
 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

HUHTALA, MARI

"KUMPPANUUS ON SELLASTA KÄSI KÄDESSÄ KULKEMISTA" 
ISIEN JA LASTENTARHANOPETTAJIEN AJATUKSIA JA KOKEMUKSIA 
KASVATUSKUMPPANUUDESTA

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma

Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Varhaiskasvatuksen koulutus

 

2014



 
Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 

 
Varhaiskasvatuksen koulutus 

  

Tekijä 
Huhtala Mari     

      

Työn nimi 
"Kumppanuus on sellasta käsi kädessä kulkemista" 

Isien ja lastentarhanopettajien ajatuksia ja kokemuksia kasvatuskumppanuudesta    

Pääaine 
Kasvatustiede 

Työn laji 
 Pro gradu-tutkielma    

Aika 
 Huhtikuu 2014     

Sivumäärä 
 74 + 4   

Tiivistelmä 

Tutkielma käsittelee isien ja lastentarhanopettajien kokemuksia ja ajatuksia 

kasvatuskumppanuudesta. Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan tiivistä yhteistyötä vanhempien ja 

varhaiskasvattajien välillä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten isät ja lastentarhanopettajat 

ymmärtävät kasvatuskumppanuus- käsitteen, mitä he pitävät tärkeänä kasvatuskumppanuudessa, 

miten sitä toteutetaan päiväkodin arjessa sekä miten kasvatuskumppanuutta voitaisiin kehittää.  

Tutkimuksessa korostuu isien rooli kasvatuskumppanina, miten isät osallistuvat lapsen 

päivähoidosta huolehtimiseen ja vastaavasti, miten heidät huomioidaan päiväkodissa. Työn 

tarkoitus on tuoda kasvatuskumppanuutta näkyville entistä enemmän ja auttaa varhaiskasvattajia 

kehittämään omaa ammattitaitoaan kumppanuuteen liittyen.  

 

Tutkimus on fenomenografinen, sillä tutkimuskohteena ovat tutkittavien käsitykset ja kokemukset 

arkipäivän tilanteista. Tutkimuksen kohdejoukkona on kolme lastentarhanopettajaa ja neljä isää 

kahdesta saman yrittäjän yksityisestä päiväkodista. Tutkittavia on haastateltu teemahaastattelun 

metodia hyödyntäen ja haastattelut on toteutettu yksilöhaastatteluina. Tutkimus aineisto on 

analysoitu sisällönanalyysi menetelmällä ja aineisto on teemoiteltu huolellisesti. Tutkimuksen 

luotettavuutta on arvioitu koko prosessin ajan. Tutkijan oma suhde tutkittaviin on tuotu avoimesti 

esille. Tutkimuksen teoriaosa muodostaa tiiviin kokonaisuuden tutkimustulosten kanssa. 

Teoriaosassa lähdetään liikkeelle kasvatuskumppanuuden juurista ekologisen teorian, 

ekokulttuurisen teorian ja kontekstuaalisen kasvun mallin kautta. Kumppanuutta määrittävät 

tärkeimmät asiakirjat ovat myös läsnä tutkimuksen eri vaiheissa. Isyyttä tuodaan esille teoriaosassa 

isyyden muutoksia tarkasteltaessa. Teoriaosassa määritellään kasvatuskumppanuutta ja sen 

tärkeimpiä periaatteita sekä tarkastellaan kumppanuutta arkitasolla.   

 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että kasvatuskumppanuus-käsite ei ollut vakiintunut 

päiväkodin arkeen, mutta kumppanuuden ideologiaa toteutettiin kuitenkin vahvasti ja luontevasti. 

Luottamus ja avoimuus nousivat keskeisesti esille tärkeimpinä periaatteina toimivan 

kasvatuskumppanuuden rakentumista ajatellen. Lastentarhanopettajat korostivat lisäksi päivähoidon 

aloitusvaiheen olevan merkittävässä roolissa kumppanuuden pohjaa rakentaessa. Isien luottamusta 

lisäsi muun muassa henkilökunnan pysyvyys ja pienryhmätoiminta. Päivittäiset kohtaamiset olivat 

molempien osapuolten mielestä merkittäviä kumppanuuden kannalta. 

Varhaiskasvatuskeskusteluissa lapsen asioita käytiin läpi perusteellisemmin, mutta vanhempainillat 

olivat menettäneet merkitystään yhteistyömuotona. Kehittämisideoita ei juuri tullut esille. 

Tutkimuksen tuloksista löytyy yhtäläisyyksiä kasvatuskumppanuudesta tehtyjen aiempien 

tutkimuksien kanssa. Tämän tutkimuksen positiivisiin tuloksiin on voinut vaikuttaa se, että 

päiväkodit ovat suhteellisen pieniä yksityisiä päiväkoteja ja sijaitsevat rauhallisella asuinalueella. 

Myös huolella haastatteluun valitut lastentarhanopettajat edesauttavat tutkimuksessa saatuja 

positiivisia tuloksia. 

Asiasanat  varhaiskasvatus, kasvatuskumppanuus, isyys,   
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1. JOHDANTO 

 

Kasvatuskumppanuus-käsitettä päivähoidon ja perheen välisestä yhteistyöstä ja vanhempi-

en osallisuudesta käytettiin ensimmäisen kerran varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa lin-

jauksissa vuonna 2002. Tämä oli käänteentekevä näkemys kotien kasvatustyön tukemises-

sa. (Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset, 2002, s. 17–18.) Päivähoidon ja kodin 

yhteistyöstä on käytetty erilaisia käsitteitä koko päivähoitohistorian ajan. Kekkonen (2012) 

määrittelee kumppanuuden tämän ajan termiksi. Kasvatuskumppanuudessa kiteytyy suhde, 

jossa päiväkodin varhaiskasvattajien ja vanhempien kohtaamisien pohjalla olisi kuuntele-

minen, kunnioitus ja luottamus. (Kekkonen, 2012) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan 

vanhempien ja päivähoidon henkilöstön tietoista sitoutumista lapsen kasvun, kehityksen ja 

oppimisen tukemiseen. Vanhemmilla on ainutlaatuinen ja arvokas tieto omasta lapsestaan, 

mikä kumppanuudessa yhdistyy varhaiskasvattajien ammattitaidon kanssa. Kasvatus-

kumppanuus-ajattelun mukaan lapsen hyvinvoinnin turvaaminen on avainasemassa. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 32–33.) 

 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää isien ja lastentarhanopettajien ajatuksia ja kokemuksia 

kasvatuskumppanuudesta. Tutkimuksen avulla selvitän, miten kasvatuskumppanuus ym-

märretään, mitä kasvatuskumppanuudessa pidetään tärkeänä, miten sitä toteutetaan käytän-

nössä päiväkodissa sekä miten kasvatuskumppanuutta voitaisiin kehittää. Tutkimuksessa 

esille nousee isien rooli kasvatuskumppanina. Keskeisessä asemassa on se, miten isät osal-

listuvat lapsen päivähoidosta huolehtimiseen ja vastavuoroisesti, miten isät huomioidaan 

päiväkodissa. Kasvatuskumppanuutta tarkastellaan tutkimuksessa laajasti. Tarkastelun 

kohteena ovat päivittäiset haku- ja vientitilanteet sekä varhaiskasvatuskeskustelut ja van-

hempainillat. Tutkimuksessa paneudutaan myös niihin periaatteisiin, jotka muodostavat 

toimivan yhteyden varhaiskasvattajien ja vanhempien välille.  
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Tutkimuksessani näkyy fenomenografinen ote, sillä siinä korostuu ihmisten käsityksien ja 

kokemuksien tutkiminen arkipäivän tilanteissa. Tutkimusta varten haastattelin kolmea las-

tentarhanopettajaa ja neljää isää. Lastentarhanopettajat ja isät toivat esille asioita omasta 

arjestaan ja pohtivat omaa näkemystään kumppanuutta kohtaan avoimesti. Tutkimuksen 

tuloksia olen analysoinut sisällönanalyysin avulla, teemoittelemalla aineiston huolella. 

Tutkimuksen teoria-osa muodostaa tiiviin kytköksen empiriaosaan. Tutkimuksen teo-

riaosassa tarkastelen teoreettisia lähtökohtia kasvatuskumppanuudelle, isyyden käsitteitä ja 

isyyttä nykypäivänä sekä kasvatuskumppanuuden ideologiaa laajemmin.  

 

Isät olivat tutkimuskohteena myös kandidaatin työssäni (2010), jossa tutkin isien osallis-

tumista perhe-elämään. Kandidaatin työssäni haastattelin isiä heidän osallistumisestaan 

lapsen kasvatukseen, hoitoon ja perheen yhteisiin kotitöihin sekä tutkin aihetta teoreettisen 

viitekehyksen pohjalta. Kandidaatin työstäni saamien tuloksien perusteella nykypäivän isät 

ovat yhä kokonaisvaltaisemmin mukana lapseen liittyvien asioiden hoitamisessa ja osallis-

tuvat yhdessä äidin kanssa lapsen kasvatukseen ja hoitoon yhä enemmän. Pro gradu -

tutkielmassa halusin lähteä laajentamaan kandidaatintyöstäni saamaa kuvaa isien osalli-

suudesta lapsen asioista vastaamiseen. Halusin lähteä selvittämään, heijastuuko isien aktii-

visuus perhe-elämässä yhtälailla päiväkodin arkeen. Päiväkotikontekstiin sijoittuva tutki-

mukseni oli mielestäni luonnollinen jatkumo, sillä toimin itse lastentarhanopettajana ja 

olen tiiviissä yhteistyössä päiväkodin vanhempien kanssa.  

  



3 
 

2. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää isien ja lastentarhanopettajien ajatuksia ja koke-

muksia kasvatuskumppanuudesta. Tarkastelen myös isien ja lastentarhanopettajien välisiä 

kohtaamisia.  Tutkimuksessani kuuluu niin päiväkodin isien kuin lastentarhanopettajien 

ääni kasvatuskumppanuuteen liittyen. Tutkimusongelmat jaottuvat yhteen pääongelmaan ja 

neljään alaongelmaan. Pääongelma määrittää koko tutkimuksen tavoitteen, alaongelmat 

puolestaan selvittävät tarkemmin tutkimukseni sisältöä. Tutkimusongelmia olen muokan-

nut koko ajan tutkimuksen edetessä, erityisesti aineiston analysointivaiheessa.  

 

Kemppainen & Latomaa (2002) mukaan tutkimuskysymykset määräytyvät tutkijan oman 

mielenkiinnon mukaan. Näin tutkimuksen tekeminen on tutkijalle mieleistä. Aluksi on hy-

vä muotoilla tutkimukselle suuntaa antava tutkimuskysymys, joka kvalitatiivisessa tutki-

muksessa usein muokkautuu tutkimuksen edetessä. (Kemppainen & Latomaa, 2002, 40-

41.) 

 

PÄÄONGELMA: 

 

Mitä ajatuksia ja kokemuksia lastentarhanopettajilla ja isillä on kasvatuskumppanuudesta? 

 

ALAONGELMAT:  

 

 Miten lastentarhanopettajat ja isät ymmärtävät kasvatuskumppanuus-käsitteen? 

 

 Mitä lastentarhanopettajat ja isät pitävät tärkeänä toimivan kasvatuskumppanuuden 

rakentumisessa? 

 

 Miten lastentarhanopettajien ja isien mielestä kasvatuskumppanuutta toteutetaan 

käytännössä? 

 

 Mitä kehitettävää kasvatuskumppanuudella on lastentarhanopettajien ja isien mie-

lestä? 
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3. KASVATUSKUMPPANUUDEN TEOREETTINEN PERUSTELU 

 

Kasvatuskumppanuuden juuret ulottuvat syvälle ekologisen teorian, kontekstuaalisen kas-

vun mallin ja ekokulttuurisen teorian lähteille. Bronfenbrennerin (1979) kehittämän ekolo-

gisen teorian ympärille muodostuu päiväkodin ja kodin välisen yhteistyön teoriapohja. 

Teoriassa korostetaan lapsen eri kasvuympäristöjen yhteistyön tärkeyttä. Ekokulttuurinen 

teoria on CHILD – tutkijaryhmän aikaansaannos ja perustuu lapsen sosiokulttuuriseen ke-

hitykseen. Tässä kappaleessa tarkastelen kyseisiä teorioita kasvatuskumppanuuden näkö-

kulmasta. Lopuksi esittelen kasvatuskumppanuutta määrittäviä asiakirjoja, jotka ovat osana 

varhaiskasvatuksessa toteutettavan kumppanuuden pohjateoriaa.  

 

3.1. EKOLOGINEN TEORIA  

 

Bronfenbrennerin (1979) teorian mukaan lapsen kehitys tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuk-

sessa ympäristön kanssa (Bronfenbrenner, 1979, s. 3). Ekologisen teorian keskeinen ajatus 

on korostaa lapsen eri kasvuympäristöjen vuorovaikutusprosessin merkitystä. Lapsen kas-

vatus nähdään ekologisen teorian mukaan niiden kasvattajien yhteisenä tavoitteena, jotka 

toimivat lapsen kasvuympäristöissä. (Hujala-Huttunen & Nivala, 1996, s. 21. ) Bronfen-

brennerin (1979) ekologinen teoria tarkastelee lapsen kehitysprosessia kokonaisvaltaisesti 

siihen ympäristöön liittyen, jossa lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista tapahtuu (Hujala, 

Puroila, Parrila & Nivala, 2007, s. 17). Ekologinen teoria korostaa tutkimista luonnollisissa 

olosuhteissa eli lapselle merkittävissä kasvuympäristöissä (Hujala-Huttunen & Nivala, 

1996, s. 22, Hujala, Huttunen, Parrila & Nivala, 2007, s. 18). 

 

Pienen lapsen keskeisin kasvuympäristö on koti, mutta lapsen kasvaessa päiväkoti ja myö-

hemmin koulu tulevat lapselle tärkeiksi lähiympäristöiksi (Määttä, 2001, s. 77). Ekologisen 

teorian tarkoituksena on saada vastaus kysymykseen: miten syntyy vuorovaikutustapahtu-

ma lapsen ja ympäristön välille ja miten se toimii siitä eteenpäin? Ymmärryksemme kas-

vusta ja oppimisesta kehittyy tarkastelemalla näitä kysymyksiä ja näin pystymme parem-
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min arvioimaan kasvatuksen ja kasvun mahdollisuuksia. (Hujala-Huttunen & Nivala, 1996, 

s. 22 ; Hujala, Huttunen, Parrila & Nivala, 2007, s. 18.) 

 

Bronfenbrenner (1979) käsittelee ekologista teoriaa neljän tason kautta, joita ovat mikro-, 

makro-, meso- ja eksosysteemi. Mikrosysteemiin kuuluvat kaikki lapsen lähimpänä olevat 

ihmiset ja ympäristöt. Näitä lähiympäristöjä ovat esimerkiksi koti ja päiväkoti. Mikrosys-

teemissä ovat läsnä ihmisten väliset suhteet, roolit ja toiminnot. Lähiympäristöissä lapsi on 

aktiivinen osapuoli. Lapsen kehitykseen vaikuttavat kaikki näissä ympäristöissä elävät ih-

miset. Mesosysteemiin kuuluvat niiden mikrosysteemien väliset suhteet, joissa lapsi on 

vuorovaikutuksessa. Näitä ovat esimerkiksi päiväkodin ja kodin väliset suhteet. Lapsen 

kehitykseen nähdään olevan suora vaikutus näiden kahden ympäristön yhteistyöllä. Ek-

sosysteemi on ympäristö, joka vaikuttaa välillisesti lapseen. Eksosysteemi vaikuttaa lapsen 

lähiympäristöön ja tätä kautta myös lapseen. Tähän ympäristöön kuuluvat esimerkiksi van-

hempien työpaikat. Lapsi ei itse ole näihin systeemeihin aktiivisesti osallisena. Makrosys-

teemi on laajin systeemi ja lapsi on välillisesti läsnä tässä yhteiskunnan ja kulttuurin ympä-

ristössä. Tähän kuuluvat erilaiset uskomukset, elämäntyylit ja poliittiset toimenpiteet. 

(Bronfenbrenner, 1979, s. 22–25, Puroila & Karila, 2001, s. 208-209.) 

 

3.2. EKOKULTTUURINEN TEORIA JA KONTEKSTUAALISEN KASVUN MAL-

LI 

 

CHILD-tutkijaryhmä Los Angelesin yliopistosta on kehittänyt oman ekokulttuurisen teori-

ansa lapsen kehityksen sosiokulttuurisesta perustasta. Professorit Ronald Gallimore ja 

Thomas Weisner lähtivät muokkaamaan John ja Beatrice Whittingin 1970-luvulla kehittä-

mää mallia. Tutkijaryhmä kritisoi erityisesti Bronfenbrennerin kaikenkattavaa neljän kehän 

mallia. (Määttä, 2001, s. 78–79.) 

 

Ekokulttuurisessa teoriassa perhe nähdään osana yhteiskuntaa, aivan kuten ekologisessa 

teoriassakin. Ekokulttuurisessa teoriassa yhteiskunnan vaikutukset nähdään vaikuttavan 
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suoraan perheen päivittäisiin rutiineihin ja tätä kautta myös lapseen. Ekokulttuurisessa nä-

kökulmassa korostuu lapsen osallistuminen perheen kanssa toimimiseen. Aktiivinen vuo-

rovaikutus perheen kanssa tarjoaa lapselle kasvun, kehityksen ja oppimisen pohjan. Lapsen 

keskeisenä kasvualustana nähdään arkipäivän tilanteet ja rutiinit, joissa lapsi toimii oman 

elinympäristönsä piirissä.  Lapsi oppii hänelle läheisissä toimintaympäristössään uusia asi-

oita jäljittelemällä, osallistumalla toimintaan, tekemällä tehtäviä ja olemalla sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa läheisten ihmisten kanssa. Ekokulttuurisessa näkemyksessä perheen 

arkeen vaikuttavat monet ulkopuoliset tekijät, jotka näin ollen vaikuttavat myös lapseen. 

Keskeistä ekokulttuurisessa teoriassa on myös se, että perhe nähdään omaa ympäristöään ja 

elämää muokkaavana subjektina. (Määttä, 2001, s. 78–79, s. 82.) 

 

Määttä (2001) nostaa esille myös käsitteen perhekulttuuri, jolla hän viittaa perheen sisällä 

ilmeneviin käsityksien ja uskomuksien kokonaisuuksiin, joiden pohjalta perhe muokkaa 

omaa toimintaansa lapsen kehityksen tukemiseksi. Kasvatuskumppanuuden toimimisen 

kannalta on tärkeää, että varhaiskasvattajat tuntevat perhekulttuurit ja pystyisivät tätä kaut-

ta ymmärtämään vanhempien ajatuksia ja tapoja toimia eri tilanteissa. Ekokulttuurinen 

näkökulma painottaa varhaiskasvattajien lähestyvän jokaista perhettä yksilöllisesti, perheen 

tarpeet ja tilanteet huomioiden. Teoria painottaa molempien osapuolten asiantuntijuutta 

lasta koskevien asioiden hoidossa. Ekokulttuurisen teorian mukaan vanhemmilla nähdään 

olevan merkittäviä voimavaroja uuden tilanteen kohdatessa perhettä. Vanhemmat eivät siis 

passiivisesti mukaudu ympäristön vaatimuksiin, vaan ovat itse osallisina vaikuttamassa 

siihen miten perheen toimintatapoja ja rutiineja muokataan uuden tilanteen edessä. (Määt-

tä, 2001, s. 81–82, 94.)  

 

Aiemmat teoriat ovat kiinnittäneet huomiota lapseen tai ympäristöön erillisinä osina. Kon-

tekstuaalisen kasvun mallissa lapsen ja ympäristön vuorovaikutussuhde nähdään yhtäläise-

nä. Tarkastelun kohteena ovat lapsen käyttäytyminen, pyrkimykset, halut ja tunteet suh-

teessa ympäristöön, jossa lapsi elää. Tarkoituksena on seurata, miten lapsi kohtaa ympäris-

tön säännöt, vaatimukset ja odotukset. Kontekstuaalisessa lähestymistavassa tarkastellaan 

lapsen elinpiiriä kokonaisvaltaisesti. Huomioon otetaan lapsen lähiympäristö mutta myös 

tekijät, jotka vaikuttavat epäsuorasti lapsen kasvuympäristöön. Kasvattajan tulee huomioi-

da koko lapsen ympäristö, eikä keskittää huomiotaan pelkästään lapseen itseensä. Lapsi ja 
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ympäristö tulisi kontekstuaalisen näkökulman mukaan nähdä yhtenäisenä osana tarkastel-

taessa lapsen kasvua ja kehitystä. Oppiminen, kasvu ja kehitys ovat yhteistoiminnan tulosta 

lapsen ja aikuisen sekä lapsen ja muiden lasten välillä. Ekologisen teorian pohjalta synty-

nyt kasvun kontekstuaalinen malli tarkastelee lähiympäristöjä lapsen näkökulmasta lähtien 

liikkeelle lapsen lähipiiristä. (Hujala-Huttunen & Nivala, 1996, s. 23–25,  Hujala, Puroila, 

Parrila ja Nivala, 2007, s. 18–19.)  

 

3.3. KASVATUSKUMPPANUUTTA MÄÄRITTÄVÄT ASIAKIRJAT 

 

Kasvatuskumppanuutta pohjustavat monet asiakirjat. Tässä yhteydessä esittelen neljä asia-

kirjaa, jotka mielestäni määrittävät kumppanuutta tämän tutkielman kannalta keskeisem-

min. Näitä ovat Laki lasten päivähoidosta (1973), Varhaiskasvatussuunnitelman valtakun-

nalliset linjaukset (2002), Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) sekä Oulun kau-

pungin varhaiskasvatussuunnitelma (2013) 

 

Laki lasten päivähoidosta (1973) asettaa päivähoidon tehtäväksi tukea päiväkotilasten ko-

teja heidän kasvatustehtävässään.  Lapsen fyysisen, sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen 

tukeminen määritellään myös päivähoidon tehtäväksi, samoin lapsen esteettisen, älyllisen, 

eettisen ja uskonnollisen kasvatuksen tukeminen. (Laki lasten päivähoidosta, 1973/36.) 

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa linjauksissa (2002) nostetaan esille päivähoidon ja 

vanhempien yhteistyön tärkeys sekä varhaiskasvattajien rooli yhteistyön kehittymisen edis-

täjinä. Vanhempien osallisuus nähdään tärkeänä.  Linjauksissa nostetaan esille kump-

panuus-käsite kuvastamaan vanhempien ja varhaiskasvattajien yhteistä tukemista lapsen 

kasvun, kehityksen ja oppimisen näkökulmasta. Kumppanuus määritellään eri osapuolten 

tasavertaiseksi ja vuorovaikutteiseksi yhteistyöksi, jossa vanhempien ja varhaiskasvattajien 

asiantuntemus ja tietämys yhdistyvät.  Vanhemmilla on oikeus osallistua oman lapsensa 

kodin ulkopuoliseen kasvatukseen, joka sisältää varhaiskasvatuksen suunnittelun ja arvi-

oinnin. Varhaiskasvattajien tehtävänä on tukea vanhemmuutta. Tarvittaessa heidän tehtä-

vänään on myös ohjata ja tiedottaa vanhempia muista palvelu- ja tukijärjestelmistä. Perhei-
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den tukeminen heidän kasvatustehtävässään nähdään päivähoidon tärkeimmäksi tehtäväksi. 

(Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset, 2002, s. 17–18.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) kasvatuskumppanuus määritellään jo tie-

toisemmin ja selkeämmin. Kasvatuskumppanuus nähdään vanhempien ja varhaiskasvatta-

jien tietoisena sitoutumisena lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa.  Keskei-

siksi edellytyksiksi nousevat luottamus, tasavertaisuus ja kunnioitus. Kasvatuskumppanuu-

dessa yhdistyvät vanhempien ainutlaatuinen tieto omasta lapsestaan ja heidän ensisijainen 

kasvatusoikeus- ja vastuu sekä henkilökunnan koulutuksen kautta tuleva ammatillinen tieto 

ja osaaminen. Henkilökunnalla nähdään olevan vastuu kasvatuskumppanuuden edellytys-

ten luomisesta. Kumppanuudessa lapsen tarpeet ovat keskeisimmässä roolissa ja tavoittee-

na on turvata lapsen hyvinvointi. Kasvatuskumppanuuden toteutuskäytännöistä on sovitta-

va yhdessä ja kumppanuutta toteutettava molemmille osapuolille sopivalla tavalla. Kasva-

tuskeskustelut kuuluvat osaksi kasvatuskumppanuutta. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet, 2005, s.32–33.) 

 

Tässä tutkielmassa Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on keskeisessä roolissa, 

sillä haastattelemani lastentarhanopettajat työskentelevät oululaisissa päiväkodeissa ja näin 

ollen noudattavat Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Oulun kaupungin var-

haiskasvatussuunnitelma kulkeekin tiiviisti mukana myös myöhemmissä luvuissa. Suunni-

telmassa nousevat esille luottamus ja avoin vuoropuhelu kasvatuskumppaneiden välillä. 

Kasvatuskumppanuudessa nähdään osallisiksi niin vanhemmat, varhaiskasvattajat kuin 

lapsikin. Varhaiskasvattajilta odotetaan perheiden aitoa kuulemista sekä heidän mielipi-

teidensä huomioimista ja arvostamista. Kasvatuskumppanuus nähdään jatkuvana prosessi-

na, jolle ei ole olemassa valmista kaavaa toteuttaa sitä. (Oulun kaupungin varhaiskasvatus-

suunnitelma, 2013, s. 17–18.) Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2013) on 

määritelty, miten kumppanuutta tässä kaupungissa tulisi toteuttaa päivähoidon arjessa.  

Menetelmät liittyvät muun muassa päivähoidon aloituskäytäntöihin. Ennen hoidon aloitta-

mista perheillä on mahdollisuus tutustumisjaksoon heille nimetyn vastuuaikuisen kanssa. 

Kasvatuskumppanuuden pohja luodaan tutustumisen yhteydessä. Vastuuaikuinen huolehtii 

päivähoidon aloitusvaiheesta ja on tiiviimmin mukana perheen arjessa luoden vahvimman 

siteen lapseen ja vanhempiin. Suunnitelmassa määritellään myös, että lapsen varhaiskasva-
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tussuunnitelmaan tulee kirjata tavat toteuttaa yhteistyötä kunkin perheen kanssa yksilölli-

sesti, huoltajia tulee pitää ajan tasalla päivittäin lapsen asioihin liittyen, vanhempainiltoja 

ja yhteisiä tapahtumia tulee järjestää ja henkilöstöä kouluttaa kasvatuskumppanuuteen liit-

tyen. Lisäksi vanhempaintoimikunnan perustamiseen kannustetaan. (Oulun kaupungin var-

haiskasvatussuunnitelma, 2013, 17–18.) 
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4. ISÄT VANHEMPINA 

 

Isät ovat tutkimukseni kohdejoukkoa, sillä haastattelin heitä teemahaastattelun muodossa. 

Kohdejoukkooni kuuluivat myös lastentarhanopettajat, jotka kohdistivat ajatuksensa nyky-

päivän isiin. Tässä kappaleessa selvitän aluksi isyyden monimuotoisuutta isyyden käsittei-

den kautta. Muuttuvissa perhetilanteissa ei ole aina itsestäänselvyys, kuka lasta kasvattaa. 

Toisessa osassa vertailen isien osallistumista perheen arjen pyörittämiseen ennen ja nyt. 

Pohdin niitä muutoksia, mitä isyydessä on viimeisten vuosikymmenien aikana tapahtunut. 

Isien muuttunut aktiivisuus kodin piirissä voidaan nähdä heijastuvan myös isien aiempaa 

osallistuvampaan asenteeseen kasvatuskumppanuutta tarkasteltaessa.   

 

4.1. ISYYDEN KÄSITTEITÄ 

 

Isyyden käsitteen selittäminen ei ole nykypäivänä yksiselitteinen tehtävä. Päiväkotikon-

tekstissa isällä ei aina tarkoiteta lapsen biologista isää, vaan isyys voi ilmetä myös juridise-

na, sosiaalisena tai psykologisena isyytenä. Uusperhetilanteissa onkin yleistä, että päiväko-

dista lasta hakee toisinaan lapsen biologinen isä, toisinaan lapsen sosiaalinen tai psykolo-

ginen kasvattaja. Toimivan kasvatuskumppanuuden kannalta on olennaista tietää, mikä 

vastuualue lapsen elämästä kuuluu kenellekin. Tämän vuoksi on tärkeää määritellä, mitä 

isyyden käsitteillä tarkoitetaan. Isä-nimitystä käytetään yleensä puhuttaessa biologisesta 

isyydestä. Biologinen isyys on ainoa isyyden muoto, joka pystytään selittämään. Huttunen 

(2001) muistuttaa kuitenkin isyyden ja isä-käsitteen kätkevän taakseen monia erilaisia va-

riaatioita isyydestä. Näitä ovat biologisen isyyden ohella juridinen, sosiaalinen ja psykolo-

ginen isyys. (Huttunen, 2001, s. 57–58.) Tilanne on muuttunut viimeisien vuosikymmenien 

aikana merkittävästi. Enää samasta isästä ei itsestään selvästi käytetä kaikkia näitä isyyden 

muotoja, vaan sekä arkipäivässä että puhekielessä isyyden muodot ovat saattaneet jakautua 

usealle eri miehelle. (Sevon & Huttunen, 2002, s. 75.) Myös isät itse ovat hämmentyneitä 

epäselvästä tilanteesta. Mitkä ovat kenenkin oikeudet ja velvollisuudet? (Sinkkonen, 1998, 

s. 20). 
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Biologisessa isyydessä on kysymys lapsen ja miehen välisestä perinnöllisestä suhteesta, 

jossa lapsi on saanut alkunsa miehen sukusoluista. Mies on siittänyt lapsen ja puolet lapsen 

geneettisestä perimästä on lähtöisin tältä henkilöltä. (Huttunen, 2001, s. 58–59.) Juridisella 

isyydellä tarkoitetaan lapseen kohdistuvia oikeuksia ja velvollisuuksia lain edessä. Juridi-

nen isä on velvollinen elättämään, hoitamaan ja kasvattamaan lasta. Määritteleminen juri-

diseksi isäksi voi tapahtua kolmea eri kautta: avioliiton isyys olettaman, isyyden tunnusta-

misen ja vahvistamisen tai adoption myötä. (Huttunen, 2001, s. 60–61.) Lain mukaan ole-

tetaan, että kun lapsi syntyy avioliiton aikana, mies on lapsen isä (Rautiala, 1978, s. 16). 

Avioliitossa lapsen äidin kanssa oleva mies saa lähes aina biologisen isyyden lisäksi myös 

juridisen isän aseman. Miehen eläessä puolestaan avoliitossa lapsen äidin kanssa, isyys on 

käytävä erikseen tunnustamassa tai vahvistamassa. Adoptiotapauksissa lapsen ja isän suhde 

vahvistetaan lailla lapseksi ottamisesta. (Huttunen, 2001, s. 60–61.) 

 

Sosiaalisella isyydellä tarkoitetaan arkisiin asioihin liittyviä tilanteita lapsen ja miehen vä-

lillä. Tällaisia ovat muun muassa yhdessä asuminen lapsen kanssa sekä hoivan, huolenpi-

don ja yhteisen ajan tarjoaminen lapselle. (Huttunen, 2001, s. 62.) Ulkopuolisten silmissä 

sosiaalista isää pidetään lapsen isänä (Kauhanen 1998, s.11). Biologisesti mies ei kuiten-

kaan välttämättä ole lapsen isä (Huttunen, 2001, s. 62). Psykologinen isyys määräytyy lap-

sen ajattelumaailman kautta: Kuka on lapsen mielestä hänen isänsä (Huttunen, 2001, s. 64). 

Psykologinen isä on lapsen tukena ja turvana päivittäin (Kauhanen, 1998, s. 11). Psykolo-

gisen isyyden keskeisiä piirteitä ovat vahva tunneside ja kiintymys miehen ja lapsen välillä 

sekä yhdessä vietetty aika. Tärkeä tunnuspiirre on myös se, että mies on aidosti kiinnostu-

nut lapsen ajatusmaailmasta. Lapsen ja miehen välillä tapahtuu keskustelua ja kuuntelua, 

toisin sanoen henkinen yhteys on muodostunut. (Huttunen, 2001, s. 64.) Tässä tutkielmassa 

haastattelemani isät ovat lasten biologisia isiä ja täyttävät myös juridisen, sosiaalisen ja 

psykologisen isyyden määritelmät.  
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4.2. ISÄN ROOLI PERHEESSÄ ENNEN JA NYT 

 

Isyydessä on tapahtunut viime vuosikymmenien aikana merkittäviä muutoksia. Isät osallis-

tuvat perhe-elämään täysin erillä tavalla kuin ennen. He ovat mukana lapsen elämässä yhä 

kokonaisvaltaisemmin ja jakavat vastuuta lapseen liittyvistä asioista tasapuolisesti äidin 

kanssa.  Tässä kappaleessa tarkastelen muuttuvaa isyyttä pääasiassa kodin sisältä. Isien 

osallistuminen lasten kasvatukseen, hoitoon ja perhe-elämän pyörittämiseen yhdessä äidin 

kanssa antaa viitteitä siitä, että isät ovat yhä aktiivisempia kasvatuskumppaneita myös päi-

väkodin toiminnan suhteen.  

 

Tarkasteltaessa isien merkitystä lasten elämässä 1800-luvun Suomessa, voidaan huomata 

viimeisen kahden vuosisadan aikana tapahtuneen suuria muutoksia. 1800-luvulla isä määri-

teltiin laissa lapsen ainoaksi huoltajaksi ja häntä pidettiin lapsen päävastuullisena vanhem-

pana. Isä oli perheen johtaja ja auktoriteetti. Isä oli myös päävastuussa lapsen kasvattami-

sesta. 1850-luvun jälkeen äidin merkitystä kodin piirissä alettiin pitää entistä tärkeämpänä 

sivistyneistön ajamien ihanteiden mukaisesti. Äidin tehtävänä oli huolehtia kodin hoidosta 

ja taloudesta sekä kasvattaa lapset. Naiset olivat kotien hengettäriä ja heidän tärkeä tehtävä 

oli osoittaa, että kodissa vallitsi rakkaus ja yhteenkuuluvuus. (Markkola, 1994, s. 229; Olli-

la, 1993, s. 56–61). Perhe-elämän yksityisyys, kasvatuskeskeisyys, tunnepohjainen puoli-

son valinta ja etenkin miehen ja naisen erilaiset roolit perheessä olivat tuon ajan ydinper-

heen tuntomerkkejä (Hirsjärvi, Laurinen ja tutkijaryhmä, 2000, s. 15). Isät huolehtivat per-

heen elättämisestä ja heidän asemansa perheen ylläpitäjänä jäi naisen varjoon (Markkola, 

1994, s.229; Ollila, 1993, s. 56–61).  

 

Edellä mainittu roolijako miehen ja naisen tehtävien välillä jatkui vielä 1950- ja 1960-

luvullakin. Naisen päävastuu oli edelleen huolehtia kodista ja lapsista miehen toimiessa 

perheen elättäjänä. Suomessa kaikki äidit eivät kuitenkaan olleet pelkästään kotiäitejä. 

Etenkin maaseudulla äidit huolehtivat lasten- ja kodinhoidon lisäksi myös elannon hank-

kimisesta. (Huttunen, 1999, s. 16.) Äidit tekivät pitkän päivän ensin pellolla tai tehtaassa, 

jonka jälkeen huolehtivat illan kotiaskareista ja lapsista. Isä oli saanut rankaisijan roolin, 

jolla peloteltiin lapsia, jos he eivät totelleet. (Huttunen, 1999, s. 16; Huttunen, 2000, s. 36.) 
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Tuttu repliikki äidin suusta olikin: ”Odotahan, kun isä tulee kotiin, niin hän antaa sinulle 

selkään!” (Rönkä & Rönkä, 1994, s. 192). Isän rooli kasvattajana korostui vasta lapsen 

vartuttua vanhemmaksi, jolloin isä pystyi ottamaan lapsen mukaan työntekoon. Isän kuului 

olla maskuliininen perheen pää, joka ei saanut näyttää omaa herkkää puoltansa. (Huttunen, 

1999, s. 16; Huttunen, 2000, s. 36, 40.)  

 

1970–1980-luvulta lähtien isyys on kokenut muutoksia. Naisten asema on muuttunut tasa-

arvoisemmaksi sekä koti- että työrintamalla. Maalta on muutettu kaupunkiin ja naisten 

työmahdollisuudet ovat parantuneet merkittävästi. Isät ovat ottaneet yhä enemmän vastuuta 

lapsista ja kodinhoidosta. (Huttunen, 1999, s. 16.) 2000-luvulla perinteisen sitoutumatto-

man isyyden ja uuden sitoutuneen isyyden tunnusmerkit ovat kummatkin läsnä usean per-

heen elämässä (Huttunen, 2000, s. 39). Nykypäivänä miehet ovat eritavalla läsnä lastensa 

elämässä kuin ennen. Isät vievät lasta päiväkotiin, harrastuksiin ja lääkäriin siinä missä 

äiditkin. Miehet osallistuvat lapsensa hoitoon enemmän kuin aikaisemmin, mutta myös 

hoivaavat lasta eri tavalla. (Rantalaiho, 2003, s. 202.) Isien osallistuessa yhä enemmän 

lasten hoitoon, he alkavat herkemmin huomata asioita, joista voivat ottaa vastuuta. Isän 

osallistuessa lapsenhoitoon aktiivisesti lapselle ei kehity sukupuolistereotypioita, että äidit 

tekevät tietyt asiat ja isät tietyt. Tämä vahvistaa sitä näkemystä, että tulevat sukupolvet 

omaksuisivat automaattisesti jaetun vanhemmuuden ideologian. (Coltrane, 1996, s. 200.)  

 

Huttunen (1994, 1999, 2000, 2001) on nostanut useissa kirjoituksissaan esille määritelmät 

uudesta isyydestä. Käsitteellä ”uusi isä” (new father) tarkoitetaan isää, joka on sitoutunut 

lapseen ja perhe-elämään samalla tavalla kuin äitikin ja pyrkii tietoisesti täysimääräiseen 

isyyteen. Molemmat vanhemmat ovat vastuussa lapsen kasvatuksesta ja hoidosta sekä koti-

töistä. (Huttunen, 1994, s. 57–58.) Voidaan jopa puhua isien keskuuteen tulleesta muoti-

ilmiöstä, jossa isät haluavat rutiininomaisesti käyttäytyä samalla tavalla kuin äidit (Coltra-

ne, 1996, s. 5). Lisäksi uusi isä on hankkinut kattavan tieto- ja taitoperustan pystyäkseen 

huolehtimaan lapsesta. Isä on myös aktiivisesti läsnä lastensa elämässä ja huolehtii heidän 

hyvinvoinnistaan ja tarpeidensa tyydyttämisestä aidosti.  (Huttunen, 2000, s. 59.) Pääroo-

liin nousevat vastuunottaminen ja yhteisen ajan antaminen lapselle (Kolehmainen, 2004, s. 

96). Käsitteellä ”uusi isä” rikotaan myös se harha, että on olemassa erikseen miesten työt ja 

naisten työt. Tietyt kodinhoitoon liittyvät asiat ovat saaneet naisellisen leiman, joista on 
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mahdollista päästä eroon miesten osallistuessa yhä enemmän kodinhoitoon ja perheen yh-

teisiin askareihin. (Kolehmainen, 2004, s. 97.) Huttunen (2001) puhuu uusi isä -käsitteen 

rinnalla myös hoitavasta ja hoivaavasta isästä. Näillä käsitteillä korostetaan sitä käytäntöä, 

että isä on lapsen elämässä läsnä jo ensimmäisinä elinvuosina ja käyttää hoivaa ja hellyyttä 

yhtenä vuorovaikutusmenetelmänä suhteessaan lapseen. (Huttunen, 2001, s. 171.) 

 

Jaettu vanhemmuus liittyy olennaisesti uuteen isyyteen. Jaetun vanhemmuuden tarkoituk-

sena on jakaa hoitovastuuta tasapuolisesti kummallekin vanhemmalle. Tavoitteena ei ole 

isän ja äidin erilaiset roolit, vaan kummankin vanhemman osallistuminen sekä lapsen huo-

lenpitoon ja hoivaan että ulkoisten edellytysten turvaamiseen. (Huttunen, 2001, s. 174.) 

Tarkoituksena ei siis ole kääntää isän ja äidin rooleja päälaelleen, vaan saada isä aidosti 

nauttimaan isyydestään ja panostamaan ainutlaatuiseen elämänvaiheeseen (Huttunen, 

2000, s. 59). Uudenlainen suhtautuminen isyyteen lähtee aina liikkeelle isästä itsestään ja 

toteutuu isän omilla ehdoilla (Rönkä & Rönkä, 1994, s. 76–78). Huttunen (1999) käyttää 

aiheeseen liittyen myös käsitettä generatiivinen isyys. Generatiivisuuden käsite on lähtöisin 

Erik H. Eriksonilta. Huttusen (1999) mukaan generatiivisuudella Erikson viittasi henki-

löön, jolla on halua ja kykyä huolehtia jälkipolvestaan. Käsitettä ei pystytä käyttämään 

yksiselitteisesti, mutta isyyteen liittyen sillä tarkoitetaan miehen vanhemmuuden laatua, 

hoivaavuutta, sitoutumista, jakamista, vastuullisuutta ja huolenpitoa. (Huttunen, 1999, s. 

22.)  
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5. KOHTI KASVATUSKUMPPANUUTTA 

 

Vanhempien ja varhaiskasvattajien keskinäisestä yhteistyöstä on käytetty erilaisia käsitteitä 

kuluneiden vuosien aikana. Yhteistyö ja tukeminen ovat olleet yleisesti käytettyjä muotoja 

puhuttaessa vuorovaikutuksesta vanhempien ja varhaiskasvattajien välillä. Kasvatuskump-

panuus on tämän ajan termi, joka on jäämässä puhekieleen. Termien käytöllä on paljonkin 

eroa toisiinsa ja kasvatuskumppanuudella on merkittävä ero aiempiin yhteistyön ja tukemi-

sen käsitteisiin. (Karila, 2006, s. 92.)  

 

Yhteistyön juuret ulottuvat pitkälle lasten hoidon ja kasvatuksen historiaan. Myös sisällöt 

yhteistyön tavoitteista ovat muuttuneet vuosikymmenien aikana. 1800-luvulla lasten kasva-

tuksessa vaadittiin julkista vastuuta ja vanhemmat nähtiin riippuvaisiksi ”ammattikasvatta-

jien” neuvoista lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Aiheeseen liittyen teolo-

gi Uno Cygnaeuksen (1861) tiedetään lausuneen seuraavat sanat: ”asiantuntijan, joka tiesi 

asian, oli astuttava äidin tilalle”. Cygnaeuksen lausunto sai kritiikkiä osakseen ja samana 

vuonna J. V. Snellman vastasi hänelle seuraavalla kommentillaan: ”Kukaan muu kuin äiti 

ja isä ei voi tietää, mikä on lapselle oikeata eikä kenelläkään muulla ole kykyä siihen huo-

lenpitoon, jotka lapsen varhaisin kasvatus vaatii”. (Määttä, 2001, s. 19–21.)  

 

Vielä 1980-luvulla koulu- ja päiväkotiopetuksessa vanhempien osallisuus lapsen asioihin 

oli hyvin vähäinen. Julkisen instituution kasvattajia pidettiin asiantuntijoina ja samalla pai-

notettiin vanhempien mukana oloa, mikä ei käytännössä toiminut. Vanhemmat alkoivat 

kuitenkin vaatia yhteistyötä kasvatuksellisia asioita koskien. (Määttä, 2001, s. 19–21.) 

Kasvatuskumppanuus pyrkii aiempaa syvemmälle vuorovaikutuksen ja yhteisen toimimi-

sen lähteille. Aiemmin käytetyn kasvatusyhteistyön käsitteen ja kasvatuskumppanuuden 

erot käytännön tasolla esitän Lämsää (2013) mukaillen seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 1.   Kasvatusyhteistyö vs. kasvatuskumppanuus (Lämsä 2013, s. 51) 

                   KASVATUSYHTEISTYÖ               KASVATUSKUMPANUUS 

                 Tiedottaminen vanhemmille     Vanhempien ja kasvatuksen ammattilais-

ten vuoropuhelu ja dialogisuus 

                      Rinnakkain toimiminen                          Yhdessä toimiminen 

                        Ongelmakeskeisyys          Ratkaisukeskeisyys ja kannattelevuus 

                  Yksipuolinen asiantuntijuus                         Jaettu asiantuntijuus 

 

5.1. KASVATUSKUMPPANUUDEN MÄÄRITTELY 

 

Kasvatuskumppanuudessa kasvatustehtävä jakautuu yhteisesti vanhempien ja varhaiskas-

vattajien välille. Kasvatuskumppanuudessa korostuu molemminpuolisen vuorovaikutuksen 

tärkeys. Lapsen kehitykseen, kasvatukseen ja hoitoon liittyviä kysymyksiä kasvatuskump-

panuuden periaatteen mukaisesti tulisi pohtia ja jakaa mahdollisimman tarkasti yhdessä 

lasta kasvattavien aikuisten kesken. (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 133.) Kasvatuskump-

panuus syvenee, kun keskustelut ja kohtaamiset lapsen asioita koskien ovat päivittäisiä. 

