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PÄIVÄKOTIEN TOIMINTAKULTTUURIEN YHTEYS TYÖNTEKIJÖIDEN 

ÄÄNIHÄIRIÖIHIN 

  

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa minkälaisia 

toimintakulttuureja päiväkodeissa oli ja selvittää, oliko niillä yhteyttä päiväkodin 

työntekijöiden äänihäiriöihin. Tutkimustietoa aiheesta oli erittäin vähän, sillä tällaista 

päiväkotien toimintakulttuurit ja ääniongelmat yhdistävää tutkimusta ei oltu tehty 

aikaisemmin. Aihe oli ajankohtainen ja tärkeä, sillä jo muutamien päiväkoteihin 

kohdistuneiden tutkimusten pohjalta näytti vahvasti siltä, että päiväkodin työntekijöillä 

oli varsin suuri riski saada äänihäiriö. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tutkimukseen osallistui seitsemästä satunnaisotannalla valitusta Oulun kaupungin 

päiväkodista yhteensä 32 työntekijää. Tutkimus suoritettiin sähköisenä ja paperisena 

kyselytutkimuksena, jossa päiväkotien työntekijät vastasivat sekä päiväkodin 

toimintakulttuuria että äänihäiriöitä kartoittavaan kyselyyn.  

  

Toimintakulttuureja koskevat tulokset osoittivat, että päiväkotien työntekijät olivat 

varsin tyytyväisiä työpaikallaan vallitseviin toimintakulttuureihin. Kyselyn tulosten 

perusteella työntekijät saatiin jaettua toimintakulttuuriinsa melko tyytyväisiin ja 

tyytyväisiin. Faktorianalyysin avulla löydettiin yhdeksän päiväkotien toiminta-

kulttuureja kuvaavaa ulottuvuutta: toisten arvostaminen, ongelmanratkaisu ja työn laatu, 

selkeät tavoitteet ja kulttuuritaustat, työkalut tehdä työ hyvin, palaute, työn stressaa-

vuus, tiimityö, uudistusprosessit sekä kommunikointi. Näistä ulottuvuuksista kolme oli 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä työntekijöiden tyytyväisyysasteeseen. Toiminta-

kulttuuriinsa melko tyytyväisten työntekijöiden työpaikoilla arvostettiin vähemmän 

toisia, heillä oli epäselvemmät tavoitteet ja vähemmän palautteen antamista kuin 

tyytyväisillä työntekijöillä. 

 

Äänihäiriöiden ja toimintakulttuuriin yhteyttä käsittelevät tulokset osoittivat, että 

äänihäiriöiden esiintyvyys oli 31,3 % tai 40,6 % riippuen oliko äänihäiriön 

rajakriteerinä kahden ja useamman vai yhden ja useamman äänioireen kokeminen 

viikoittain tai useammin. Päiväkotinsa toimintakulttuuriin melko tyytyväiset työntekijät 

kokivat äänihäiriöitä siis enemmän kuin siihen tyytyväiset työntekijät, mutta nämä erot 

eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Faktorianalyysillä löydettiin kolme ääniongelmien 

ulottuvuutta, joista eniten oireileviksi arvioitiin äänen ominaisuudet, toiseksi eniten 

kurkunpää ja vähiten äänen kuuluvuus. Äänihäiriöpiirteiden ja toimintakulttuurin osa-

alueiden väliltä löytyi tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä muun muassa 

ongelmanratkaisutilanteiden ja työhön liittyvän tiedon määrän osa-alueilta. 

 

Koska tällaista tutkimusta ei ole aiemmin tehty, tuloksia ei voitu verrata mihinkään. 

