Varaperhepäivähoitajana pk:ssa

f
13
51
5
22
2

%
14
55
5
24
2

f
5
22
50
16

%
5
24
54
17

f
5
13
11
22
21
21

%
5
14
12
24
23
23

Taulukko 2. Perhepäivähoitajien ikäjakauma (n 93).
Ikäjakauma
20 – 29 vuotta
30 – 39 vuotta
40 – 49 vuotta
50 tai yli
*Ikäjakauman vaihteluväli 20 - 57 vuotta, keski-ikä 42 vuotta

Taulukko 3. Perhepäivähoitajien työkokemus (n 93).
Työvuodet
alle 1 vuotta
1 – 4 vuotta
5 – 9 vuotta
10 – 14 vuotta
15 –19 vuotta
20 vuotta tai yli
*Työvuosien vaihteluväli 1kk - 30 vuotta, keskimääräiset työvuodet 13 vuotta
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Taulukko 4. Perhepäivähoitajien koulutustausta (n 93).
Perhepäivähoitajakurssi tai muu varhaiskasvatukseen liittyvä koulutus
Perhepäivähoitaja kurssi
Kotitalousopiston talouslinja + pph kurssi
Puutarhatyön tekijä, ompelija + pph kurssi
Suurtalousemäntä + oppisopimuksella pph
kurssi
Talouskoulu, laitoshuoltaja +pph kurssi
Talous- tai emäntäkoulu + pph kurssi
Keittäjä + pph kurssi
Atelje-ompelija +pph kurssi

f
71
45
3
1
1

Päiväkotiapulainen + pph kurssi
Perushoitaja + pph kurssi
Lastentarhanopettaja
Päivähoitaja
Lähihoitaja
Lastenohjaaja-leikinohjaaja

%
76

Ei varhaiskasvatukseen liittyvää
koulutusta
Ravintola-alan koulutus
Keittäjä
Emäntäkoulu
Yo merkonomi

f
22
2
1
1
1

1
4
1
1

Diplomi-kosmetologi
Parturi-kampaaja
Kudonnan suunnittelija-ohjaaja
Kotiteollisuuskoulun ompelija ja
kutoma puoli

1
1
1
1

1
1
1
7
3
1

Pukuompelija
Sihteeri
Oppisopimus
Peruskoulu
Lähiavustaja
Perushoitaja
Sairaanhoitaja
Hammashoitaja
Kodinhoitaja

2
1
1
1
1
1
2
1
3

%
24
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Liite 8 Perhepäivähoidonohjaajia koskevat taulukot
Taulukko 1. Perhepäivähoidon ohjaajien ikäjakauma (n 37).
Ikäjakauma
20 – 29 vuotta
30 – 39 vuotta
40 – 49 vuotta
50 tai yli
*Keski-ikä 42 vuotta

f
2
12
16
7

%
5
32
43
19

f
7
9
6
7
3
4
1

%
19
24
16
19
8
11
3

f
2
1
4
8
7
9
6

%
5
3
11
22
19
24
16

Taulukko 2. Perhepäivähoidon ohjaajien työkokemus ohjaajana (n 37).
Työkokemus ohjaajana
alle 1 vuotta
1 - 5 vuotta
5 - 10 vuotta
10 - 15 vuotta
15 - 20 vuotta
20-25 vuotta
yli 25 vuotta
*Ohjaajien keskimääräinen työkokemus ohjaajana toimimisesta oli kahdeksan vuotta

Taulukko 3. Perhepäivähoidon ohjaajien työkokemus päivähoidosta (n 37).
Työkokemus päivähoidosta
alle 1 vuotta
1 - 5 vuotta
5 - 10 vuotta
10 - 15 vuotta
15 - 20 vuotta
20-25 vuotta
yli 25 vuotta
*Ohjaajien keskimääräinen työkokemus päivähoidon työtehtävistä oli 16 vuotta
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Taulukko 4. Perhepäivähoidon ohjaajien ohjausalueelle kuuluvien aikuisten lukumäärä (n
37).
Ohjausalueelle kuuluvien aikuisten lukumäärä
alle 10 aikuista
10 - 20 aikuista
21 - 30 aikuista
31 - 40 aikuista
41 - 50 aikuista
yli 50 aikuista

f
1
9
11
12
3
1

%
3
24
30
32
8
3

* Ohjausalueen aikuisten keskimääräinen lukumäärä 29, vaihteluväli 7 - 51

Taulukko 5. Perhepäivähoidon ohjaajien ohjausalueelle kuuluvien lasten lukumäärä (n
37).
Ohjausalueelle kuuluvien lasten lukumäärä
alle 50 lasta
50 - 70 lasta
71 - 90 lasta
91 - 110 111 - 130
131 - 150
yli 150 lasta
*Ohjausalueen lasten keskimääräinen lukumäärä 120, vaihteluväli 47 – 200

f
2
3
6
3
7
7
8

%
5
8
16
8
19
19
22