Vanhemmille ei riitä pelkästään tieto siitä, mitä heidän lapsensa päivä on sujunut, vaan he 

haluavat tietää, miten varhaiskasvattaja on nähnyt juuri hänen lapsensa. Vanhempien ja 

varhaiskasvattajien päivittäisillä juttutuokioilla ja kasvatuskeskusteluilla nähdään olevan 

suuri merkitys lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta. (Markström, 2011, 

s. 465–474; Kaskela & Kronqist, 2007, s. 23.) 

 

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2013) kasvatuskumppanuus varhaiskas-

vatuksessa määritellään vanhempien ja henkilökunnan yhteiseksi tavoitteeksi tukea lapsen 

kasvua, kehitystä ja oppimista. Prosessissa korostetaan tietoista sitoutumista tiiviiseen yh-

teistyöhön. Vanhempien ja henkilökunnan välillä täytyy vallita luottamus, tasavertaisuus ja 

kunnioitus toisiaan kohtaan. Vanhemmat ovat aina ensisijaisesti vastuussa lapsen kasva-

tuksesta ja heillä on erityistä tietämystä lapsestaan. Henkilökunta pystyy koulutuksensa 

puolesta tarjoamaan vanhemmille näkökulmia kasvatukseen ja he ovat vastuussa kasvatus-

kumppanuuden toimivuudesta. (Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, 2013, s.17–

18.) Vanhemmat ovat aina ensisijaisia kasvattajia, joiden päätöksiä kasvatuksen suhteen 
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täytyy noudattaa. Varhaiskasvattajien sitoutuminen lapsen kasvatukseen on rajallisempaa 

eikä yhtä pitkäkestoista kuin vanhempien. Työntekijä voi vaihtaa työpaikkaa tai lapsiryh-

mää nopeallakin aikataululla. (Määttä, 2001, s. 100–103.) Aito kasvatuskumppanuus vah-

vistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä kannattelee tätä tärkeää suhdetta 

lapsen päivähoitopäivän aikana (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 22–23). Kasvatuskumppa-

nuudessa lapsi on yhteistyön keskipisteessä ja tavoitteet liittyvät lapsen parhaaksi toimimi-

seen. Vanhemmat ja varhaiskasvattajat jakavat tietoa ja kokemuksia lasta koskevista asi-

oista mahdollistaakseen parhaat edellytykset lapsen hyvinvoinnille. Toimiva kasvatus-

kumppanuus syntyy aktiivisen keskustelun tuloksena, jossa käydään läpi kasvatuskumppa-

nien arvot, näkemykset ja ajatukset lasta koskien. (Oulun kaupungin varhaiskasvatussuun-

nitelma, 2013, s. 17–18.) Vanhempien ja varhaiskasvattajien yhteinen päämäärä lähtee 

liikkeelle pyrkimyksestä toimia lapsen parhaaksi. Heillä on yhteisiä tavoitteita lasta koski-

en. Kumppanuudella pyritään myös siihen, että lapsista kasvaa omatoimisia ja tulevaisuu-

dessa arkipäivän elämästä selviäviä ihmisiä. (Hujala, Turja, Gaspar, Veisson, & Wani-

ganayake, 2009, s. 57–76 ; Määttä, 2001, s. 100–103.)  

 

Kasvatuskumppanuudella siis pyritään vanhempien ja varhaiskasvattajien tiiviiseen ja toi-

mivaan yhteistyöhön, jossa kaikki osapuolet ovat asennoituneet yhteiseen kasvatustehtä-

vään. Tämän lisäksi heidän täytyy sopia toimintatavat, miten päämäärä saavutetaan. Var-

haiskasvattajat ovat vastuussa perheiden yksilöllisestä huomioimisesta ja kasvatuskumppa-

nuuden sisällyttämisestä varhaiskasvatuksen kontekstiin. Kasvatuskeskusteluissa käydään 

lasta koskevia asioita läpi sekä yksityisesti että yhdessä muiden vanhempien ja muun hen-

kilöstön kanssa. Tarkoituksena on edistää myös vanhempien keskeistä yhteistyötä. (Oulun 

kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, 2013, s. 17–18. ) Alasuutarin (2010) mukaan kas-

vatuskumppanuus-käsite on tuonut paljon kriittistä suhtautumista päiväkodin henkilöstön 

sisällä. Osa varhaiskasvattajista on huolissaan heidän asiantuntijuutensa katoamisesta kas-

vatuskumppanuus-käsitteen myötä. Kasvatuskumppanuus, jossa vanhemmat ovat yhtälailla 

mukana päiväkodissa tehtävässä kasvatustyössä vähentää joidenkin varhaiskasvattajien 

mukaan heidän merkitystään kasvatuksen ammattilaisina. (Alasuutari, 2010, s. 39–40.)  
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5.2. PÄIVÄHOIDON ALOITUKSEN VAIHEET JA KASVATUSKUMPPANUU-

DEN PERUSTAN RAKENTUMINEN 

 

Lapsen päivähoidon aloitus on koko perheelle merkittävä tapahtuma. Se on tärkeä siirty-

mävaihe lapsen elämässä. Päivähoidon aloitusvaiheessa lapsi kohtaa uusia aikuis- ja lap-

sisuhteita. Päivähoidossa lapsi alkaa muodostaa toissijaista kiintymyssuhdetta siellä oleviin 

aikuisiin.  Vuorovaikutussuhteen tärkeys korostuu siinä vaiheessa, kun hoitajan ja lapsen 

välille lähdetään muodostamaan turvallista yhteyttä. (Sinkkonen & Suhonen, 2005, s. 124.) 

Vanhemmat käyvät läpi erilaisia tunteita päivähoidon aloitukseen liittyen. Keskeisimmät 

aiheet liittyvät lapsen eroahdistukseen, hoitopaikan laatuun, työhön palaamiseen ja perheen 

yleisen arjen muutoksiin. Lapsi itse elää sekä psyykkisesti että henkisesti tässä päivässä, 

eikä kanna huolta päivähoidon aloituksesta samalla tavalla kuin vanhemmat. (Munter, 

2002, s. 35.) Vanhemmat harkitsevat päivähoitomuotoa ja -paikkaa huolella ja samalla 

heidän omat lapsuudenkokemuksensa sekä tuttavaperheiden kertomukset palautuvat mie-

leen. Tärkeimpinä asioina hyvän hoitopaikan löytymisessä vanhemmat pitävät henkilökun-

taan, hoitopaikan ympäristöön ja lapsen yksilölliseen huomioimiseen liittyviä seikkoja. 

Kasvatuskumppanuus lähtee rakentumaan jo alkuvaiheessa. Ensimmäiset yhteydenpidot 

päivähoidon henkilöstön kanssa muodostavat perheelle kuvan päivähoitopalvelujen laadus-

ta ja siitä, vastataanko heidän tarpeisiin ja odotuksiin. (Karikoski & Tiilikka, 2011, s. 79.) 

 

Kasvatuskumppanuuden ensimmäinen vaihe on tutustuminen. Kasvatuskumppanuuskäy-

tännön mukaan tutustuminen suoritettaisiin mieluiten perheen omassa kodissa. Perhe saa 

tietysti valita ensimmäiseksi keskustelupaikaksi päiväkodin tai mahdollisesti muun tilan-

teeseen sopivan paikan. Käytännöistä sovitaan yleensä sillä hetkellä, kun lapselle vahviste-

taan päivähoitopaikka. Tutustumiskäynnillä pyritään tarjoamaan mahdollisimman sujuva 

päivähoidon aloitus lapselle ja koko perheelle. Tutustumiskeskustelussa puretaan auki per-

heen käytäntöjä ja toiveita. Tärkeää on keskustella läpi päivähoidon aloitukseen liittyviä 

asioita ja perheen omia huomioita lapseen liittyen. Aloituskeskustelussa puheenvuoro on 

pääasiassa perheellä. Koti ympäristönä tarjoaa perheelle hyvät puitteet siihen, että asioista 

voidaan puhua suoraan ja avoimesti. Työntekijän tehtävä on pääasiassa kertoa päivähoidon 

aloitukseen liittyviä asioita päiväkodin näkökulmasta käsin ja kuunnella vanhempien toi-

veita, odotuksia ja jopa pelkoja päivähoidon aloittamiseen liittyen. Ensimmäisellä keskus-
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telulla myös lapsi ja tuleva hoitaja kohtaavat ensimmäistä kertaa. Lapsi luo tällöin ensim-

mäisen suhteensa päiväkodin sisälle. Kotona myös päiväkodin työntekijä näkee lapselle 

tutut tavat toimia vanhempien kanssa ja pystyy näin jakamaan tietoa lapsesta myös muulle 

ryhmälle ennakkoon. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 41–42.) Toimivan kasvatuskumppa-

nuuden muodostumisen kannalta osapuolilla on oltava hyvä olla toistensa seurassa. Tämän 

vuoksi toiseen täytyisi pystyä tutustumaan mahdollisimman nopeasti. (Davis, 2003, s. 47.)  

 

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2013) korostetaan vastuuaikuisen eli 

lapselle nimetyn omahoitajan tärkeyttä ja velvoitetaan varhaiskasvattajia ottamaan tämä 

huomioon erityisesti perheiden tutustumisvaiheessa. Omahoitajalla tarkoitetaan lapselle 

nimettyä opettajaa tai hoitajaa, joka vastaa hänelle nimetyistä lapsista päiväkodin muun 

ryhmän sisällä. Omahoitaja luo päivähoidon aloitusvaiheessa vahvimman siteen lapseen ja 

itsensä kautta tutustuttaa lapsen ja vanhemmat päivähoidon muihin aikuisiin. (Oulun kau-

pungin varhaiskasvatussuunnitelma, 2013, s. 18.) Karikoski & Tiilikka (2011) muistuttavat 

omahoitajuuskäytännön korostuvan perheen tutustumisprosessin aikana. Tutustumisvai-

heessa aloituskeskustelut ja ensimmäiset kosketukset päiväkotiin käydään lapsen omahoi-

tajan kanssa. Omahoitajan työvuorot pyritään suunnittelemaan lapsen hoidon aloituksen 

kanssa yhtäläisiksi. Omahoitajuuskäytäntö perustuu pienen lapsen tarpeisiin kiintyä ja saa-

da pysyvyyttä yhdeltä tietyltä aikuiselta. (Karikoski & Tiilikka, 2011, s. 80–81.) Tuliharjun 

(2004) raportissa turvallisesta päivähoidon aloituksesta korostetaan niin ikään omahoita-

juuden tärkeyttä päivähoidon aloitusvaiheessa. Hänen mukaansa omahoitaja auttaa lasta 

pitämään vanhemmat mielessä ja tarjoaa lapselle ensisijaisen turvan päivähoidon aloitus-

vaiheessa. Raportissaan hän korostaa myös sitä lähtökohtaa, että omahoitaja pystyy otta-

maan perheen tarpeet ja toiveet yksilöllisemmin huomioon kuin tilanteessa, jossa kaikki 

päivähoidon kasvattajat vastaisivat lapsen asioista. (Tuliharju, 2004, s.3–4.) 

 

Mikäli ensimmäinen tutustumiskäynti tapahtuu perheen kotona, tämän jälkeen päivähoidon 

aloitusvaiheessa vanhempien olisi aluksi hyvä vierailla lapsen kanssa päiväkodissa yhdes-

sä. Lapsen psyykkisen tasapainon ja kehittyvän minuuden kannalta on tärkeää, että lapsi 

pystyy ennustamaan ympäristönsä, jossa tulee viettämään aikaa. Tutustumisjakson aikana 

lapsi oppii tuntemaan päiväkotiympäristöä ja oppii ymmärtämään, minne on tulossa myö-

hemmin uudestaan. (Munter, 2002, s. 35.) Tutustumisjakso on hyvä tehdä hiljalleen, pieni-
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nä tuntimäärinä kerrallaan. Kun tulee aika jättää lapsi yksin päivähoitoon, olisi tämäkin 

vaihe hyvä tehdä pehmeällä laskulla ja pidentää hoidossa olo aikaa pikkuhiljaa. Myös lap-

sen ikä tulee huomioida.  (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 43–44, Tuliharju, 2004, s. 6–7.) 

 

Lapsen aloittaessa päivähoidon itsenäisesti on erityisen tärkeää tukea lapsen eroahdistusta. 

Eroahdistukseen liittyviä tunteita voi keskustella yhdessä lapsen kanssa. Lohduttaa lasta, 

luoda turvallisuuden tunnetta ja olla lasta lähellä. Kasvattaja voi puhua lapselle mitä tapah-

tuu ja mitä hän näkee lapsen tunteissa tapahtuvan. Lapsi oppii tällöin ymmärtämään ja hal-

litsemaan tunteitaan. Myös vanhempien kanssa on syytä keskustella lapsen mahdollisesta 

eroahdistuksesta konkreettisesti. Lapsen rauhallista päivähoidon aloitusvaihetta on helpo-

tettu muun muassa valokuvilla sekä tutuilla esineillä, joita lapsi on saanut tuoda päiväko-

tiin. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 43–44.) Lapsen ja hoitajan välille muodostuu toissi-

jainen kiintymyssuhde. Päiväkodin aikuisen on etenkin hoidon alkuvaiheessa pyrittävä 

olemaan mahdollisimman paljon emotionaalisesti läsnä lapsen päivän touhuissa. Lapsi 

sopeutuu paremmin ryhmäänsä, jos hänellä on turvallinen aikuinen, johon kiintyä niin ko-

tona kuin päiväkodissakin. Turvallinen kiintymys hoitajaan näkyy lapsen empaattisuutena 

ja itsenäisyytenä. (Sinkkonen & Suhonen, 2005, s. 124–125.)  

 

5.3. KASVATUSKUMPPANUUDEN KESKEISET PERIAATTEET 

 

Kasvatuskumppanuutta ohjaavia keskeisiä periaatteita ovat kuuleminen, kunnioitus, luot-

tamus ja dialogi. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan jokaisesta yksitellen kasvatuskump-

panuuteen ja päiväkotikontekstiin liittyen.  

 

Kuunteleminen on ensimmäinen tärkeä peruspilari toimivan kasvatuskumppanuuden kan-

nalta. Kuuntelu ja toisen kuuleminen ovat asianmukaisen vuoropuhelun onnistumisen kan-

nalta tärkeää. Kuuntelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä avointa ja rehellistä suhdetta toi-

seen ihmiseen. Kuuntelijan täytyy olla kokonaisvaltaisesti läsnä ja keskityttävä siihen, mitä 

toisella ihmisellä on sanottavana. Empaattisuus, aidon kiinnostuksen osoittaminen ja tur-
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vallisen ilmapiirin luominen ovat avainsanoja onnistuneeseen kuunteluun. (Kaskela & 

Kekkonen, 2006, s. 32.) Päiväkodin kohtaamisissa vanhemmat haluavat tuntea, että heitä 

kuunnellaan aidosti ja heidän ajatuksiaan kunnioitetaan. Positiivinen vuorovaikutussuhde 

pääsee tällöin muodostumaan. (Karila, 2002, s.281.) Kuuntelu on kasvatuskumppanuuden 

sujuvan toimimisen kannalta keskeinen periaate, sillä kuulluksi tuleminen on aina eheyttä-

vä kokemus. Kuuntelutilanne muuttuu haasteelliseksi, jos kuuntelija joutuu vastaanotta-

maan asiaa, joka aiheuttaa hänelle hämmennystä ja eriäviä mielipiteitä. Puolustaessaan 

omaa näkemystään toisen kuunteleminen helposti unohtuu. Kuuntelijan täytyy oppia hallit-

semaan omia tunteitaan voidakseen vastaanottaa toisten ihmisten puhetta, myös vaikeam-

pia aiheita. Eleiden, ilmeiden ja pienten täytesanojen avulla voidaan viestittää toiselle ih-

miselle kiinnostusta asiaa kohtaan, vaikka asiasta oltaisiin eri mieltä. Näitä täytesanoja 

voivat olla esimerkiksi kommentit: kerro lisää, voisitko kertoa aiheesta enemmän ja niin 

edelleen. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 32.) Kuuntelua voidaan verrata aktiiviseen läsnä-

oloon. Tärkeää on kuulla, mitä vanhemmat oikeasti haluavat sanoa ja tämän vuoksi kuun-

nellessa täytyy koko ajan prosessoida kuulemaansa. (Davis, 2003, s. 63–64.) 

 

Lapsen päivähoitopaikka on luonnollinen sosiaalinen verkosto, jossa vanhemmat pystyvät 

jakamaan ajatuksiaan lapsesta. Kasvatuskumppanuuden toimiessa vanhemmat voivat jakaa 

tuntemuksiaan omasta vanhemmuudestaan niin hyvien kuin huonojenkin kokemuksien 

osalta. Epävarmuus lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä selviytymisen tunteet ovat van-

hempien arkipäivää ja kokemuksia on tärkeää jakaa sosiaalisen verkoston kesken. Päivä-

hoidon piirissä vanhemmuuden kokemuksia voi jakaa niin päiväkodin henkilökunnan kuin 

toisten vanhempien kesken. Parhaimmillaan toimiva kasvatuskumppanuus näkyy aitona 

välittämisenä osapuolten keskuudessa. Tällöin vanhempien lisäksi myös hoitajat saavat 

tuoda esille omat huolensa ja ilonsa avoimesti. (Korhonen, 2006, s. 64–65, 69.) Erityisesti 

päiväkotiympäristössä tapahtuvat arkiset tilanteet, kuten aamulla lapsen tuominen päivä-

hoitoon ja iltapäivällä lapsen hakeminen päivähoidosta, ovat tärkeitä vuorovaikutustilantei-

ta varhaiskasvattajien ja vanhempien välillä. Lyhyessä ajassa voidaan kuulla toista ja vaih-

taa tärkeitä lasta ja perhettä koskevia asioita. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 32–34.) Päi-

vähoitopaikka ei kuitenkaan aina ole riittävä tukiverkosto, jos vanhemmat tarvitsevat konk-

reettisempaa ja pitkäkestoisempaa tukea vanhemmuuteensa. Varhaiskasvatuksen ulkopuo-

lelta tuleva apu on tällaisissa tapauksissa ajankohtainen, ja päivähoidon kautta on helpompi 
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ottaa yhteyttä tällaisiin toimiin. Vastuu tarjota apua erilaisissa vaikeuksissa oleville van-

hemmille on poliittisten päättäjien vastuulla. (Korhonen, 2006, s. 65.) 

 

Toisen ihmisen kunnioittaminen on kasvatuskumppanuuden toinen tärkeä periaate. Kump-

panuussuhde ei toimi, jos molemminpuolinen kunnioitus ei ole kunnossa. Vanhempia koh-

taan kunnioitusta voidaan osoittaa hyväksymällä heidän tunteensa, tavoitteensa ja heidän 

roolinsa lasta koskevien päätösten tekijöinä viimekädessä. (Davis, 2003, s. 43.) Tärkeää on 

arvostaa toista ja hyväksyä toinen sellaisena kuin hän on. Arvostaminen lähtee omista aja-

tuksista, jotka osoitetaan toiselle ihmiselle myös pieninä tekoina. Päiväkotiympäristössä 

haasteen tuo erilaisuuden kohtaaminen ja siihen suhtautuminen. Erilaisia perheitä, erilaisia 

perhekulttuureja ja erilaisia perhearvoja täytyy kunnioittaa, vaikka ne poikkeaisivat itselle 

ominaisesta tavasta toimia. Avoin ja rehellinen vuorovaikutus varhaiskasvattajien ja van-

hempien välillä osoittaa kunnioittamista ja hyväksyntää toisia kohtaan. Asioiden salaami-

nen puolestaan osoittaa arvostuksen puutteesta ja on epäkunnioittavaa vanhempia kohtaan. 

Toisten aktiivinen kuunteleminen auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisia tilanteita ja näin 

oppimaan kunnioitusta ja arvostusta erilaisuutta kohtaan. Kunnioitusta osoittaa myös täy-

dellinen keskittyminen toisen asioihin, vaikka ei aina olisikaan samaa mieltä toisen kanssa. 

(Davis, 2003, s. 56–57; Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 34–35.)  

 

Kolmas keskeinen periaate toimivan kasvatuskumppanuuden edistämiseksi on luottamus. 

Luottamus muodostuu kuulemisen ja kunnioituksen seurauksena. Tarvitaan aikaa, että ih-

miset muodostavat turvallisen suhteen toistensa välille ja pystyvät jakamaan henkilökoh-

taisiakin asioita avoimesti. Vanhempien ja varhaiskasvattajien välille luottamus syntyy 

yhteisten kohtaamisten ja vuoropuhelun kautta, jossa toimitaan lapsen parhaaksi ja samalla 

luodaan sidettä kasvatuskumppanuuden edistämiseksi. Vanhempien luottamus varhaiskas-

vattajia kohtaan kasvaa, kun he näkevät lasta kohdeltavan hyvin päiväkodissa ja kun lapsi 

viihtyy päiväkotiympäristössä yhdessä varhaiskasvattajien ja muiden lasten kanssa. (Kas-

kela & Kekkonen, 2006, s. 36–37.) Varhaiskasvattajien on hyvä tuoda esille, että vuoro-

vaikutustilanteet ovat aina luottamuksellisia (Davis, 2003, s. 59). Vanhempien luottamusta 

lisää myös varhaiskasvattajien aktiivinen tietojen jakaminen lasta koskevista asioista van-

hemmille sekä päinvastoin tunne siitä, että he voivat itse kertoa avoimesti ja yksityiskoh-

taisesti lasta koskevista asioista varhaiskasvattajille. Vanhempien toiveet koskevat lapsen 
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kasvatusta, hoitoa ja opetusta sekä omia ajatuksia ja arvoja, jotka varhaiskasvattajan on 

tärkeä huomioida luottamuksellisen suhteen edistämiseksi. Luottamusta edistävät myös 

tilanteet, joissa toiselle voidaan antaa vertaiskokemuksia tai kuvauksia vastaavista tilanteis-

ta aiemmin. Lapsen kasvattajilla täytyy olla rohkeutta ottaa asiat puheeksi ja rehellisesti 

jakaa lasta koskevaa tietämystä toistensa kanssa. Luottamus rakentuu ajan kanssa, mutta 

edellä mainituilla asioilla luottamuksellinen suhde toimii kaikkien parhaaksi nopeammin.  

(Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 36–37.) Lapselle on tärkeää nähdä, että häntä kasvattavat 

aikuiset luottavat toisiinsa, tulevat toimeen keskenään, välittävät toisistaan ja toimivat lap-

sen parhaaksi yhdessä (Korhonen, 2006, s. 69). 

 

Neljäs periaate kasvatuskumppanuuden muodostumiseksi on dialogi. Kaikki edellä maini-

tut periaatteet kannattelevat toimivaa dialogia. Dialogi ajatellaan taidoksi ajatella, puhua ja 

toimia yhdessä. Toimivan dialogin keskeinen avainsana on tasa-arvoisuus, jossa molempi-

en osapuolten tietämys on yhtä tärkeää ja kaikkien vuorovaikutussuhteessa olevien ajatuk-

set ovat yhtä tärkeitä. Dialogissa sovitellaan asioita yhdessä ja pyritään ratkaisuun yhteis-

ymmärryksessä. Toimiva dialogi mahdollistaa myös sen, että osapuolet voivat olla asioista 

rehellisesti ja avoimesti eri mieltä. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 38–39.) Dialogin tavoit-

teena on aina ilmiön tutkiminen yhdessä. Erilaisia näkemyksiä pohditaan rinnakkain ja eri 

näkökulmista. Dialogin avulla rakennetaan jaettua ymmärrystä yhdessä. (Isoherranen, 

2005, s. 25.) Korhonen (2006) muistuttaa osuvasti, että lapsi on loppupeleissä ainoa, joka 

kulkee kasvatuskumppanuuden molemmissa maailmoissa – kotona ja päiväkodissa. Kasva-

tuskumppanuutta olisikin syytä pohtia aina lapsen näkökulmasta käsin. (Korhonen, 2006, s. 

68.) 

 

5.4. VANHEMPIEN JA VARHAISKASVATTAJIEN JAETTU ASIANTUNTIJUUS 

– PÄIVITTÄISET KOHTAAMISET JA KASVATUSKESKUSTELUT 

 

Vanhempien ja kasvattajien väliset keskustelut jakautuvat pääasiassa päivittäisiin kohtaa-

misiin vienti- ja hakutilanteissa sekä ennalta sovittuihin kasvatuskeskusteluihin. Päivittäi-

siin kohtaamisiin lapsi voidaan ottaa mukaan kertomaan päivän tapahtumista, sillä juuri 
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lapsi kertoo itselleen merkityksellisimmät asiat. Päivittäin tapahtuva vuoropuhelu vanhem-

pien ja päivähoidon kasvattajien välillä mahdollistaa sen, että luottamukselliset ja avoimet 

välit syntyvät. Varhaiskasvattajan täytyy olla myönteinen vanhempia kohtaan ja omalla 

käytöksellään rohkaista vanhempia puhumaan myös vaikeista asioista. Vanhemmille on 

tärkeää kertoa lapsen päivän tapahtumista. On muistettava puhua niistä positiivisistakin 

asioista, joita lapsi on päivän aikana kokenut. Varhaiskasvattajalle lapsen tekemiset päivä-

kodissa voivat olla arkipäiväisiä, mutta vanhempi on usein innokas kuulemaan pienimmis-

täkin asioista, joita lapsi on tehnyt tai sanonut. (Kaskela & Kekkonen, 2006, 45–46.) 

 

Kasvatuskeskustelut ovat kasvatuskumppanuuden kannalta tärkeässä asemassa.  Kasvatus-

keskustelu pitäisi pitää vähintään kerran vuodessa ja tarkoituksena olisi käydä syvemmin 

läpi lapseen ja koko perheeseen liittyviä asioita. Kasvatuskeskusteluiden tarkoituksena 

tulisi näyttäytyä jatkumona toisiinsa nähden, eli palata asioihin, joita edellisessä keskuste-

lussa on puntaroitu. Myönteinen ja kannustava ilmapiiri kasvattajien välillä on tärkeää. 

Vanhemmat arvostavat sitä, että varhaiskasvattajat välittävät heidän lapsestaan ja ovat 

kiinnostuneita tämän hyvinvoinnista aidosti. Kasvatuskeskusteluilla nähdään olevan mer-

kittävä vaikutus yhteistyön syvenemisen kannalta. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 45–46 ; 

Markström, 2011. s. 165–174.) Keskustelutilanteessa vanhemmat usein kokevat, että ta-

paavat alansa asiantuntijan. Varhaiskasvattajan rooli nähdään myös keskustelua ohjaavana 

osapuolena. (Alasuutari, 2010, s. 97; Markström, 2011, s. 165–174.)  Vanhemmat ovat 

keskustelussa aina lapsensa asiantuntijoita ja lapsen ensisijaisia kasvattajia. Vanhemmat 

tietävät lapsen kehityshistorian, kokemusmaailman ja lapsen käyttäytymisen kotioloissa 

toimimisen, kasvamisen ja kehittymisen näkökulmasta. Vanhempien kertomuksien pohjal-

ta varhaiskasvattajien on helpompi lähteä muodostamaan päiväkodin pedagogista toimintaa 

ja kotikasvatuksen tukeminen onnistuu paremmin, kun taustatyö on tehty. Varhaiskasvatta-

jat tuovat keskustelutilanteeseen puolestaan ammattilaisen näkökulman ja heidän tavoittee-

naan on tuoda vanhempien tietoisuuteen päivähoidolle asetettujen yhteiskunnallisten tehtä-

vien merkitys. Varhaiskasvattajien tulee olla rehellisiä vanhemmille päiväkodin voimava-

roista sen suhteen, miten ryhmässä on mahdollista huomioida yksittäisiä lapsia ja perheitä.  

Yhdessä sovittujen tavoitteiden seuraaminen ja niiden toteutuminen on varhaiskasvattajan 

tehtävä. (Karila, 2002, s. 280–281.) Toimiva kumppanuus edellyttää sitä, että vanhemmat 

otetaan mukaan päätöksen tekoon lasta koskeviin asioihin liittyen (Hujala, E., Turja, L., 

Gaspar, M. F., Veisson, M. & Waniganayake, M, 2009, s. 57–76).  
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Alasuutari (2010) on tutkinut vanhempien ja varhaiskasvattajien välisiä kasvatuskeskuste-

luja, joissa nykyisin pääpaino on lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman 

laatimisessa. Tutkimuksen tulosten mukaan keskustelut eivät kuitenkaan täytä niitä kritee-

rejä, joita varhaiskasvatussuunnitelma edellyttää. Vanhempien vaikutusmahdollisuudet 

lapsen päivähoitoa kohtaan ovat hyvin rajalliset, eikä lasten varhaiskasvatussuunnitelmaa 

huomioida päivittäisessä toiminnassa päiväkodissa. (Alasuutari, 2010.) Alasuutarin (2010) 

näkemyksen mukaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) esitetyt kriteerit 

lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekemiselle eivät täyty. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa painotetaan, että lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan 

tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa. Suunnitelmalla pyritään muun muassa siihen, 

että vanhempien toiveet ja ajatukset lasten kasvatukseen liittyen kirjataan ylös ja nämä 

huomioidaan myös päiväkodin arjessa. Suunnitelman sisällön tarkoitus on olla jokaisen 

päiväkodin varhaiskasvattajan tiedossa ja näin toimia johdonmukaisesti lapsen yksilölliset 

tarpeet huomioiden. Lapsen kokemukset, tarpeet, tulevaisuuden näkymät, mielenkiinnon 

kohteet, vahvuudet sekä tuen ja ohjauksen tarpeet otetaan huomioon suunnitelmaa laaties-

sa. Myönteisyyttä korostetaan suunnitelmaa laatiessa. Huolenaiheisiin ja ongelmiin etsitään 

yhdessä vanhempien kanssa ratkaisuja. Myös yhteistyötavoista sovitaan suunnitelmaa laa-

tiessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 33–34.) 

  



26 
 

6. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tutkimuksen tekeminen on ollut monivaiheinen prosessi, ja sen aikana olen tullut lukuisten 

kysymyksien eteen. Kandidaatin työni oli mielestäni erittäin hyvää harjoitusta tätä laajem-

paa pro gradu -tutkielmaa varten, missä olen päässyt vielä syvemmälle tutkimuksen saloi-

hin. Olen kirjoittanut graduani pitkällä aikavälillä, mutta samalla olen saanut päiväkodissa 

työskentelemällä arvokasta tietoa ja kokemusta kasvatuskumppanuuteen liittyen. Samaa 

kosketuspintaa aiheeseen en tutkimusta aloittaessa, täyspäiväisenä opiskelijana, vielä osan-

nut odottaa. Tässä kappaleessa esittelen, miten olen tutkimukseni toteuttanut. Tuon esille 

laadullisen tutkimuksen ja fenomenografian keskeisimpiä piirteitä liittyen omaan tutki-

mukseeni. Tässä osiossa esittelen myös aineistonkeruumenetelmäni ja kohdejoukkoni yksi-

tyiskohtaisesti. Lisäksi pohdin tutkimuksen luotettavuutta ja kerron, miten olen analysoinut 

tutkimusaineistoani.   

 

6.1. FENOMENOGRAFINEN TUTKIMUS 

 

Fenomenografinen tutkimus on kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Laadullisen tutki-

muksen tarkoitus on kuvailla todellista elämää. Tutkittavaa kohdetta tutkitaan mahdolli-

simman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2008, s. 157.) Aineiston ke-

ruussa käytetään menetelmiä, joilla tutkija pääsee lähelle tutkittavaa. Tavoitteena on selvit-

tää, mitä tutkittava ajattelee tutkittavasta asiasta. (Kiviniemi, 2001, s. 68–69.) Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara (2008) listaavat yleisimpiä laadullisen tutkimuksen piirteitä.  Heidän 

mukaansa laadullisessa tutkimuksessa tietoa hankitaan kokonaisvaltaisesti ja aineiston ko-

koaminen tapahtuu luonnollisissa olosuhteissa. Tutkijan tarkoitus on saada selville jotain 

odottamatonta tutkittavasta kohteesta. Tiedonkeruussa suositaan metodeja, joissa tutkitta-

van omat ajatukset pääsevät esille. Laadullisia metodeja ovat teemahaastattelut ja ryhmä-

haastattelut, osallistuva havainnointi ja dokumenttien ja tekstien pohdiskelevat analyysit. 

Tutkimussuunnitelma muokkautuu tutkimuksen edetessä. Olosuhteet voivat muuttua tut-

kimuksen edetessä, joten tutkijan tulee olla joustava muutoksien osalta. Tutkijan on tärkeää 
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muistaa, että tutkittavat tapaukset ovat ainutlaatuisia ja niihin tulisi suhtautua sen mukai-

sesti. (Hirsjärvi,Remes & Sajavaara, 2008 s. 160.)  

 

Fenomenografia tutkii ihmisen käsityksiä ympäröivästä maailmasta. Tutkimuksella pyri-

tään ymmärtämään ja kuvaamaan tutkittavien kokemuksia. Fenomenografiassa ovat läsnä 

ihmisten kokemukset sekä käsitykset tutkittavasta aiheesta. Keskeisenä on tutkia, miten 

ihminen kokee jotakin ja mitkä hänen näkökulmansa ovat tutkittavaan aiheeseen. Ihmisten 

tavat havaita, ymmärtää ja tulkita asioita ovat mielenkiintoisia tutkimuksen kannalta. Fe-

nomenografinen tutkimus korostaa arkitilanteissa tapahtuvien ilmiöiden selittämistä ja löy-

tää mahdollisimman erilaisia ajattelutapoja tutkittavasta aiheesta. Tutkimustavassa kuvail-

laan, analysoidaan ja pyritään ymmärtämään erilaisia ajattelutapoja sekä niiden keskinäisiä 

suhteita. (Niikko, 2003, s. 24–25, 46, Huusko & Paloniemi, 2006,  s. 163.) 

 

Fenomenografisen tutkimustavan lähtökohdat perustuvat Ference Martonin ajatuksille. 

Martoninin kehittämässä tutkimustavassa keskeistä on se, että ilmiöiden kokemiselle, kä-

sittämiselle ja ymmärtämiselle on olemassa vain rajallinen määrä tapoja. Fenomenografias-

sa näiden ajattelutapojen erilaisuus tuodaan esille. Fenomenografiassa ollaan kiinnostunei-

ta erityisesti tutkittavan ilmiön olemuksen tarkastelusta. Tällä tarkoitetaan ilmiön yleisen 

tason ja yksilölle ominaisimman tason välissä olevaa tasoa, joka kuvaa sitä miten ihminen 

käsittää asiat ja mitä niistä ajattelee.  (Huusko & Paloniemi, 2006, s.163, Järvinen, 2011, s. 

82.) 

 

Fenomenografiassa tietoa hankitaan yleensä avoimella yksilöhaastattelulla. Haastattelussa 

pyritään ymmärtämään yksilön kokemuksia tutkittavasta aiheesta. Haastattelutilanteessa 

korostuu tutkijan herkkyys ja tutkittavan aito kerronta omista kokemuksistaan arkipäivässä. 

Haastattelukysymykset tulisi muodostaa niin, etteivät ne johdattele haastateltavaa vastaa-

maan tietyllä tavalla. Avoimuus korostuu myös haastattelurunkoa laatiessa. Tavoitteena on 

saada selville, mitkä asiat ovat tutkittavalle merkityksellisiä ja tärkeitä. Haastateltavan us-

komukset, arvot, mielikuvat, tunteet, käsitykset, kokemukset ja ymmärrys tutkittavasta 

ilmiöstä ovat haastattelutilanteessa keskiössä. Fenomenografiassa haastattelut tulisi purkaa 

sanasta sanaan ja tutkittavan ominaisluonne tulisi pystyä säilyttämään aineistoa analysoita-
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essa. (Niikko, 2003, s. 30–32, Järvinen, 2011, s. 83) Mielestäni haastattelu toimi tässä tut-

kimuksessa erittäin hyvin, sillä useissa haastatteluissa esiin nousi syvällistä pohdintaa tut-

kittavasta asiasta. Haastateltavilla oli hyvin vähän ennakkotietoa siitä, mitä tutkin, joten 

uskon, että juuri sen vuoksi he toivat esille todellisia ajatuksiaan kasvatuskumppanuudesta. 

Mielestäni näin tapahtuu luonnostaan, jos ei ole varta vasten tutustunut tutkittavaan aihee-

seen. Haastatteluissa aukeni uusia teemoja tutkimukseeni liittyen, ja tutkimussuunnitelmani 

muokkautui tässä vaiheessa niin teorian kuin tutkimuskysymyksien osalta nykyiseen muo-

toonsa. Olen koko ajan arvostanut sitä, että olen saanut haastatella sekä isiä että lastentar-

hanopettajia tutkimustani varten. Heille arkipäiväisten kokemuksien jakaminen kanssani 

on antanut minulle valtavasti intoa tehdä tutkimusta juuri kasvatuskumppanuudesta 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2010) korostavat tutkimuksen teoreettisen osuuden eli tutkimuksen 

viitekehyksen tärkeyttä laadullisessa tutkimuksessa. Viitekehyksessä tulisi käsitellä tutki-

muksen keskeisiä käsitteitä sekä käsitteiden välisiä suhteita. (Tuomi & Sarajärvi, 2010, s. 

17–18.) Tässä tutkimuksessa olen esitellyt tutkittavaan aiheeseeni liittyvää teoriaa mieles-

täni monipuolisesti ja kattavasti. Teoria ja empiria kytkeytyvät toisiinsa. Koko tutkimuksen 

teon ajan olen muokannut teoriaosaa niin, että se soveltuu yhteen tutkimustulosten kanssa.  

 

6.2. TEEMAHAASTATTELU TIEDONKERUUMENETELMÄNÄ 

 

Haastattelu on yksi laadullisen tutkimuksen yleisimmistä aineistonkeruumenetelmistä 

(Tuomi & Sarajärvi, 2010, s. 73). Haastattelu on kahden ihmisen välistä vuorovaikutusta, 

jossa puhutun kielen merkitykset ja tulkinnat ovat keskeisessä roolissa (Hirsjärvi & Hurme, 

2008, s.48). Yksinkertaisesti esitettynä haastattelulla tarkoitetaan sitä tilannetta, jossa haas-

tattelija esittää kysymyksiä haastateltavalle. Haastattelulla pyritään selvittämään toisen 

ihmisen ajatuksia. (Eskola & Suoranta, 2001, s. 84.) 

 

Tutkimustani varten haastattelin kolmea lastentarhanopettajaa ja neljää isää teemahaastat-

telun muodossa touko-kesäkuun 2011 aikana. Haastateltavani saivat vapaasti valita itsel-
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leen sopivan ajan haastattelua varten, sillä oma aikatauluni oli hyvin joustava. Teemahaas-

tattelu etenee teemojen mukaisesti, tarkkoja kysymyksiä ja niiden esitysjärjestystä ei laadi-

ta ennalta. Tärkeintä olisi saada haastateltavan omat ajatukset esille luomalla keskusteleva 

ilmapiiri. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 47.) Hirsjärvi & Hurme (2008) muistuttavat kuiten-

kin haastattelun eroavan keskustelusta siinä mielessä, että sen avulla kerätään tietoa ja sillä 

on aina jokin päämäärä saavutettavana (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 42). Tutkimuksen 

aihealueisiin liittyen haastattelijalla on haastattelutilanteessa mukanaan haastattelurunko 

(Eskola & Suoranta, 2001, s. 86). Tarkoituksena on muodostaa kysymykset niin, että haas-

tateltava vastaisi niihin mahdollisimman kuvailevasti ja kerronnallisesti.  Teemahaastatte-

lussa pyritään löytämään kysymysten avulla tutkimustehtävään liittyviä vastauksia. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2010, s. 77 Laine, 2001, s. 36.) Halusin teemahaastattelun avulla saada mah-

dollisimman laajoja ja aitoja vastauksia. Mielestäni teemahaastattelu tarjoaa haastateltaval-

le mahdollisuuden tuoda esille omasta mielestään tärkeitä asioita, sillä kysymykset eivät 

rajaa liikaa sitä, mitä heidän odotetaan kertovan. Teemahaastattelumenetelmä, jonka toteu-

tin yksilöhaastatteluna, oli mielestäni sopiva tähän tutkimukseen. Tutkimuksen empiirises-

sä osassa oli tarkoitus tuoda esille lastentarhanopettajien ja isien ajatuksia ja kokemuksia 

kasvatuskumppanuudesta. Teemahaastattelu tarjosi haastateltavilleni mahdollisuuden poh-

tia omia näkemyksiään ja kokemuksiaan sekä kuvailemaan niitä omin sanoin. Arkipäivän 

tilanteet nousivat keskeisesti esille haastateltavien puheissa.  

 

Haastattelutilanteissa käytin tekemääni teemahaastattelurunkoa (LIITE 3 ja 4), johon olin 

teemoittain laatinut tutkimusalueeseeni sopivia aiheita. Tutkimustani varten tein kaksi tee-

mahaastattelurunkoa, toisen lastentarhanopettajille ja toisen isille. Ennen varsinaista haas-

tattelua tein esihaastattelun tutulle lastentarhanopettajalle, jossa testasin yleisesti kasvatus-

kumppanuuden teemaan liittyviä kysymyksiä. Esihaastattelun jälkeen sain suuntaa siitä, 

mitä asioita minun kannattaa tarkentaa ja mitkä aiheet eivät välttämättä ole niin merkityk-

sellisiä. Koin esihaastattelun erittäin hyödylliseksi, sillä sen avulla hahmotin itsekin haas-

tattelurunkoani selkeämmin.  Esihaastattelun tarkoitus on selvittää haastattelurungon toi-

mivuutta aihepiirien ja kysymysten asettelun suhteen. Esihaastattelun jälkeen haastattelu-

runkoa voidaan tarvittaessa muuttaa ja karsia sieltä pois mahdollisia turhia osia. (Hirsjärvi 

& Hurme, 2008, s. 72.)  
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Nauhoitin haastattelut mini-dv-kameralla, josta käänsin kuitenkin kameran kuvan pois 

haastateltavasta. Kameran mikrofonin suuntasin lähelle haastateltavaa. Äänenlaatu kaikissa 

haastatteluissa oli erinomainen. Litteroin haastattelut mahdollisimman pian haastattelujen 

jälkeen. Litterointivaihe oli raskas, mutta itselleni erittäin mieluinen. Lastentarhanopettaji-

en haastattelujen kestot olivat keskimäärin pitempiä kuin isien haastattelut. Lastentarhan-

opettajien haastattelut kestivät keskimäärin noin tunnin, kun taas isien haastattelut kestivät 

keskimäärin 30 minuuttia. Lastentarhanopettajien vastaukset olivat laajempia ja he kuvaili-

vat enemmän kokemuksiaan käytännön tasolla, vertailivat edellisiä työpaikkojaan, omaa 

vanhemmuuttaan ja välillä eksyivät hieman aiheestakin. Isät puolestaan vastasivat esitet-

tyihin kysymyksiin lyhyemmin, pysyen koko ajan asian sisällössä kiinni. Kahdeksan haas-

tattelun litterointi vaati aikaa. Litteroin haastattelut huolellisesti, mutta jätin ylimääräiset 

haastattelijan kommentit litteroimatta.  

 

Tutkijalla on tärkeä tehtävä pitää huolta siitä, että haastateltavan yksityisyys säilyy tutki-

muksen eri vaiheissa (Tuomi & Sarajärvi, 2010, s. 21). Kaikki isien haastattelut tapahtuivat 

päiväkodin tiloissa, joten päiväkodin henkilökunta näki ketkä isät menivät haastatteluun. 

Kaikki isät olivat kuitenkin ilmoittaneet halukkuudestaan osallistua haastatteluun myös 

päiväkodin henkilökunnalle, joten en kokenut haastattelupaikkaa ongelmana tutkimuksen 

suorittamiselle. Isät itse halusivat haastattelut päiväkodille, sillä niin oli helpoin toimia.  

Muut vanhemmat eivät missään vaiheessa huomanneet haastattelutilanteita. Lastentarhan-

opettajien haastattelut tapahtuivat yhtä lukuun ottamatta myös päiväkodin tiloissa, joten 

muu henkilökunta oli tietoinen haastatteluista. Yksi haastatteluista tapahtui haastateltavan 

omasta tahdosta hänen kotonaan rauhallisessa ympäristössä. Haastatteluvaiheessa korostin 

koko ajan, että tutkimuksessa ei tule näkyville mitään tunnistettavuuteen liittyviä asioita ja 

olen pitänyt siitä huolen tutkimustani tehdessä. Olen kuitenkin joutunut pohtimaan tunnis-

tettavuuden kannalta sitä, että miten pystyn pitämään kolmen lastentarhanopettajan ja nel-

jän isän suorat lainaukset, joita käytän tutkimustuloksia tarkastellessa, anonyymeinä. Osas-

ta lainauksia voi helposti paljastua henkilön puhetyyli ja tapa kertoa asioita, sillä haastatel-

lut lastentarhanopettajat tuntevat toisensa. Tätä olen joutunut pohtimaan luotettavuuden 

näkökulmasta. Aihe ei kuitenkaan ole mielestäni kovin arkaluontoinen ja uskoisin, että 

asioista voitaisiin keskustella avoimesti myös haastattelutilanteen ulkopuolella.  
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Isien haastattelut tapahtuivat iltapäivällä, kun he tulivat hakemaan lapsiaan päiväkodista. 

Lastentarhanopettajia sain haastatella heidän työaikanaan, joten nämä tapahtuivat yleensä 

lasten päiväunien tai ulkoilun aikaan. Päiväkodin tiloista valitsin haastatteluun toimisto- tai 

kahvihuoneen. Haastattelutilanteet olivat rauhallisia, eikä häiriötekijöitä ollut missään 

haastattelussa. Haastattelupaikan kannattaa olla rauhallinen ja haastateltavan ihmisen nä-

kökulmasta turvallinen. Istumajärjestyksellä on myös oma merkityksensä hyvän keskuste-

luyhteyden luomisen kannalta. Vastakkain istuminen on paras vaihtoehto, sillä siinä pysty-

tään tulkitsemaan toisten ilmeitä ja luottamuksellisen ilmapiirin syntyminen on mahdollis-

ta. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 74, 90.) Kaikissa haastatteluissa istuimme haastateltavan 

kanssa kasvotusten. Pyrin haastattelutilanteessa katsomaan haastateltavaa koko ajan sil-

miin. Haastattelurunkoa minun ei tarvinnut juurikaan katsoa, mutta lopuksi tarkastin, että 

olin käynyt kaikki aihealueet läpi huolellisesti. Haastattelut etenivät kaikki omalla painol-

laan. Olin laatinut haastattelurungon, mutta esitin kysymyksiä siinä järjestyksessä, miten 

ne tilanteeseen sopivat. Jos haastateltava otti esimerkiksi itse puheessaan esille omahoita-

juuden, kysyin häneltä omahoitajuuteen suunnittelemani kysymykset heti siinä yhteydessä. 

Yleisesti ottaen lastentarhanopettajat olivat haastattelutilanteessa puheliaampia kuin lasten 

isät. Lastentarhanopettajat vastasivat esitettyihin kysymyksiin kerronnallisesti ja toivat 

jatkuvasti esille käytännön kokemuksia kasvatuskumppanuudesta. Kolme isistä puolestaan 

vastasi esitettyyn kysymykseen pääasiassa hyvin tarkasti ja siihenkin usein hyvin lyhyesti 

ja ytimekkäästi. Isien kohdalla mietinkin useaan otteeseen, onko heidän kohdallaan kyse 

teemahaastattelusta. Pyrin kuitenkin myös heidän kohdallaan esittämään kysymykset var-

sin avoimesti aloittamalla lauseet sanoilla ”kerro” tai ”kuvaile”. Haastattelujen kestot vaih-

telivat. Lyhin haastattelu kesti 24 minuuttia ja pisin haastattelu 70 minuuttia. 

 

 6.3. KOHDEJOUKKO 

 

Tutkimukseni alkuvaiheessa otin yhteyttä Oulun kaupungissa sijaitsevan yksityisen päivä-

kodin johtajaan ja esitin hänelle tutkimukseni lähtökohdat. Tämän jälkeen kysyin lasten-

tarhanopettajilta henkilökohtaisesti heidän halukkuudestaan osallistua tutkimukseen. Li-

säksi annoin heille tarkemman tiedotteen tutkimukseni tarkoituksesta ja käytännön järjeste-

lyistä haastatteluun liittyen (LIITE 1). Tutkimukseen osallistui kolme lastentarhanopetta-
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jaa. Lastentarhanopettajien joukossa oli kaksi lastentarhanopettajan koulutuksen suoritta-

nutta ja yksi sosionomiksi valmistunut. Kaikki työskentelivät lastentarhanopettajina ryh-

mässään.  

 

Lastentarhanopettajat, jotka olivat suostuneet haastatteluun, jakoivat ryhmänsä isille tiedot-

teen (LIITE 2) haastattelun sisällöstä ja halukkaat isät vastasivat minulle joko sähköpostilla 

tai puhelimitse. Osa isistä ilmoittautui suoraan päiväkodin henkilökunnalle. Haastattelutie-

dotteita jaettiin kahdessa päiväkodissa yhteensä 42 isälle. Tiedotteet jaettiin kummassakin 

päiväkodissa 5–6-vuotiaiden lasten isille sen vuoksi, että heillä oli jo takanaan useamman 

vuoden kokemus päiväkodin yhteistyökäytännöistä. Tiedotteiden jaon jälkeen minulle il-

moittautui kahdesta päiväkodista yhteensä seitsemän isää. Valitsin haastateltavaksi neljä 

isää siinä järjestyksessä, miten he olivat minulle ilmoittautuneet. Yhdellä isistä oli lapsi 

vain siinä ryhmässä, johon tiedote oli jaettu. Kolmella isällä oli myös nuorempi lapsi tai 

lapsia päiväkodin toisessa ryhmässä. Yhdellä isistä oli päiväkodissa olevien lasten lisäksi 

myös kouluikäisiä lapsia. Kaikki lasten isät olivat lasten biologisia isiä ja täyttivät myös 

juridisen, sosiaalisen ja psykologisen isän määritelmät. Kolmella isällä oli yhteishuoltajuus 

lasten äidin kanssa ja he asuivat yhdessä ja huolehtivat myös lapsen päiväkotiasioista yh-

dessä. Yksi isä puolestaan oli yksinhuoltaja, mutta vanhemmat huolehtivat yhdessä lasten 

päivähoitoasioista. Isien puheissa ilmeni myös puolison ajatuksia ja yhdessä pohdittuja 

käytäntöjä. Sitaateissa mainitut lasten nimet on muutettu. Tutkimus kiinnosti sekä lasten-

tarhanopettajia että päiväkodin isiä, sillä omalla panoksellaan he pystyivät näin vaikutta-

maan kasvatuskumppanuuden kehittämiseen. Tuloksissa en erottele kahden päiväkodin 

vastauksia toisistaan, sillä tämän tutkimuksen kannalta isien ja lastentarhanopettajien aja-

tukset ja kokemukset ovat keskiössä, ei päiväkoti itsessään 

 

Alun perin olin suunnitellut esitteleväni taustatietoja lastentarhanopettajista ja isistä. Tut-

kimuksen tekemisen aikana valitsin kuitenkin toisen tavan toimia. Päiväkodit, jossa haas-

tattelut toteutin, eivät ole kovin suuria. Etenkin lastentarhanopettajien henkilöllisyys taus-

tatietojen perusteella olisi näin helposti tunnistettavissa. Henkilöiden anonyymisuojan kan-

nalta päätin jättää pois taulukon, josta kävi ilmi muun muassa haastateltavien ikä ja työko-

kemus alalta sekä ryhmä, missä kukin tällä hetkellä työskenteli. Isien taustatiedoista niin 

ikään jätin pois isien iät, lasten iät ja hoitosuhteen keston. En katsonut taustatiedoilla ole-
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van niin paljon merkitystä tulosten tarkastelun kannalta. Suorissa lainauksissa käytän haas-

tateltavistani lyhenteitä.  

 

6.4. AINEISTON ANALYYSI 

 

Hirsjärven & Hurmeen (2008) mukaan aineiston analysointitapaa on suunniteltava hyvissä 

ajoin, jo aineistoa kerätessä. Haastattelun kulkua ja sen purkamista helpottaa, kun ana-

lyysitapa on mietitty ennalta. Tutkijan olisi hyvä lähteä purkamaan ja tutkimaan aineistoa 

jo aineistonkeruuvaiheessa tai viimeistään sen jälkeen. Aineiston ollessa vielä tuore tutki-

jan on helppo innostua siitä ja mahdollisia lisätietoja voi tarvittaessa hankkia lisää. (Hirs-

järvi & Hurme 2008, s. 135.) Suunnittelin aineiston analysointia jo tutkimuskysymyksiä 

muodostaessa sekä haastattelurunkoa suunnitellessa. Aineiston analysointia mielestäni hel-

pottaa, kun haastattelun suunnittelee niin, että se muodostaa selkeitä kokonaisuuksia, joi-

den alle on luontevaa lähteä muodostamaan tarkempia tuloksia.  

 

Analysoinnissa käytän sisällönanalyysiä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutki-

muksissa. Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä. Useat 

laadullisen tutkimuksen analysointimenetelmät liittyvät jossakin muodossa sisällönanalyy-

siin. Laajasti ajateltuna sisällönanalyysillä tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen 

sisältöjen analysointia. (Tuomi & Sarajärvi, 2010, s. 93.) Sovellan aineistoa analysoidessa-

ni Niikon (2003) esittämiä fenomenografisen aineiston analyysitapoja sekä Tuomi & Sara-

järven (2010) laadullisen tutkimuksen analysointiohjeita. Fenomenografisen aineiston ana-

lysointi noudattaa yleisiä laadullisen tutkimuksen piirteitä. Tuloksia analysoidessa tutkijan 

tulisi jättää omat kokemuksensa huomioimatta ja keskittyä analysoimaan vain tutkittavien-

sa kokemuksia. (Niikko, 2003, s. 32–35.)  

 

Laadullisen tutkimuksen analysointiin on olemassa useita työtapoja. Tuomi & Sarajärvi 

(2010) esittävät kuvauksen Timo Laineen laadullisen tutkimuksen analysoimisen rungon 

pohjalta. Aluksi tutkijan täytyy tehdä päätös, mikä aineistossa kiinnostaa. Päätöksen tulee 
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olla pitävä ja siihen on sitouduttava. Tämän jälkeen aineistoa aletaan käydä läpi ja aineis-

tosta etsitään asiat, jotka liittyvät tutkittavaan aiheeseen ja jotka kiinnostavat itseä. Asiat, 

jotka eivät liity omaan tutkittavaan aiheeseen, jätetään kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

Aineiston huolellisen tarkastelun jälkeen aineisto luokitellaan, teemoitetaan tai tyypitetään. 

Yleensä vasta tätä vaihetta pidetään aineiston analysointina, mutta kaikki vaiheet ovat yhtä 

olennaisia onnistuneen aineiston analysoinnin kannalta. Aineiston luokittelulla tarkoitetaan 

yksinkertaisimmillaan sitä, että aineistosta määritellään luokkia ja tarkastellaan, montako 

kertaa luokat esiintyvät aineistossa. Teemoittelussa pääpaino on puolestaan siinä, mitä kus-

takin teemasta on sanottu. Tyypittelyssä aineisto jaetaan tietyiksi tyypeiksi. Lopuksi aineis-

tosta kirjoitetaan yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2010, s. 94.) Tutkimuksessani käytin 

teemoittelua aineistoa analysoidessani. Myöhemmin kuvaan yksityiskohtaisemmin, miten 

teemoittelu eteni.  

 

Tutkimustani analysoidessa käytin menetelmänä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysissä 

tarkoituksena on saada tutkittavasta ilmiöstä ytimekäs ja selkeä kuvaus. Sisällönanalyysis-

sä tutkijalla on paljon vapauksia, mutta myös tietyt rajat joiden sisällä pysyä. Yksinkertai-

sesti sanottuna analyysillä luodaan sanallinen kuvaus ilmiöstä, jota tutkitaan. Sisällönana-

lyysin avulla aineisto järjestetään tiiviisti ja selkeästi niin, että lukija saa kattavan käsityk-

sen tutkittavasta aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2010, s. 94, 95, 110) Sisällönanalyysi voi-

daan tehdä aineistosta joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Teo-

rialähtöisessä sisällönanalyysissä aineiston luokittelu pohjautuu jo olemassa olevaan viite-

kehykseen. Analyysin tekemisen taustalla on siis jo olemassa oleva teoria. Tutkimukseni 

taustalla oli selkeästi kasvatuskumppanuus-käsite, jonka ympärille lähdin etsimään isien ja 

varhaiskasvattajien ajatuksia ja kokemuksia aiheesta. Uusia käsitteitä ei luotu, kuten aineis-

tolähtöisessä sisällönanalyysissä edellytetään. (Tuomi & Sarajärvi, 2010, s. 110–111 116.) 

Seuraavaksi esittelen aineistoni analysointivaiheet. Analysoin aineistoani jo kesällä 2011, 

mutta jatkoin prosessia syksyllä 2013 ja keväällä 2014.  

 

Haastattelujen kuunteleminen ja litterointi. Aloitin aineiston analysoinnin kuuntelemalla 

haastattelunauhat ja kirjoittamalla haastattelut auki. Litterointivaihe vei valtavasti aikaa, 
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sillä haastatteluja oli yhteensä seitsemän kappaletta. Olin huolellinen litteroidessani haas-

tatteluja ja kirjoitin haastattelut ylös mahdollisimman tarkasti, lähes sanasta sanaan. Yh-

dessä haastattelussa lastentarhanopettaja eksyi aiheesta sen verran pahasti, etten kokenut 

tarpeelliseksi litteroida tätä osaa haastattelusta. Litteroitua tekstiä kertyi yhteensä 62 sivua. 

Litterointi tapahtui heti haastattelujen jälkeen kesällä 2011.  

 

Aineiston lukeminen läpi huolellisesti. Luin aineistoa huolellisesti läpi useaan kertaan ja 

mietin tässä vaiheessa, mikä aineistossa liittyy olennaisesti tutkimukseeni.  Tulostin aineis-

ton paperiversioksi lukemista helpottaakseni sekä tulevia kynämerkintöjä varten. Tässä 

vaiheessa merkitsin jo aineistoon mielenkiintoisimpia kommentteja, joita voisi mahdolli-

sesti ottaa mukaan tulosten esittelyyn sellaisenaan. Aineiston lukeminen oli mielenkiintois-

ta ja antoisaa tutkimuksen kannalta. Tässä vaiheessa kirjasin myös ylös teoriaosan kannalta 

oleellisia asioita ja pohdin tutkimusongelmieni lopullista muotoa.  

 

Aineiston teemoittelu. Aineiston huolellisen lukemisen jälkeen aloitin aineiston teemoitte-

lun. Seuraavaksi esittelen yksityiskohtaisesti, miten aineiston analysointi teemoittelun 

avulla tapahtui. Aluksi kirjoitin aineiston marginaaleihin, mihin teemaan mikäkin haasta-

teltavan kommentti liittyy. Kommentit, jotka eivät olleet oleellisia tutkimukseni kannalta, 

rajasin ulkopuolelle. Litteroiduista aineistosta nousi esille kolmetoista eri teemaa, jotka 

ovat seuraavat.    

 

 kumppanuus käsitteenä 

 kumppanuuden ideologia 

 kumppanuuden rakentuminen 

 pienryhmätoiminta 

 haku-ja vientitilanteet 

 vanhempainillat ja kasvatuskeskustelut 

 muut yhteistyömuodot 

 perheiden keskinäinen yhteistyö 

 isien huomioiminen 

 isien osallisuus 
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 kumppanuuden kehittäminen 

 ongelmatilanteet kumppanuudessa 

 kumppanuuden vastuu 

 

Tämän jälkeen leikkasin teemat irti paperiversiosta ja niputin ne teemojen mukaisesti. Jo-

kainen teema oli siis omassa pinossa. Tämä vaihe selkeytti omasta mielestäni jatkoa. Isien 

ja lastentarhanopettajien kommentit olivat erillä toisistaan eli jokaisesta teemasta oli mo-

lempien osapuolten pino. Tarkastelin jokaista teemaa huolellisesti. Osa tekstipätkistä olisi 

sopinut kahden teeman alaisuuteen. Esimerkiksi isien huomioimisesta ja isien osallisuudes-

ta lastentarhanopettajat puhuivat samassa virkkeessä. Laitoin tekstipätkän sen teeman alai-

suuteen, mikä mielestäni sopi siihen paremmin. Tekstipätkän marginaalissa luki kuitenkin 

valmiiksi jo molemmat aihekokonaisuudet. Leikattuihin osiin kirjoitin, kenen haastatelta-

van kommentista oli kysymys.  

 

Selkeyden vuoksi tarkastelin isien ja lastentarhanopettajien vastauksia aluksi erillään. 

Tekstistä etsin sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia tutkittavieni ajatuksien ja kokemuk-

sien välillä. Myöhemmin tarkastelin isien ja lastentarhanopettajien ajatuksia myös rinnak-

kain. Pyrin tulkitsemaan kommenteista, oliko heidän ajatuksensa samalla aaltopituudella. 

Aihekokonaisuuksia tarkastellessa kirjoitin ylös jokaisesta kolmestatoista teemasta keskei-

simpiä aineistosta ilmenneitä asioita. Tässäkin käsittelin isien ja lastentarhanopettajien vas-

taukset aluksi erillään toisistaan. Seuraavassa esittelen esimerkin avulla tämän vaiheen.   

 

Teema: Kumppanuuden rakentuminen, lastentarhanopettajat 

 avoimuus ja luottamus pohjalla 

 tiivis vuorovaikutus ja perheiden tunteminen 

 perheille turvallinen olo 

 tutustumiskäyntien tärkeys 

 vastuuaikuisen rooli 

 ymmärrys, empaattisuus, herkkyys, jämäkkyys 

 henkilökemiat vaikuttaa 
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Teema: Kumppanuuden rakentuminen, isät 

 avoimuus ja luottamus 

 avoimuudessa korostui varhaiskasvattajien avoimuus 

 vaikeatkin asiat puheeksi 

 työntekijöiden koulutus ja hoitokokemus arvossa 

 viikko-ohjelman tärkeys 

 henkilökunnan pysyvyys 

 pienryhmätoiminta saa kiitosta 

 henkilökemiat jakavat mielipiteitä 

 

Tutkimustuloksia lähdin kirjoittamaan näiden analysointieni pohjalta. Tutkimustuloksissa 

minulla oli neljä tutkimusongelmien mukaan muodostunutta otsikkoa, joihin jaoin kolme-

toista teemaa parhaaksi katsomallani tavalla. Tutkimuskysymykset muotoutuivat nykyiseen 

muotoonsa tässä vaiheessa. Myös teoriaosa sai lisää ulottuvuutta aineistosta nousseiden 

teemojen mukaisesti. 

 

6.5. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on olennainen osa koko tutkimuksen tekemistä. Luo-

tettavuuden arviointiin ei kuitenkaan ole yhtä selkeää määritelmää, miten se tulisi tehdä. 

Tuomi & Sarajärvi (2010) määrittelevät joitakin kriteerejä, jotka kuuluvat luotettavaan 

tutkimukseen. Tutkimuksen on oltava johdonmukainen ja siitä täytyy muodostua selkeä 

kokonaisuus. Lukijan täytyy saada selkeä kuva siitä, mitä ollaan tutkimassa ja miksi. Oma 

suhde tutkittavaan aiheeseen täytyy myös tuoda ilmi. (Tuomi & Sarajärvi, 2010, s. 131, 

135.) Luotettavuuden arviointi on läsnä koko ajan tutkimusta tehdessä. Tutkimuksen eri 

vaiheet täytyy avoimesti kertoa lukijalle ja myöntää oma ratkaiseva roolinsa tutkimuksen 

luotettavuuden syntymisessä. ( Eskola & Suoranta, 2001, s. 208, 210. )  
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Tutkimuksen luotettavuutta olen pohtinut tutkimukseni alkumetreiltä asti. Johdannossa 

esittelen tarkemmin lähtökohdat tutkimukselleni kertoen, mitä olen tutkimassa, miksi tut-

kin kyseistä aihetta ja mikä on oma kosketukseni tutkittavaan aiheeseen. Tutkimusongel-

mani esittelen tutkimuksen alkuvaiheessa, ja ne määrittävät selkeästi mitä tutkimuksessani 

on tarkoitus tutkia. Mielestäni tutkimuksen tuloksilla vastataan hyvin tutkimusongelmiin. 

Teoriaosa muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden ja sen aihealueet linkittyvät suoraan 

empiirisen osuuden aineistoon. Teoreettinen ja empiirinen osa muodostavat näin selkeän 

kokonaisuuden. Päiväkodit, joissa haastattelut toteutin, olivat minulle ennestään tuttuja. 

Tiesin osittain päiväkodin toimintaperiaatteita ja henkilökunnan arvostus vanhempien 

kanssa tehtävää yhteistyötä kohtaan oli minulla tiedossa. Olen joutunut tutkimusta tehdes-

säni pohtimaan omaa rooliani tässä yhtälössä ja sen vaikutusta tutkimuksen luotettavuu-

teen. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta on hyvä miettiä myös haastattelurunkoa laatiessa. Haastattelun 

luotettavuutta edistää haastatteluvälineistä huolellisesti vastaaminen, muistiinpanojen te-

keminen sekä mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen tapahtuva litterointi. (Hirsjärvi 

& Hurme, 2008, s. 184.) Haastattelurunkoa laatiessa pyrin muotoilemaan kysymykset niin, 

että saisin mahdollisimman kerronnallisia vastauksia. Itselleni olin tehnyt suhteellisen tar-

kat kysymykset haastattelua varten, mutta itse tilanteessa pyrin muotoilemaan ne kuvaile-

vaan muotoon. En halunnut antaa haastattelurunkoa etukäteen haastateltavilleni luettavak-

si, joten kysymykset tulivat heille eteen vasta haastattelutilanteessa. Haastateltavat tiesivät 

tutkimusaiheeni olevan kasvatuskumppanuus, mutta tarkempaa tietoa heillä ei ollut tutki-

muksen sisällöstä. Tein tietoisen ratkaisun siinä, etten halunnut antaa heille mahdollisuutta 

pohtia kasvatuskumppanuutta etukäteen, vaan halusin tällä tavalla saada mahdollisimman 

totuudenmukaisia vastauksia heidän sen hetkisistä ajatuksistaan. Haastattelutilanteessa 

korostin, että haluan kuulla heidän mielipiteensä kasvatuskumppanuuteen liittyen, enkä 

etsinyt niin sanottuja oikeaoppisia vastauksia.   

 

Hirsjärvi & Hurmeen (2008) mukaan tietoarvoa saattaa heikentää se, että haastateltava 

vastaa haastattelijan toivomalla tavalla (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 201). Näin voi käydä 
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helposti haastattelijan ollessa tuttu henkilö. Päiväkotien lastentarhanopettajat olivat minulle 

ennestään tuttuja, joten tämä saattaa heikentää tutkimuksen luotettavuutta. He kuitenkin 

vastasivat haastattelukysymyksiin mielestäni hyvin avoimesti ja kerronnallisesti. Tutki-

musaiheeni oli mielestäni sellainen, ettei sillä ollut vaikutusta olivatko haastateltavat mi-

nulle ennestään tuttuja vai eivät. Päiväkodin isät olivat minulle kuitenkin ennestään tunte-

mattomia.  
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7. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Päätutkimusongelmani tarkoitus oli selvittää isien ja lastentarhanopettajien ajatuksia ja 

kokemuksia kasvatuskumppanuudesta. Tutkimuksen tulokset olen jakanut neljään kappa-

leeseen alaongelmien mukaisesti. Alaongelmat täsmentävät pääongelmaa. Alaongelmien 

tarkoitus oli selvittää, miten isät ja lastentarhanopettajat ymmärtävät kumppanuus-

käsitteen, mitä he pitävät tärkeänä toimivan kumppanuuden rakentumisessa, miten kump-

panuutta heidän mielestään toteutetaan käytännössä sekä mitä kehitettävää kumppanuudel-

la on. Haastateltavieni tavoin käytän tässä yhteydessä kasvatuskumppanuudesta lyhyempää 

termiä kumppanuus. Selkeyden vuoksi tarkastelen isien ja lastentarhanopettajien näkemyk-

siä omissa luvuissaan, mutta osittain myös rinnakkain. Tuloksissa en erottele kahden päi-

väkodin vastauksia toisistaan. Isien ja lastentarhanopettajien kokemukset ja ajatukset olen 

kiteyttänyt otsikoissa käsitteeseen näkemykset.  

 

7.1. KASVATUSKUMPPANUUS-KÄSITE JA IDEOLOGIA  

 

Tässä kappaleessa tuon ilmi haastateltavieni näkemyksiä kasvatuskumppanuuden käsittees-

tä sekä ideologiasta käsitteen takaa. Isät ja lastentarhanopettajat pohtivat, ovatko aiemmin 

kuulleet käsitettä, käytetäänkö sitä arkipäivässä, mitä kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan 

ja toteutetaanko kasvatuskumppanuuden ideologiaa päiväkodissa.  

 

7.1.1 ISIEN NÄKEMYKSIÄ 

 

Kasvatuskumppanuuden käsite oli tuttu kolmelle isälle. Yksi isä ei ollut kuullut käsitettä 

aiemmin ollenkaan.  Isät, joille käsite oli tuttu, olivat saaneet kosketuksen kasvatuskump-

panuus-käsitteeseen päiväkodin tai koulun vanhempainilloissa tai virallisemmissa varhais-

kasvatusta käsittelevissä lomakkeissa. Kaikki isät olivat sitä mieltä, että kasvatuskump-
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panuus-käsitettä ei käytetä päiväkodin arkikielessä, eikä se heidän mielestä olisi tuntunut 

kovin luonnolliseltakaan.  

 

”Terminä oon kuullu, mutta ei se oo arkipäivän kieltä. Hienoissa papereissa 

lukee, ei sitä kyllä arkikielessä käytetä. Ei se tunnu luontevalta että ku tullee 

lasta hakemaan niin joku päiväkodin henkilökunnasta tulis kysymään että mi-

ten sinä koet että olemme nyt onnistuneet tässä kasvatuskumppanuudessa, 

niin niin ei se kuulosta kauheen luontevalta.” (Isä1) 

 

Isät olivat tietoisia kasvatuskumppanuuteen pohjautuvaan yhteistyö-käsitteelle. Heillä ei 

kuitenkaan ollut tarkempaa ymmärrystä siitä, miten kasvatuskumppanuus eroaa yhteistyös-

tä. Toisin kuin lastentarhanopettajat, isät eivät nostaneet esille missään yhteydessä kump-

panuuden tarkoittavan jotain syvempää kuin aiemmin käytetty yhteistyö. Puhuttiin sitten 

kumppanuudesta tai yhteistyöstä, kaikki isät osasivat hyvin määritellä, mitä kodin ja var-

haiskasvattajien välisellä yhteistoiminnalla tarkoitettiin ja mihin sillä pyrittiin.  

 

”Vois niinku aatella, että se on semmosta hyvin niinku, (miettii) tämmöstä 

kirjottamatonta sääntöä siitä miten niinku vanhemmat ja tarhanväki yhessä 

huolehtii sen lapsen kasvusta ja kehityksestä, jotaki sen tyyppistä. Vähän 

niinku koulu-koti välinen yhteistyö.” (Isä3) 

 

Kaikki isät nostivat esille sen, että kasvatustyö jatkui päiväkodissa samalla tavalla kuin 

kotonakin. Vain yksi isä mainitsi pitävänsä tärkeänä sitä, että päiväkoti tiesi vanhempien 

näkemyksiä ja mielipiteitä kasvatuksesta. Isät painottivat puheissaan sitä, kuinka tärkeää 

päiväkodin oli tiedottaa, miten lapsi oli päiväkodissa käyttäytynyt ja miten lapsi kehittyy 

varhaiskasvattajien mielestä. Isien haastatteluissa nousi vain ohuesti esille se, että myös he 

isinä jakaisivat lapsesta tietoa päiväkodille. Kolme isistä painotti haastattelussa koko ajan 

sitä, että päiväkoti jakaa vanhemmille tietoa lapsista, ja vain yksi isä nosti selkeämmin 

esille sen, että myös he vanhempina jakavat tietoa lapsesta päiväkodin työntekijöille. 
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Huomattavasti oleellisempana pidettiin varhaiskasvattajien roolia tiedon tuojana ja tiedon 

kysyjänä.  

 

7.1.2 LASTENTARHANOPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ 

 

Kaikille kolmelle haastattelemalleni lastentarhanopettajalle kasvatuskumppanuuden käsite 

oli tuttu. Lastentarhanopettajat olivat isien kanssa samoilla linjoilla siitä, että kumppanuu-

den käsite ei kuitenkaan ollut vakiintunut päiväkodin arkikieleen. Kasvatuskumppanuuden 

ideologiaa toteutettiin vahvasti, mutta kumppanuudesta puhuttiin harvoin. Arjessa puhut-

tiin päiväkodin ja kodin yhteistyöstä. Isien tavoin myös lastentarhanopettajat olivat sitä 

mieltä, että kumppanuus-käsite nousi esille virallisemmissa asiakirjoissa ja koulutuksissa.  

 

Kaikki lastentarhanopettajat nostivat esille sen, että kasvatuskumppanuudella pyrittiin jo-

honkin aiempaa syvempään. Toisin kuin isät, lastentarhanopettajat pystyivät määrittele-

mään, mitä juuri kasvatuskumppanuus-käsitteellä tarkoitettiin ja mikä ero sillä oli yhteis-

työn käsitteeseen. Esille nousivat aiempaa tiiviimpi yhteistyö, perheen parempi tunteminen 

ja päivittäinen tiivis vuorovaikutus. Lastentarhanopettajat nostivat esille myös lapsen aja-

tusten esille tuomisen. Heidän ääntänsä tuli kuunnella ja heidän piti antaa vaikuttaa asioi-

hin. Tätä näkökulmaa kukaan isä ei nostanut esille. Kasvatuskumppanuudessa vanhempien 

ajatuksiin lapsen kasvatuksesta tuli tutustua entistä tarkemmin.  

 

”Sille on keksitty sellanen hienompi sana, mutta sitte taas yhteistyö kuulostaa 

silleen vähä kalskealta, niinku että joku yritys tekee yhteistyötä toisen yrityk-

sen kanssa. Voidaan vertailla niiden sanojen erilaisuutta, ku mitä se oikeesti 

on. Yhteistyö on enemmän kliinisempää ja etäisempää, kumppanuus on sel-

lasta käsi kädessä kulkemista. (Lto1) 
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Kaikki lastentarhanopettajat nostivat esille myös sen, että kumppanuudessa korostui oman 

persoonan esille tuleminen. Työtä tehtiin aiempaan verrattuna enemmän omana itsenään. 

Vastavuoroisesti myös vanhemmilta odotettiin oman itsensä ja ajatustensa esille tuomista 

aiempaa enemmän. Happo (2006) nostaa tutkimuksessaan esille oman persoonan esille 

tuomisen yhteistyöasioista puhuttaessa. Hänen mukaansa oman persoonan taitava käyttä-

minen on osa ammatillisuutta. (Happo, 2006, 59–60.)  

 

Kasvatuskumppanuuden toteutustavat olivat vahvasti läsnä haastateltavieni työssä, mutta 

käsite oli kumppanuuden sijaan edelleen yhteistyö. Lastentarhanopettajat olivat tietoisia 

aiempaa syvemmän yhteistyön merkityksestä koko perheelle ja päiväkodin varhaiskasvat-

tajille. Kasvatuskumppanuuden periaatteet ja toteutus tuntuivat luonnollisilta työmuodoilta 

ja ne tulivat selkeästi esille heidän puheissaan. Kumppanuudelle tärkeät tiivis vuorovaiku-

tus ja perheiden tunteminen kannattelivat koko keskustelua. Alasuutari (2010) on tutki-

muksessaan havainnut myös, että kasvatuskumppanuus oli saavuttanut vahvan sijan päivä-

kodin henkilökunnan ajatuksissa ja toiminnassa (Alasuutari, 2010, 54).  

 

7.2. KASVATUSKUMPPANUUDEN RAKENTUMINEN 

 

Tässä kappaleessa käsitellään haastateltavieni näkemyksiä siitä, mistä tekijöistä toimiva 

kasvatuskumppanuus rakentuu. Isät ja lastentarhanopettajat listaavat kumppanuuden tär-

keimpiä periaatteita, pohtivat pienryhmätoiminnan roolia kumppanuudessa sekä henkilö-

kemioiden kohtaamista päiväkodin arjessa. Omahoitajuudesta käytän tulosten tarkastelussa 

käsitettä pienryhmätoiminta ja lapsen ensisijaisesta hoitajasta käsitettä vastuuaikuinen. 

Näin siitä syystä, että lastentarhanopettajat itse halusivat käyttää omahoitajuuden sijasta 

näitä käsitteitä.  
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7.2.1 ISIEN NÄKEMYKSIÄ 

 

Isien haastatteluissa nousi selkeästi esille kaksi tärkeää periaatetta, jotka heidän mielestään 

muodostavat pohjan toimivalle kasvatuskumppanuudelle. Kaikki neljä isää pitivät erityisen 

tärkeänä luottamusta varhaiskasvattajien ja vanhempien välillä. Isien mukaan heidän täytyi 

pystyä jättämään lapsensa päiväkotiin rauhallisin mielin työpäivän ajaksi. Luottamus var-

haiskasvattajiin oli kohdejoukkoni isillä kunnossa. He arvostivat työntekijöiden koulutusta 

ja osaamista lastenhoitoon liittyen. 

 

Toinen tärkeä periaate toimivan kasvatuskumppanuuden rakentumisen kannalta oli avoi-

muus ja toimiva keskusteluyhteys. Avoimuus nousi esille kolmen isän haastatteluissa sel-

keästi, yhdellä isällä hieman epäsuorasti. Avoimuudella isät tarkoittivat muun muassa sitä, 

että varhaiskasvattajat uskalsivat ottaa puheeksi niin positiiviset kuin negatiivisetkin asiat 

lapseen liittyen. Isät toivoivat, että asiat otetaan suoraan puheeksi, eikä ajatella että van-

hemmat loukkaantuisivat suorapuheisuudesta. Avoimuudesta puhuttaessa isät korostivat 

ainoastaan varhaiskasvattajien avoimuutta. Toisin kuin lastentarhanopettajat, he eivät haas-

tatteluissaan tuoneet ilmi sitä, että myös kodin piirissä tapahtuvista lapseen liittyvistä asi-

oista keskusteltaisiin vanhempien toimesta avoimesti. 

 

”Eikai siinä, ihan nämä normaalit, että luottaa mitä toinen tekkee, että voi-

jaan kotona tai töissä olla ihan rauhallisin mielin, ku lapset on täällä. Että 

täällä tehään asiat oikein, niinku lasten kannalta kaikkein parraalla tavalla.” 

(Isä4) 

 

Tähän yhteyteen useampi isä nosti esille viikko-ohjelman esillä olemisen tärkeyden päivä-

kodin tuulikaapissa tai sähköpostitse lähetettynä. Isien mielestä oli tärkeää tietää etukäteen, 

mitä päiväkodissa tehtiin lasten hoitopäivän aikana. Viikko-ohjelma oli erityisen tärkeä 

väline luottamuksen rakentumisen kannalta, sillä sen avulla he tiesivät, että päiväkodin 
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toiminta oli asianmukaista. Toimivan kasvatuskumppanuuden muodostumisen kannalta 

tärkeänä pidettiin myös henkilökunnan pysyvyyttä. Kahdella isistä oli kokemusta aiemmis-

ta päiväkodeista siitä, että henkilökunta oli vaihtunut lyhyellä aikavälillä useasti ja kasva-

tuskumppanuuden muodostuminen oli tällöin ollut hankalaa. Nykyisestä hoitosuhteesta 

heillä oli erityisen hyviä kokemuksia siitä, että henkilökunta oli pysynyt lähes samana ko-

ko ajan. Tämä koettiin tärkeäksi niin lasten kuin vanhempienkin kannalta. Isät ymmärsivät 

yhden tai kahden henkilön muutokset ryhmissä, mutta jos koko henkilökunta vaihtui tiu-

haan, se oli heidän mielestään huono asia kasvatuskumppanuuden näkökulmasta.  

 

Kummassakin haastattelupäiväkodissa toteutettiin pienryhmätoimintaa ja jokaisella lapsel-

la oli oma vastuuaikuinen. Kaikki isät olivat sitä mieltä, että pienryhmätoiminta oli toimiva 

ja hyvä juttu kasvatuskumppanuuden kannalta. Kolme isistä hakeutui juttusille etupäässä 

aina lapsen vastuuaikuisen luokse, jos tämä vain oli työvuorossa kyseisenä aikana. Yksi 

isistä meni juttelemaan sille varhaiskasvattajalle, kuka tuli ensimmäisenä vastaan, ellei 

vaimo ollut käskenyt jutella jollekin tietylle hoitajalle. Isät kokivat, että vastuuaikuiset tie-

sivät heidän lapsensa asioista muita paremmin. He olivat kuitenkin myös sitä mieltä, että 

myös muut varhaiskasvattajat tietävät heidän lapsensa asioista ihan hyvin, jos vastuuaikui-

nen ei enää ollut työvuorossa lasta haettaessa.  

 

”Se tuo varmaan lapselle semmosta, semmosta niinku turvallisuutta ja ehkä 

pikkusen semmosta niinku kodintuntua ku on niinku kun on tavallaan niinku 

tietty aikuinen joka on niinku mun aikuinen. Uskon, että se on lapselle hyväk-

si.” (Isä3) 

 

Toimivan kasvatuskumppanuuden rakentumiseen liittyen keskusteluissa nousi esille myös 

henkilökemioiden kohtaaminen varhaiskasvattajien ja isien välillä. Kaksi isistä oli sitä 

mieltä, että joidenkin työntekijöiden kanssa oli helpompi toteuttaa kasvatuskumppanuutta 

kuin toisten. Heidän mukaansa henkilökemiat kohtasivat toisten kanssa paremmin ja vuo-

rovaikutus oli silloin luontevampaa. Kaksi isistä puolestaan oli sitä mieltä, että ei ollut vä-

liä kenen varhaiskasvattajan kanssa kasvatuskumppanuutta toteutti. He eivät kokeneet, että 

jonkun toisen kanssa olisi ollut helpompaa tai vaikeampaa kuin toisen.  



46 
 

7.2.2 LASTENTARHANOPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ 

 

Kaikkien lastentarhanopettajien haastatteluissa keskeisimmäksi periaatteeksi toimivan kas-

vatuskumppanuuden rakentumisen kannalta nousi avoimuus. Lastentarhanopettajat koros-

tivat, että avoimessa kasvatuskumppanuudessa vaikeistakin asioista oli helppo puhua ja 

asiat nostettiin esille heti samana päivänä, kun ne olivat ilmaantuneet. Avoimuus oli mah-

dollista tiiviin vuorovaikutuksen ja perheiden tuntemisen kautta. 

 

”No ensinnäki se, että ollaan avoimia, asioista puhutaan heti. Ei tehä silleen, 

että jos lapsen elämässä tapahtuu jotain niin ootetaan ja katotaan se muuta-

ma päivä. Vaan niihin tartutaan heti ja tiedotettaan vanhempia että tämmös-

tä on. Ettei se niinku räjähä silmille.” (Lto2) 

 

Kaksi lastentarhanopettajaa nosti esille, että kasvatuskumppanuuden pohja luodaan heti 

ensimmäisillä tapaamisilla tutustumiskäyntien yhteydessä.  Mikäli alku lähtee perheiden 

kanssa liikkeelle hyvin, kasvatuskumppanuus lähtee rakentumaan hyvään suuntaan. Uuden 

perheen kohdatessa työntekijällä täytyy olla ymmärrystä, empaattisuutta ja herkkyyttä hei-

dän tilannettaan kohtaan.  Kasvatuskumppanuuden toteuttamisessa täytyy myös olla jä-

mäkkä. Tähän liittyen myös luottamus nousi yhtenä periaatteena esille. Vanhempien pitää 

pystyä jättämään lapsensa turvallisin mielin päiväkotiin. Toimivan kasvatuskumppanuuden 

eteen täytyi lastentarhanopettajien mielestä tehdä työtä. Halme&Vataja (2011) muistutta-

vat, että vanhempien luottamus päiväkodin henkilökuntaa kohtaan herää pienillä teoilla. 

Tärkeää on kuunnella vanhempien pieniäkin toiveita esimerkiksi lapsen ruokailuun liittyen. 

(Halme & Vataja, 2011, s. 75.)  Lastentarhanopettajien ja isien näkemykset tärkeimmistä 

periaatteista puhuttaessa kohtasivat toisensa hyvin. Molemmat pitivät tärkeänä samoja pe-

riaatteita, joista keskeisimmäksi nousivat avoimuus ja luottamus.  

 

Isien haastatteluissa kävi ilmi heidän pitävän pienryhmätoimintaa tärkeänä kasvatuskump-

panuudessa. Lastentarhanopettajat olivat tietoisia isien mielipiteestä. Yksi lastentarhan-

opettajista kertoi, että jos isä esimerkiksi oli luonteeltaan ujo, hänen oli helpompi tutustua 
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vain lapsensa vastuuaikuiseen ja sitä kautta käydä läpi lapsen asioita. Varhaiskasvattajat 

olivat huomanneet, että isät hakeutuivat etupäässä juttelemaan lapsen vastuuaikuiselle, 

mutta tarvittaessa kuka tahansa varhaiskasvattajista kelpasi. Vastaavasti myös päiväkodin 

henkilökunta hakeutui ”omien vanhempiensa” luokse erityisesti iltapäivien hakutilanteissa. 

Varhaiskasvattajat kokivat, että koska oman pienryhmän asioista tiesi muita paremmin, 

myös näiden isien kanssa keskustelut olivat yleensä pitempiä kuin muiden. Henkilökemiat 

nousivat esille isien tapaan vahvasti myös kaikkien lastentarhanopettajien haastatteluissa. 

Kaikki olivat sitä mieltä, että toisten kanssa vuorovaikutus toimi paremmin kuin toisten. Se 

ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että joidenkin kanssa kasvatuskumppanuus olisi jätetty taka-

alalle. Toisten vanhempien kanssa se vain oli luonnollisempaa kuin toisten kanssa.  

 

7.3. KASVATUSKUMPPANUUS PÄIVÄKODIN ARJESSA 

 

Tässä kappaleessa käsittelen haastateltavieni näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten kasva-

tuskumppanuus käytännössä toteutuu päiväkodin arjessa. Isät ja lastentarhanopettajat ker-

tovat päivittäisistä kohtaamisista haku- ja vientitilanteissa, vanhempainilloista ja kasvatus-

keskusteluista sekä muista yhteistyömuodoista päiväkodissa.  Kappaleessa nousee esille 

myös isän ja äidin roolit päiväkodin arjessa.  

 

7.3.1 ISIEN NÄKEMYKSIÄ 

 

Päivittäiset kohtaamisen isien ja varhaiskasvattajien välillä jakautuivat aamuun, kun lapsi 

tuotiin päiväkotiin ja iltapäivään, kun lapsi haettiin päiväkodista. Kaikki isät olivat sitä 

mieltä, että aamun tilanteet olivat nopeita ja silloin ei vaihdettu varhaiskasvattajien kanssa 

montakaan sanaa. Yksi isä nosti esille sen, että hän tiedottaa kyllä, jos kotona on aamulla 

sattunut jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Aamut olivat kaikilla kiireisiä. Iltapäivisin isillä 

puolestaan oli juttuhetkeen aikaa paremmin. Tällöin he odottivat, että varhaiskasvattajat 

kertoisivat lapsen päivästä. Yksi isä muistutti itseään, että kännykkä korvalla lasta ei saanut 

hakea, se sääntö oli tiukka. Isät tiedostivat, että lasta haettaessa täytyi vähintään ilmoittaa, 
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että on hakenut lapsen. Yleensä juttuhetket olivat kuitenkin tätä pidempiä, ellei heillä ollut 

kiire mihinkään.  

 

”No nehän on ihan hyviä.. oikeestaan sillon ku lapset tuuan tänne niin sillon 

on vähemmän sitä keskustelua, että korkeintaan sanotaan mitä päivän aikana 

on ohjelmassa, mutta sitte ku hakkee niin on kerrottu miten päivä on menny 

ja onko ollu hyvä päivä, huono päivä.. että tuota niin, se on kyllä ihan hyvä 

sillon ku hakkee niin sillon tietää miten on päivä menny. (Isä4) 

 

Isät olivat kaiken kaikkiaan sitä mieltä, että päivittäiset kohtaamiset aamulla ja iltapäivällä 

olivat toimivia tilanteita kasvatuskumppanuuden kannalta. Isät olivat tulleet tutuiksi var-

haiskasvattajien kanssa, ja jos lapsesta ei ollut mitään erikoista juteltavaa, saattoivat he 

jutella päiväkodin henkilökunnan kanssa muistakin ajankohtaisista aiheista ja kuulumisista. 

Tämä oli isien mielestä sallittavaa ja mielekästä. Äidin ja isän roolit yhteistyön toteuttami-

sesta päiväkodissa riippui pääasiassa vanhempien työvuoroista ja muista menoista. Yksi isä 

esimerkiksi kertoi, että vaimo toi lapsen aina päiväkotiin ja hän haki. Näin toimittiin yk-

sinkertaisesti työvuoroista johtuen.  

 

Kasvatuskumppanuuden käytännöistä puhuttaessa esille nousivat myös kerran tai kaksi 

kertaa vuodessa järjestettävät vanhempainillat ja lapsen varhaiskasvatuskeskustelut. Haas-

tattelemistani isistä kolme isää myönsi, että heidän osallistumisensa vanhempainiltoihin oli 

ollut vähäistä, vaimo oli yleensä osallistunut heidän perheestään. Yksi isä nosti esille sen 

tosiasian, että toisen täytyi olla kotona hoitamassa lapsia. Varhaiskasvatuskeskusteluihin 

he olivat puolestaan osallistuneet aktiivisesti. Kaikki isät pitivät tärkeinä molempia yhteis-

työmuotoja sekä niiden määrää sopivana ajatellen vuositasoa. Yksi isä kiteytti asian sillä 

tavalla, että koska asioista juteltiin jokaisena päivänä haku- ja vientitilanteissa, määrä tuol-

laiselle erityiselle keskusteluhetkelle oli siksikin riittävä.  

 

”On hyvä että on semmonen yks rauhallinen hetki millon sitte käyään läpi 

niitä asioita, että kyllähän se tietenki on sellasta vanhan kertaamistaki, mutta 
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on tärkeetä se että on se tunti kaks aikaa että voijaan rauhassa keskittyä sii-

hen oman lapsen asioihin ja miten on kehittyny.” (Isä1) 

 

Alasuutari (2010) on tutkinut, mitä lapsen varhaiskasvatuskeskusteluissa tapahtuu, miten 

sovittuihin tavoitteisiin pyritään sekä miten kasvatuskumppanuus näyttäytyy varhaiskas-

vattajien ja vanhempien välillä. Tutkimuksessaan hän nostaa esille isien roolin lapsen var-

haiskasvatuskeskusteluissa. Omasta tutkielmastani poiketen Alasuutari toteaa tutkimuksen-

sa perusteella, että isät ovat huomattavasti harvinaisempi näky lapsen varhaiskasvatuskes-

kusteluissa kuin äidit. Suurin osa keskusteluista on käyty yksin äidin kanssa ja missään 

keskusteluista isä ei ole yksin paikalla. (Alasuutari, 2010, s. 127.) Myös Torkkeli (2001) 

nostaa saman ilmiön esiin koulun puolelta. Päävastuu koulun ja kodin välisestä yhteyden-

pidosta on äideillä. (Torkkeli, 2001, s. 136.) Nämä tutkimukset poikkeavat oman tutkiel-

mani perusteella tekemistä päätelmistä.  

 

Kaksi isää nosti kasvatuskeskusteluihin liittyen esille sen, että oli mielenkiintoista huomata 

lapsen käyttäytyvän täysin eritavalla päiväkodissa ja kotona. Tällainen havainto ei välttä-

mättä olisi tullut esille muuten kuin keskustelulomakkeiden kautta. Varhaiskasvatuskes-

kustelussa pystyttiin miettimään syitä lapsen erilaiselle käytökselle ja mahdollisesti puut-

tumaan asiaan jollain tavalla, mikäli tarvetta oli.  

 

Kaikki isät olivat sitä mieltä, että heidät huomioitiin päiväkodissa samalla tavalla kuin äi-

ditkin. Yksi isä nosti kuitenkin esille sen tosiasian, että eihän heillä voinut olla kokemusta 

siitä, miten äidit huomioidaan.  Isät olivat sitä mieltä, että päiväkodissa muutkin isät olivat 

aktiivisia ja heitä näki paljon päiväkodin ympyröissä. Yksi isä oli sitä mieltä, että naiset 

olivat yleensä luonteeltaan sosiaalisempia, ja siksi äidit tekivät hieman tiiviimpää yhteis-

työtä päiväkotiin kuin isät. Isät kuitenkin hänenkin mukaansa huomioitiin päiväkodissa 

samalla tavalla kuin äidit.  

 

”-- vanhemmat on vanhempia ja niille kerrotaan ne asiat ja niiden kanssa 

käsitellään ne asiat.. Että en oo ainakaan itte ois jotenki sukupuolen takia 
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kohdeltu erilailla, että enemmänki niinku lasten vanhempia sinälään en oo 

niinku huomannu isä-yhteistyössä mitään, tietenkään eihän mulla oo veruk-

keita mitä niitten äitien kanssa sitte käsitellään.. se ei eroais niinku miten-

kään.” (Isä2) 

 

Esille nousivat myös muut yhteistyömuodot, kuten juhlat ja yhteiset tapahtumat. Isät koki-

vat nämäkin hyviksi kasvatuskumppanuuden kannalta, mutta niistä ei lähdetty sen kum-

memmin keskustelemaan. Yksi isä koki huonoa omaatuntoa siitä, etteivät he aina pystyneet 

osallistumaan päiväkodilla järjestettyyn toimintaan. Kaikki isät olivat sitä mieltä, että yh-

teistyötä edesauttavia keskusteluja, juhlia ja tapahtumia oli päiväkodilla tarpeeksi. Joiden-

kin isien puheista sai käsityksen, että enempi olisi ollut jopa liikaa heille. Kasvatuskump-

panuudessa edellytetään myös, että varhaiskasvattajat tukisivat perheiden keskinäistä yh-

teistyötä, eli tarjoaisivat perheille toimintaa tai muita välineitä, joilla he voivat tutustua 

toisiin perheisiin. Mielipiteet ja kokemukset tästä vaihtelivat kunkin isän välillä. Yksi isä 

piti erityisen hyvänä sitä, että päiväkoti auttoi tutustumaan perheisiin ja uusia ystäväperhei-

tä olikin löytynyt päiväkodin kautta. Toinen isä puolestaan ei pitänyt sitä ollenkaan tärkeä-

nä, eikä edes toivottavana. Samassa päiväkodissa olevien lasten isät myös kokivat eri taval-

la sen, edesauttoiko päiväkoti perheiden keskeistä ystävystymistä.  

 

7.3.2  LASTENTARHANOPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ 

 

Lastentarhanopettajat nostivat lasten haku- ja vientitilanteet keskeisiksi puhuttaessa kasva-

tuskumppanuuden toteuttamisesta päiväkodin arjessa. Isien tavoin myös lastentarhanopet-

tajat olivat sitä mieltä, että iltapäiväkohtaamiset olivat tärkeämpiä vuorovaikutuksen kan-

nalta kuin aamupäivät. Iltapäivisin kerrottiin lapselle päivän aikana tapahtuneista asioista 

ja mahdollisista tavallisesta poikkeavista sattumuksista.  Pienryhmätoiminta edisti vahvasti 

sitä, että tiesi paremmin, mitä lapsen päivän aikana oli tapahtunut.  
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”Oon mää huomannu, en tiiä mistä johtuu, että me paljon pitempään käyään 

sitä keskustelua iltapäivällä ku mitä aikasempina vuosina, että mullaki on oi-

keesti jotaki muutaki kerrottavaa ku miten ne on syöny ja nukkunu vaan myös 

että mitä ne on tehny ja miten ne on reagoinu joihinki asioihin.. (Lto2) 

 

Lastentarhanopettajien mukaan isät olivat erittäin tuttu näky päiväkodin arjessa. Isät toivat 

ja hakivat lapsia päiväkodista siinä missä äiditkin. Useassa perheessä isä oli jopa tutumpi 

näky päiväkodissa kuin äiti. Käytännöt vaihtelivat perheiden tilanteista riippuen. Isät kyse-

livät lasten päivästä jopa innokkaammin kuin äidit. Äidit juttelivat enemmän mieltä paina-

vista asioista lapseen liittyen. Isien ajatuksissa oli arkisemmat asiat, kuten lapsen ruokailu 

ja päiväunet. Isien kanssa juteltiin paljon myös muistakin kuin lasta koskevista asioista. 

 

"Ite en alkuun ees kiinnittäny huomiota (isien aktiivisuuteen), Riitta ku tuli, 

niin sano että isät tosi paljo hakee ja tuo lapsia täällä, ku tuli toisesta päivä-

kodista meille töihin. Normiaamuna 16 perheestä 13 saattaa tuua isä, se ei 

oo poikkeus, aikalailla tavallista." (Lto1) 

 

Keskusteluissa nousi esille myös vanhempien kiire hakiessaan lasta. Lastentarhanopettaji-

en mielestä jotkut vanhemmat hakivat lapsensa aina kiireen kanssa, joten luonnollisesti 

kasvatuskumppanuus jäi heiveröisemmäksi tällaisissa tilanteissa. Lastentarhanopettajien 

puheissa oli ristiriitaisuutta puhuttaessa siitä, miten he keskustelivat lasta koskevista asiois-

ta isien kanssa. Aluksi kaikki lastentarhanopettajat olivat sitä mieltä, että kumppanuus toi-

mi isien kanssa samalla tavalla kuin äitienkin kanssa. Myöhemmin kaikkien lastentarhan-

opettajien puheissa kerrottiin kuitenkin isien huonomuistisuudesta ja siitä, että asiat eivät 

aina heidän kauttaan menneet perille asti. Joissakin perheissä asioista kannatti sanoa äideil-

le, koska asia ei isän kautta mennyt välttämättä eteenpäin tai isä ei muistanut myöhemmin, 

mitä hänelle oli kerrottu. Nämä asiat olivat lastentarhanopettajien mukaan persoonakysy-

myksiä siinä missä muutkin, ja äidit välillä jopa lietsoivat isien hajamielisyyttä entisestään. 
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”-- Toki on perheitä, joissa on selkeästi että jos on isä semmonen, että se ei 

niinku muista asioita kertoa, saattaa olla että isät ei niihin noteraa niihin 

asioihin, seki tullee käytännönkokemuksena. Näkee kenen kanssa voi jutella 

mitäki asiaa, jos on jotaki tärkeää informaatiota niin se tullee se sanoma pe-

rille et sitte tuota, voi siinä olla pientä eroa, mutta pyritään siihen, että kaikki 

on samalla viivalla. (Lto3) 

 

Oma tutkimukseni on samoilla jäljillä Tiilikan (2005) väitöskirjan tulosten kanssa. Tiilikka 

(2005) on tutkinut äitien kasvatuskäsityksiä ja arviointeja hyvästä päiväkotikasvatuksesta, 

ja niiden pohjalta nousi esiin myös äitien ajatukset siitä, miten isät huomioidaan heidän 

mielestään kasvatuskumppanuuden suhteen. Osa äideistä oli kokenut, että isille ei kerrottu 

asioita samalla tavalla kuin äideille, vaan odotettiin, että äidin hakuvuoro olisi ja asiat nos-

tettiin vasta silloin esille. Äitien mielipide oli selkeä: He toivoivat, että asiat otetaan esille 

viipyilemättä, oli tiedon vastaanottajana sitten isä tai äiti. (Tiilikka, 2005, 173.) Lastentar-

hanopettajien puheissa keskeisenä nousi esille se, että kumppanuus isien kanssa oli erilaista 

sen vuoksi, koska miehet ja naiset yleensä olivat ihmisenä erilaisia. Isät suhtautuivat asiaan 

kuin asiaan yleensä äitejä rennommin, ja se näkyi myös kasvatuskumppanuudessa. Kahden 

lastentarhanopettajan haastatteluissa nousi isien huumorinsävytteinen asenne keskusteluti-

lanteissa ja se, että isät katsoivat asioita hieman eri näkökulmasta kuin äidit.  

 

"Mutta sehän on kaikessa asiassa, sukupuolisidonnainen tämä, että miehet-

hän ottaa lunkimmin tietyt asiat, että.. Ei se oon niin vaarallista että.. Just 

huomaa tuolla puistossa vaikka, että ku lapsi syö jäätelöä, niin äiti on pyyh-

kimässä sitä naamaa koko ajan ja isä oottaa, että se lapsi syö sen jäätelön 

ensin ja pyyhkii sen naaman vasta sitte. Turhahan sitä on välillä pyyhkiä." 

(Lto2) 

 

Yksi lastentarhanopettaja pohti myös syitä isien aiempaa aktiivisempaan osallistumiseen. 

Niitä olivat muun muassa yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset isyyden suhteen ja isien 

liukuvat työajat. Useat isät olivat myös olleet hoito- ja vanhempainvapaalla ja näin ollen 

tottuneet huolehtimaan lapsista. Lastentarhanopettajien kanssa keskusteltiin myös isien 
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roolista vanhempainilloissa, lapsen varhaiskasvatuskeskusteluissa ja muissa päiväkodin 

tapahtumissa. Lastentarhanopettajien mielestä vanhempainillat olivat enemmänkin tietois-

kuja, joissa kumppanuus ei syventynyt juurikaan. Lapsen varhaiskasvatuskeskustelut ja 

muut yhteiset tapahtumat olivat tavoitteellisempia tilanteita kumppanuuden edistämisen 

kannalta. Kaksi lastentarhanopettajaa nosti esille myös sen, että he tarjoavat päiväkodissa 

mahdollisuuden mennä käymään varhaiskasvatuskeskustelu perheen kotiin. Tämä oli hei-

dän mielestään hyvä käytäntö kasvatuskumppanuuden tiiviin muodostumisen kannalta, 

perheitä päästiin lähemmäs ja heidän elinympäristönsä tuli tutummaksi. Lastentarhanopet-

tajien mielestä isät olivat erittäin aktiivisesti mukana sekä vanhempainilloissa että varhais-

kasvatuskeskusteluissa. Vanhempainilloissa oli yleensä vain toinen vanhempi paikalla, ja 

se oli kuitenkin useammin äiti. Keskusteluissa vanhemmat pyrkivät siihen, että molemmat 

olivat paikalla. Jos vain toinen vanhemmista oli keskustelussa, se saattoi yhtä hyvin olla isä 

tai äiti. Lastentarhanopettajien mukaan isät myös olivat läsnä keskusteluissa ja pohtivat 

lapsen asioita yhtä lailla äitien kanssa. 

 

Kahden lastentarhanopettajan haastattelusta kävi ilmi, että päiväkodissa järjestettiin toi-

mintaa myös pelkästään päiväkodin isille. Isien osallistuminen näihin tapahtumiin oli las-

tentarhanopettajien mukaan aktiivista. Isille järjestettiin ainakin isänpäivän tienoilla isien ja 

lasten yhteinen aamupala sekä iltaan painottuva mukava metsäretki. Isätoimikunnan mie-

tinnössä (1999) nostettiinkin esille, että osa päivähoidon toiminnoista voitaisiin suunnata 

pelkästään isille. Työntekijöiltä odotettiin kannustavaa ja myönteistä asennetta isiä koh-

taan. Holhoava ja vähättelevä asenne isiä kohtaan puolestaan heikensi yhteistyön toimi-

vuutta.  

 

”Silleen niinku kiva, että ne näkee sen arvostuksen ja sitte meijän tapahtuma 

isänpäivän tiimoilta niin kyllä siellä on ollu semmonen 95% osallistuminen 

jos ei oo ollu niin ne on ollu jossain työmatkalla, että ei ne sen takia jätä tu-

lematta ettei kiinnosta tai halua.”(Lto2) 

 

Lastentarhanopettajien mielestä varhaiskasvattajien tuli suhtautua myönteisesti ja auttaval-

la asenteella siihen, että perheiden keskinäinen yhteistyö kehittyisi myönteiseksi. Yhteiset 
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tapahtumat olivat yksi muoto, jossa perheet kohtasivat toisiaan. Tällaisia tapahtumia järjes-

tettiinkin useaan otteeseen vuoden aikana. Toimintaa oli erikseen niin, että lapset olivat 

mukana mutta myös pelkästään aikuisten kesken. Kaksi lastentarhanopettajista kertoi myös 

käytössä olevasta kaverilistasta, johon vanhemmat saivat halutessaan kirjoittaa omat yh-

teystietonsa lasten kodin piirissä tapahtuvia yhteisiä leikkihetkiä varten. Lasten kautta 

myös vanhemmat tutustuivat toisiinsa helposti. Esille nousi myös vanhempaintoimikunnan 

työn edistäminen, jossa päiväkoti tarjosi muun muassa tilat kyseiselle toiminnalle.  

 

7.4. KASVATUSKUMPPANUUDEN KEHITTÄMINEN JA ONGELMAT KUMP-

PANUUDESSA 

 

Tässä kappaleessa käsitellään kasvatuskumppanuuden kehittämiseen ja ongelmatilanteiden 

ratkaisuun liittyviä kysymyksiä. Isät ja lastentarhanopettajat pohtivat miten kasvatuskump-

panuutta voisi vielä kehittää ja miten mahdollisia ongelmatilanteita tulisi ratkaista. Lopuksi 

kiteytetään vielä yhteen vastuukysymyksiä kasvatuskumppanuuden toimivuudesta: kenen 

vastuulla kumppanuus viime kädessä on? 

 

7.4.1 ISIEN NÄKEMYKSIÄ 

 

Isät olivat hyvin tyytyväisiä nykyiseen tapaan toteuttaa kasvatuskumppanuutta. Tyytyväi-

syys hoitosuhteeseen koostui isien mukaan muun muassa seuraavista tekijöistä: Päiväkoti 

oli sopivan pieni ja yhteisö tiivis, ohjelma oli monipuolista ja siitä tiedotettiin hyvin sekä 

vanhemmilla oli hyvä olo tuodessaan lapset hoitoon. Haastatteluissa nousi esille se, että 

isät pitivät tärkeänä varhaiskasvattajien näkemyksiä kasvatuskysymyksiin liittyen. Var-

haiskasvattajat nähtiin ammattilaisina ja heiltä odotettiin rohkeaa palautteenantoa ja jopa 

ohjeistusta kasvatusasioihin. Myös lastentarhanopettajat tiedostivat sen, että vanhemmat 

pitivät heitä alansa ammattilaisina. Rossi-Salow (2012) muistuttaakin, että erityisesti kas-

vatuskeskusteluissa vanhemmat näkevät varhaiskasvattajat oman alansa asiantuntijoina. 

Varhaiskasvattajat suhtautuivat hänen mukaansa omaan asiantuntijuuteensa hieman jännit-
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tyneinä ja asiat pyrittiin esittämään hienovaraisesti. (Rossi-Salow, 2012, 165.)  Tutkielmani 

perusteella isät ovat erittäin avoimia ottamaan vastaan neuvoja ja ohjeita toimiakseen lap-

sensa parhaaksi eri tilanteissa. Tyytyväisyytensä vuoksi isien kehitysehdotukset jäivät vä-

häisiksi. 

 

Kehittämiseen liittyen esille nousivat mahdolliset ongelmat kasvatuskumppanuudessa ja 

niiden ratkaiseminen. Kaikki neljä isää olivat selkeästi sitä mieltä, että mikäli kumppanuu-

dessa tulisi ongelmia, asiat tulisi ratkoa heti ja suoraan. Avoimuutta korostettiin tässäkin 

yhteydessä. Isillä ei ollut hoitosuhteissaan kokemusta ongelmatilanteista, mutta he olivat 

selkeästi sitä mieltä, että asiaan oli puututtava heti. Mikäli kumppanuus ei toimisi, vastuu 

siihen puuttumiseen nähtiin olevan varhaiskasvattajilla. Kolme isää oli sitä mieltä, että 

vaikka kasvatuskumppanuuden toimimisen eteen täytyi sekä varhaiskasvattajien että van-

hempien sitoutua, päävastuu kumppanuudesta oli kuitenkin päiväkodilla. Yksi isä puoles-

taan oli sitä mieltä, että kumppanuusvastuu jakautui tasapuolisesti vanhemmille ja varhais-

kasvattajille. Suurin osa isistä näki päiväkodin aloitteen tekijänä ja vastuullisempana osa-

puolena ohjaamassa kumppanuuden sujuvuutta. Yksi isä vertasi päivähoitoa mihin tahansa 

bisnekseen. Vanhemmat olivat asiakkaita ja päiväkoti toimittaja, näin ollen kasvatuskump-

panuudesta huolehtiminen oli toimittajan vastuulla.  

 

7.4.2 LASTENTARHANOPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ 

 

Lastentarhanopettajien mielessä kehittämisen suhteen oli päällimmäisenä se, että yhteen-

kuuluvuuden tunnetta ei voi koskaan kasvattaa liikaa. Erilaisten yhteisten tapahtumien ko-

ettiin muun muassa lisäävän sitä. Yhden lastentarhanopettajan mukaan ylimääräistä moti-

vaatiota ei aina ollut tempauksien järjestämiseen, mutta sen jälkeen olo oli hyvä ja aina 

tuntui, että ne kasvattivat yhteenkuuluvuuden tunnetta entisestään. Muita esille tulleita ke-

hittämisenpaikkoja olivat tiedottaminen henkilökunnan kesken, vieläkin yksityiskohtai-

sempi selostus lapsen arjesta päiväkodissa ja oman persoonan tuominen esille avoimem-

min. Lastentarhanopettajien haastatteluissa tuli esille, että heidän ajatuksissaan isät olivat 
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pääosin tyytyväisempiä päivähoitoon kuin äidit. Isät eivät niin pienistä stressanneet ja osa-

sivat antaa positiivista palautetta useasti.  

 

”Että kyllä ne varmaan enemmän on tyytyväisiä ja kiittelevät silleen, en tar-

kota etteikö äitit ois tyytyväisiä ymmärrät sen, mutta näin niinkö jos tullee jo-

ku.. Mutta kyllä ne sannoo sitte, että ihan rohkeesti tullee kyllä sanomaan sit-

te. mutta tuota.. Voi olla, että jotku esittää sen silleen sivulauseessa, vähän 

niinku anteeksipyydellen että..” (Lto2) 

 

Ongelmatilanteita pohtiessa lastentarhanopettajille tuli esille erilaisia esimerkkitilanteita 

joidenkin perheiden kanssa. Joidenkin vanhempien kanssa kasvatuskumppanuus ei vain 

lähtenyt toimimaan niin kuin olisi pitänyt. Perhe saattoi olla pidättäytyväinen, eikä halun-

nut tuoda esille mitään perheensisäisiä asioita, jotka olisivat olleet merkittäviä lapsen kan-

nalta. Joidenkin vanhempien kanssa ei vain niin sanotusti ”kolahtanut”, vaikka muuten 

asiat olisivatkin olleet kunnossa.  

 

Yksi lastentarhanopettajista kertoi tapauksen, jossa kumppanuus ei vain toiminut toisen 

vanhemman kanssa ollenkaan. Vanhempi oli lasten ja muiden vanhempien kuullen puhu-

nut asiattomasti päiväkodin varhaiskasvattajille. Tilanteeseen täytyi puuttua ja asia nostaa 

esiin. Lastentarhanopettajan mukaan perheen lapset huomasivat vanhemman negatiivisen 

asenteen varhaiskasvattajia kohtaan ja tämä saattoi lapsen vaikeaan tilanteeseen. Lastentar-

hanopettajan mukaan lasten kuullen ei saanut käyttäytyä sillä tavalla. Mikkola&Nivala 

(2009) nostavat esille saman ongelman ja toteavat, että pahimmassa tapauksessa lapsi ko-

kee turvattomuutta ja hämmennystä, mikäli osapuolet vähättelevät ja pitävät toisten toimin-

taa mitäänsanomattomina (Mikkola & Nivalainen, 2009, s. 12). Kahden lastentarhanopetta-

jan mukaan myös sellaisia tapauksia oli tullut esille, että vanhemmat eivät olleet halunneet 

uskoa, että lapsella oli jokin erityistä tukea tarvitseva piirre. Tällöin asiasta täytyi neuvotel-

la vanhempien kanssa vakavasti ja tarvittaessa pyytää tukea muilta yhteistyötahoilta. Joka 

tapauksessa asiat oli aina hoidettava lasten parhaaksi. Kaiken kaikkiaan ongelmatilanteita 

vanhempien kanssa oli vähän, ja nämä lastentarhanopettajien esimerkit olivat vain yksittäi-
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siä tapauksia työhistorian varrelta. Lastentarhanopettajat olivat sitä mieltä, että ongelmati-

lanteisiin oli puututtava mahdollisimman nopeasti.  

 

Lastentarhanopettajat olivat yksimielisiä siitä, että kasvatuskumppanuuden ylläpitäminen 

oli heidän vastuullaan. Heidän ajatuksensa kohtasivat hyvin isien näkemyksen kanssa. Las-

tentarhanopettajatkin olivat sitä mieltä, että molempien osapuolten tehtävä oli kuitenkin 

ottaa vastuuta kasvatuskumppanuudesta, muuten se ei toimisi. Yksi lastentarhanopettaja 

nosti esille, että kasvatuskumppanuuden toteutuksen seuranta ja näin ollen toteutus on 

myös päiväkodin johtajan vastuulla. Johtajan tuli hänen mukaansa olla tietoinen, miten 

kasvatuskumppanuutta toteutetaan ja millä tavalla henkilökunta on sitoutunut siihen. Johta-

ja loi tietynlaista pohjaa kumppanuudelle työntekijöidensä kautta.  
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8. TULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä kappaleessa tarkastelen tutkielmani tuloksia neljän tutkimuskysymykseni kautta. 

Tutkielmani tarkoitus oli selvittää, mitä ajatuksia ja kokemuksia lastentarhanopettajilla ja 

isillä on kasvatuskumppanuudesta. Vertailen lastentarhanopettajien ja isien näkemyksiä 

keskenään. Tulosteni kautta sain monipuolisen kuvan siitä, mitä kohdejoukkoni tutkittavas-

ta aiheesta ajattelivat.  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni selvitti, miten lastentarhanopettajat ja isät ymmärtävät 

kasvatuskumppanuus-käsitteen. Käsite oli tuttu lähes kaikille haastateltavilleni, mutta hei-

dän mukaansa se oli esillä vain virallisemmin aiheesta puhuttaessa. Isillä ei ollut saman-

laista tietoa kasvatuskumppanuuden aiempaa syvemmästä ja tiiviimmästä merkityksestä 

kuin lastentarhanopettajilla. Lastentarhanopettajat osasivat hyvin määritellä, mitä kasva-

tuskumppanuudella haettiin. Esille nousivat keskeisimpänä aiempaa tiiviimpi vuorovaiku-

tus, perheiden parempi tunteminen ja oman persoonan esille tuominen. Tutkimustuloksista 

voi päätellä, että kasvatuskumppanuus-käsite ei ollut vakiintunut päiväkodin arkikieleen, 

mutta sen ideologiaa toteutettiin vahvasti ja luonnollisesti päiväkodissa. 

  

Toinen tutkimuskysymykseni selvitti, mitä haastateltavani pitävät tärkeänä toimivan kasva-

tuskumppanuuden rakentumisessa. Isien ja lastentarhanopettajien haastatteluissa nousi sel-

keästi esille kaksi tärkeää periaatetta, joiden ympärille kasvatuskumppanuus pohjautui. 

Näitä olivat avoimuus ja luottamus. Isät halusivat tietää niin positiiviset kuin negatiiviset-

kin asiat. Asioista suoraan puhumista arvostettiin. Lastentarhanopettajat painottivat sitä, 

että asioista tuli puhua heti, ei vasta seuraavana päivänä. Avoimuuteen liittyen lastentar-

hanopettajat pitivät tärkeänä, että myös isät jakavat tietoa lapsestaan aktiivisesti. Yhtä isää 

lukuun ottamatta isät eivät huomanneet ajatella, että kasvatuskumppanuudessa tietoa jaet-

tiin avoimesti molemmin puolin. Lastentarhanopettajat kokivat tärkeänä myös päivähoidon 

aloitusvaiheen ja sen tärkeän merkityksen kumppanuuden rakentumiselle.  
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Luottamus nousi vahvimmin esille isien haastattelussa. Lastentarhanopettajien haastatte-

luissa se oli myös mukana, muttei niin vahvasti. Isät pitivät tärkeänä, että heillä oli turval-

linen olo jättäessään lapsen hoitoon päivän ajaksi. Luottamuksen tunnetta lisäsivät muun 

muassa se, että he tiesivät, mitä päivän aikana tapahtui ja että henkilökunta oli tuttua eikä 

vaihtunut liian useasti. Suurin osa isistä nosti lapsen asioista ”tiedottamisen” siirtyvän vain 

varhaiskasvattajilta vanhemmille. He eivät huomioineet omaa ainutlaatuista asiantuntijuut-

taan tiedon siirtäjänä kasvatuskumppanuuden edellyttämällä tavalla. Viikko-ohjelman esil-

lä olo nousi yllättävän keskeiseksi asiaksi isien puheissa. Heille oli tärkeää etukäteen tietää, 

mitä päiväkodissa tapahtui minäkin päivänä. Tätä lastentarhanopettajat eivät huomioineet 

samalla tavalla.  

 

Tärkeänä periaatteena esille nousi myös toimiva vuorovaikutus eli dialogi. Tämä puoles-

taan tuli vahvemmin esille lastentarhanopettajien haastatteluissa. Toimivaa vuorovaikutus-

ta edistivät pienryhmätoiminta ja henkilökunnan pysyvyys, joita pidettiin molempien koh-

deryhmien haastatteluissa avainasemassa. Pienryhmätoiminta edisti sitä, että tieto lapsista 

oli perusteellisempaa ja yksi aikuinen oli niin sanotusti vastuussa yhteistyöstä oman pien-

ryhmänsä perheiden kanssa. Pienryhmätoiminta ei kuitenkaan ollut kääntynyt itseään vas-

taan, vaan isät pystyivät mielestään juttelemaan myös muille varhaiskasvattajille siinä mis-

sä lapsen omalle vastuuaikuisellekin. Henkilökunnan tiuhaa vaihtuvuutta isät eivät olleet 

nykyisessä hoitosuhteessa kokeneet, mutta aiempien hoitosuhteiden perusteella heillä oli 

siitä huonoja kokemuksia kumppanuuden kannalta.  

 

Kolmas tutkimuskysymykseni selvitti, miten lastentarhanopettajien ja isien mielestä kasva-

tuskumppanuutta käytännössä toteutettiin. Päivittäiset haku- ja vientitilanteet, varhaiskas-

vatuskeskustelut ja vanhempainillat olivat pääkeskustelunaiheita. Isien huomioinnista sekä 

perheiden keskinäisestä yhteistyöstä kuultiin myös haastateltavieni ajatuksia. Päivittäisistä 

kohtaamisista lastentarhanopettajat ja isät olivat yksimielisiä. Heidän mielestä aamut olivat 

kiireisiä, eikä keskustelua tällöin käyty juurikaan osapuolten välillä. Iltapäivät puolestaan 

olivat hetkiä, jolloin informaatiota jaettiin. Pääasiassa varhaiskasvattajat kertoivat lapsen 

päivästä. Lastentarhanopettajat kokivat, että jotkut vanhemmat olivat aina kiireisiä, ja hei-

dän kanssaan kumppanuus oli jäänyt pintapuoliseksi.  
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Isien osallisuus heidän mielestään näkyi vahvasti päiväkodin arjessa. Heidän näkökulman-

sa oli selkeä: Isät olivat erittäin aktiivisia huolehtimaan lapsen päiväkotiin liittyvistä asiois-

ta. Ristiriitaisuutta lastentarhanopettajien näkemyksissä herätti se, että he haastattelun 

aluksi kertoivat huomioivansa isät yhtä lailla äitien kanssa, mutta pikkuhiljaa isistä puhut-

taessa kuitenkin kertoivat heidän kanssa käymistään vuorovaikutustilanteista toiseenkin 

sävyyn. Heidän mukaansa kaikista asioista ei voinut joillekin isille tiedottaa heidän huo-

nomuistisuutensa tai huolimattomuutensa takia. Asia selitettiin haastatteluissa sillä, että 

miehet nyt vain ovat erilaisia kuin naiset.  

 

Varhaiskasvatuskeskusteluissa isät olivat tuttu näky ja he kertoivat mielellään omia näke-

myksiään lapsensa kasvusta ja kehityksestä. Vanhempainilloissa isät myönsivät käyvänsä 

vähemmän, mistä lastentarhanopettajat olivat samoilla linjoilla. Muut yhteiset tapahtumat 

koettiin erityisesti lastentarhanopettajien puolelta kehittäviksi toimintamuodoiksi kumppa-

nuuden kannalta. Perheiden keskinäisen yhteistyön kehittäminen herätti isissä eriäviä mie-

lipiteitä. Siinä missä toiset pitivät asiaa hyvänä ystävystymisen kannalta, toiset eivät koke-

neet tarpeelliseksi tutustua päiväkodin muihin vanhempiin.  

 

Neljäs tutkimuskysymykseni selvitti, mitä kehitettävää kasvatuskumppanuudella on isien 

ja lastentarhanopettajien mielestä sekä miten mahdollisia ongelmatilanteita pyritään ratkai-

semaan. Isät olivat hyvin tyytyväisiä päiväkodin käytäntöihin, eivätkä keksineet juurikaan 

kehitettävää. Heidän tyytyväisyytensä perustui muun muassa päiväkodin pieneen kokoon, 

henkilökunnan pysyvyyteen ja viikko-ohjelman monipuolisuuteen. Lastentarhanopettajat 

kehittäisivät yhteenkuuluvuudentunnetta vielä entisestään esimerkiksi erilaisten tapahtumi-

en kautta ja mahdollisesti lisäämällä niitä. Isien haastatteluista puolestaan kävi ilmi, että 

erilaisia tapahtumia oli jo tarpeeksi heidän osallistumisresurssit huomioiden. Ongelmati-

lanteita sekä lastentarhanopettajat että isät lähtisivät ratkomaan suoraan ja mahdollisimman 

pian ongelmien ilmetessä. Kasvatuskumppanuuden toteutumisen ja kehittämisen vastuu 

nähtiin yksimielisesti olevan päiväkodilla, mutta kumppanuuteen tarvittiin silti molempien 

osapuolien vahva sitoutuminen.  
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Tutkimuksen tulokset osoittivat haastateltavieni olevan tyytyväisiä tämän hetkiseen tapaan 

toteuttaa kasvatuskumppanuutta. Lastentarhanopettajilla oli hallussa kumppanuuden ideo-

logia ja he pitivät tärkeänä toteuttaa sitä päiväkodissa. Heille kasvatuskumppanuus oli 

luonnollinen osa päiväkodin arkea, mutta he tiedostivat, että sitä täytyi ylläpitää koko ajan. 

Isät olivat myös tyytyväisiä tämän hetkiseen kumppanuuteen, eivätkä osanneet toivoa 

enempää. Lastentarhanopettajat huomioivat isät mielestään hyvin päiväkodin eri tilanteis-

sa, mutta heidän puheistaan aisti kuitenkin hieman erilaisen suhtautumisen verrattuna äi-

teihin. Isät olivat aktiivisia osapuolia huolehtimaan lasta koskevista asioista, ja heitä näkyi 

päiväkodilla vähintään yhtä paljon kuin äitejäkin. Lastentarhanopettajat ja isät tiedostivat, 

että kumppanuuden eteen täytyi tehdä töitä, jotta se jatkuisi yhtä moitteettomana.  
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9. POHDINTA 

 

Kasvatuskumppanuus on varhaiskasvatuksen aihepiireistä puhuttaessa keskeinen käsite, 

joka kuvaa päiväkodin ja kodin tiivistä yhteistyötä. Kasvatuskumppanuuden perusta on 

tullut tutuksi varhaiskasvatuksen opintojen kautta ja ollut koko opiskelujeni ajan luonnolli-

sesti läsnä. Oma suhtautumiseni vanhempien ja päiväkodin kasvattajien välillä tehtävään 

yhteistyöhön on ollut avarakatseinen ja innostunut. Oli mielenkiintoista lähteä selvittä-

mään, miten päiväkodin kentällä kasvatuskumppanuudesta ajateltiin ja miten sitä toteutet-

tiin. Vanhempien, tässä tapauksessa isien, haastattelut ovat arvokasta tietoa kumppanuuden 

kehittämistä ajatellen ja samalla avaavat omia silmiäni tulevaa ammattiani varten.  

 

Tutkimuksen tuloksien voisi ajatella olevan neutraaleja, eikä mitään erityisen yllättävää 

tullut esille. Kuitenkin ajattelen, että aina kun vanhempien ja lastentarhanopettajien ääni on 

saatu tutkielman muodossa kuuluville, siitä poikii jotain. Tuloksissa keskeisenä nousi esille 

kasvatuskumppanuuden tärkeät periaatteet, kuten luottamus, avoimuus, kuuleminen ja vuo-

rovaikutus. Nämä periaatteet olivat läsnä päiväkodin arjessa. Haku- ja vientitilanteet sekä 

lapsen varhaiskasvatuskeskustelut sujuivat kaikkien mielestä moitteettomasti. Kumppa-

nuuden toimimisen kannalta oleellisena nähtiin muun muassa pienryhmätoiminnan toimi-

vuus sekä henkilökunnan pysyvyys. Mielestäni kasvatuskumppanuutta kehitettäessä tulisi-

kin kiinnittää erityistä huomiota näihin asioihin. Miten kehittää pienryhmätoimintaa ja saa-

da se vielä luontevammaksi osaksi päiväkotitoimintaa? Miten panostaa henkilökunnan 

tyytyväisyyteen ja pysyvyyteen? Mitkä muut ulkoiset tekijät vaikuttavat kumppanuuden 

toimimiseen? 

 

Tutkielman tekeminen alkoi jo kolme vuotta sitten, jolloin tutustuin aihetta käsittelevään 

teoriaan ja tein isien ja lastentarhanopettajien haastattelut. Tuolloin kolme vuotta sitten olin 

täysipäiväinen opiskelija, jolla ei ollut vielä kokemusta päiväkotityöstä harjoitteluita ja 

lyhyitä sijaisuuksia lukuun ottamatta. Vanhempien kohtaaminen tuntui tuolloin jännittäväl-

tä ja haastavalta. Omat lapsetkin häämöttivät ajatuksissani vielä jonkun matkan päässä. Nyt 

tutkielman loppuvaiheilla tilanne on täysin toinen. Olen saanut arvokasta työkokemusta yli 

kahden vuoden ajalta lastentarhanopettajana, ja kokenut mitä kasvatuskumppanuus käy-
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tännössä on. Olen tutustuttanut uusia perheitä päiväkotiin, keskustellut vanhempien kanssa 

niin haasteista kuin ilonaiheistakin, tehnyt ja toteuttanut lapsen henkilökohtaista varhais-

kasvatussuunnitelmaa yhdessä vanhempien kanssa ja ennen kaikkea nauttinut kumppanuu-

den mukana tuomista erilaisista tilanteista. En ole voinut olla samalla tarkastelematta las-

tentarhanopettajien ja isien välistä vuorovaikutusta erityisellä mielenkiinnolla. Kaiken tä-

män ammatillisen kokemuksen lisäksi kantoliinassani tuhisee tälläkin hetkellä pieni poika, 

minun oma pienokaiseni, jonka kautta pystyn päivä päivältä paremmin asettumaan van-

hempien asemaan heidän puhuessaan elämänsä kalleimmasta aarteesta. 

 

Tutkielman tekeminen oli pitkä prosessi ja ennen sen loppuun saattamista pidin useita tau-

koja kirjoittamisesta. Koen kuitenkin, että tämä tutkielma ei olisi se, mitä se nyt on, ellen 

olisi tätä matkaa tällä tavalla käynyt. Tutkielman edetessä olen ollut monien kysymysten 

edessä. Tunteiden kirjo on ollut valtava ja se on vaihtunut epätoivosta onnentäyttymyk-

seen. Tutkimuksen mielenkiintoinen aihe on motivoinut minua kuitenkin läpi koko matkan. 

Kasvatuskumppanuus aiheena tulee aivan tutkijan lähelle. Haastattelut ovat aitoja ja haas-

tateltavieni kommentit luonnollisia. Missään vaiheessa en ole epäröinyt, että tutkimusai-

heeni pitäisi olla joku toinen. Kasvatuskumppanuuden tutkiminen on antanut itselleni val-

tavasti eväitä tulevaan työhöni ja toivon tutkielmani inspiroivan myös muita varhaiskasvat-

tajia ja vanhempia ajattelemaan kumppanuutta moniulotteisemmin.  

 

Tutkielmaa tehdessä en voinut olla miettimättä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Isät olivat 

mielenkiintoinen tutkimuskohde, mutta myös äitien ääni olisi ollut innostavaa saada kuu-

luville. Hetkittäin tuntui vaikealta kohdistaa tutkimukseni pelkästään isiin, sillä lastentar-

hanopettajatkin puhuivat välillä vanhemmista yleensä. Tässä tutkielmassa käsittelin kasva-

tuskumppanuutta laajasti. Kumppanuutta voisi käsitellä myös syventyen tarkemmin johon-

kin teeman aihepiireistä. Varhaiskasvatuskeskustelut voisi olla kumppanuuteen liittyen 

mielenkiintoinen tutkimusaihe. Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman 

laatiminen ei noussut mielestäni haastatteluissa esille kovinkaan paljon. Olisi kehittävää 

tietää, miten lastentarhanopettajat käytännössä toimivat kasvatuskeskustelutilanteissa omaa 

persoonaansa esille tuoden. Lisäksi kumppanuuden kehittämisen kannalta olisi olennaista 

tietää, miten lapsen suunnitelmassa sovittuja asioita toteutetaan päiväkodin arjessa, miten 

suunnitelmia tarkastellaan pitkin vuotta vai ovatko ne vain pölyttymässä toimiston kaapis-
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sa. Kuten jo aiemmin esitin, myös pienryhmätoiminnan toimivuutta käytännössä sekä hen-

kilökunnan pysyvyyteen liittyviä seikkoja tulisi kehittää ja näin ollen myös niissä olisi ai-

hetta jatkotutkimukselle.   
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LIITTEET 

LIITE 1: Viesti päiväkodin isille 

 

Hei!       

Opiskelen Oulun Yliopistossa varhaiskasvatusta ja suoritan tällä hetkellä maisterinvaiheen 

opintoja. Pro gradu -tutkielmani aihe käsittelee isien ja varhaiskasvattajien välistä kas-

vatuskumppanuutta.  

 

Tutkimustani varten tarvitsen haastateltavaksi isiä, joiden lapsi/lapset ovat päiväko-

dissa. Kaikki haastattelut ovat täysin luottamuksellisia ja kirjalliseen tuotokseen ei tule 

näkyville isien, lasten tai päiväkodin nimeä.  

 

Käytännössä haastattelutilanne järjestyisi parhaiten niin, että haastattelisin teitä iltapäivällä 

kun haette lastanne päiväkodista. Haastattelu kestää noin 30 - 60 minuuttia. Aiheen tutki-

minen edistää kasvatuskumppanuuden kehittämistä kyseisessä päiväkodissa. Haastattelut 

suorittaisin toukokuun 2011 aikana.  

 

Ilmoitathan mahdollisimman pian saanko haastatella sinua tutkimustani varten. Jokainen 

haastattelu olisi arvokasta aineistoa tutkimustani varten ja olisin todella kiitollinen mah-

dollisuudesta haastatella juuri sinua! Lisätietoa tutkielmasta voi kysyä minulta tai päi-

väkodin työntekijöiltä.   

 

Ystävällisin terveisin, 

Mari Pylväs,041-XXXXXXX 

XXXXXX@mail.student.oulu.fi 

Varhaiskasvatuksen opiskelija 



71 
 

Oulun Yliopisto 

LIITE 2: Viesti lastentarhanopettajille 

Hei!      17.3.2011 

 

Opiskelen Oulun Yliopistossa varhaiskasvatusta ja suoritan tällä hetkellä maisterinvaiheen 

opintoja. Pro gradu -tutkielmani käsittelee kasvatuskumppanuutta erityisesti lastentarhan-

opettajien ja isien välillä.  

 

Tutkimustani varten tarvitsisin haastateltavaksi lastentarhanopettajana työskentele-

viä varhaiskasvattajia. Kaikki haastattelut ovat täysin luottamuksellisia ja kirjalliseen 

tuotokseen ei tule näkyville haastateltavien nimiä tai muuta tunnistettavuuteen liittyviä 

asioita.  Haastattelut suorittaisin huhtikuun 2011 – toukokuun 2011 aikana teidän työajal-

lanne.  

 

Ilmoitathan mahdollisimman pian saanko haastatella sinua tutkimustani varten. Jokainen 

haastattelu olisi arvokasta aineistoa tutkimustani varten ja olisin todella kiitollinen mah-

dollisuudesta haastatella juuri sinua! Lisätietoa tutkielmasta voi kysyä minulta.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Mari Pylväs, 041-XXXXXXX 

XXXXX@mail.student.oulu.fi 

Varhaiskasvatuksen opiskelija 

Oulun Yliopisto 
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LIITE 3: Isien kokemuksia ja ajatuksia kasvatuskumppanuudesta. Teemahaastattelun run-

ko 

HAASTATELTAVAN TAUSTAT 

 Oma ikä ja lasten ikä 

 Hoitosuhteen kesto haastattelu hetkellä  

 

KASVATUSKUMPPANUUS YLEISESTI 

 Kumppanuuden merkitys 

 Kumppanuuden tavoitteet 

 Kumppanuuden periaatteet 

 Kumppanuus käsite 

 

KASVATUSKUMPPANUUS KÄYTÄNNÖSSÄ 

 Päiväkotiin tutustuminen 

 Päivittäiset kohtaamiset (haku- ja vientitilanteet) 

 Muut tilanteet (kasvatuskeskustelut, vanhempainillat) 

 Isien huomiointi 

 Kumppanuus vastuu 

 Yhteistyön ylläpidon jakaminen perheen sisällä 

 Omat toiveet ja palaute kumppanuuteen liittyen 

 Kumppanuuden kehittäminen 

 Toimivan kumppanuuden edellytykset 

 Kumppanuus ja varhaiskasvattajat 

 Kumppanuus ja pienryhmätoiminta 

 Ongelmat yhteistyössä 

 Liian tiivis kumppanuus 
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LIITE 4: Lastentarhanopettajien ajatuksia ja kokemuksia kasvatuskumppanuudesta, isät 

huomioiden. Teemahaastattelun runko 

HAASTATELTAVAN TAUSTAT 

 Ikä 

 Työkokemus alalla 

 Ryhmä, jossa työskentelee tällä hetkellä 

 

KASVATUSKUMPPANUUS YLEISESTI 

 Kumppanuuden merkitys 

 Kumppanuuden tavoitteet 

 Kumppanuuden periaatteet 

 Kumppanuus käsite 

 

KASVATUSKUMPPANUUS KÄYTÄNNÖSSÄ  

 Kumppanuus päiväkodin arjessa (käytännön esimerkit) 

 Kumppanuuden ylläpitäminen ja kehittäminen 

 Kumppanuus vastuu 

 Kumppanuuden perusta 

 

ISÄ KASVATUSKUMPPANINA 

 Isät kasvatuskumppaneina(lapsen haku- ja vientitilanteet)  

 (tutustumiset, kasvatuskeskustelut, vanhempainillat) 

 Isien huomiointi 

 Isien toiveet ja puheeksi ottaminen 
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KASVATUSKUMPPANUUS KÄYTÄNNÖSSÄ 

 Kumppanuus ja pienryhmätoiminta 

 Kumppanuuden ongelmat 

 Kumppanuuden kehittäminen 

 Liian tiivis kumppanuus 

 