Ainoastaan äänihäiriöiden esiintyvyyttä päiväkodin työntekijöillä oli aiemmin tutkittu ja 

niihin tutkimuksiin verrattuna tässä tutkimuksessa saatu äänihäiriöiden esiintyvyys oli 

hieman alhaisempi. Näyttää siltä, että työpaikan toimintakulttuurin toimivuudella on 

merkitystä koettuihin ääniongelmiin.   
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1 JOHDANTO 

 

Tässä tutkimuksessa käsitellään päiväkodin toimintakulttuurin vaikutusta työntekijöiden 

äänihäiriöiden syntyyn. Tarkastelun alla ovat muun muassa työilmapiiri, työtiimien 

toiminta, työtyytyväisyys, työssä jaksaminen ja työntekijöiden väliset suhteet. Tällaista 

päiväkodin työntekijöiden äänihäiriöt ja päiväkodin toimintakulttuurin yhdistävää 

tutkimusta ei ole tehty aikaisemmin, joten aiempia tutkimustuloksia ei löydy 

vertailukohteeksi. Työpaikan toimintakulttuurin vaikutusta äänihäiriöhin on tutkittu 

vähän muissakin ammattiyryhmissä ja kaikissa näissä tutkimuksissa muut riskitekijät 

ovat olleet suuremmassa roolissa. Toimintakulttuurista löydetyt äänihäiriön riskitekijät 

on usein mainittu lyhyesti ja muuten on keskitytty muihin löydöksiin. Muutaman 

kouluopettajille tehdyn tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että stressi työpaikalla on 

huomattava riskitekijä äänihäiriölle (Chen, Chiang, Chung, Hsiao & Hsiao, 2010; 

Ilomäki, Leppänen, Kleemola, Tyrmi, Laukkanen & Vilkman, 2009; Nerrière, 

Vercambre, Gilbert & Kovess-Masféty, 2009; Smolander & Huttunen, 2006). Myös 

vihamielisyys työpaikalla voi toimia äänihäiriön synnyn taustatekijänä (De Medeiros, 

Barreto & Assuncao, 2008). Samassa tutkimuksessa huomattiin myös huonojen 

ihmissuhteiden vaikutus, sillä työntekijät kokivat enemmän äänioireita, kun heillä oli 

huonot välit johtajiinsa.  

 

Kiinnostus tutkimusaihetta kohtaan heräsi omien kokemuksieni pohjalta. Olen 

työskennellyt kesäisin päiväkodeissa sekä henkilökohtaisena avustajana että ryhmä-

avustajana, joten olen saanut kokemusta päiväkotityöstä ja eri päiväkotien toiminta-

kulttuureista. Minusta oli mielenkiintoista huomata, että jokaisessa päiväkodissa ja jopa 

jokaisella eri osastolla oli erilainen toimintakulttuuri. Sain olla osana sekä toimivia että 

toimimattomia työyhteisöjä ja aloin pohtia, mitkä tekijät vaikuttivat työtiimien 

toiminnan onnistumiseen ja epäonnistumiseen. Mielenkiintoni kohdistui myös 

päiväkodin työntekijöiden ääniongelmiin, sillä havaitsin niitä enemmän kuin olin 

olettanut ja ne näkyivät selvemmin kuin luulin. Osalla ääniongelmat olivat jo hyvin 

selviä ja vaikuttivat heidän elämänlaatuunsa, toisilla ne olivat vielä lieviä. 

 

Käytän tutkielmassani termiä päiväkodin työntekijä, joka kattaa kaikki lasten kanssa 

työskentelevät henkilöt, kuten lastentarhanopettajat, lastenohjaajat, ryhmäavustajat ja 
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henkilökohtaiset avustajat. Termiin eivät sisälly siis muut päiväkodissa työskentelevät 

henkilöt, kuten siivoojat, keittäjät ja huoltohenkilöt. Mielestäni on tärkeää huomioida 

kaikki lasten parissa työskentelevät, eikä vain lastentarhanopettajia, sillä jokainen työn-

tekijä on osa työpaikan toimintakulttuuria ja muokkaa sitä joko toimivammaksi tai 

toimimattomammaksi. Toimintakulttuuri-termi on selitetty kappaleen 1.2 alussa.  

 

Toiveenani on, että tämä pro gradu -tutkielma osoittaisi, kuinka tärkeää on, että 

työpaikalla on toimiva toimintakulttuuri. Jokaisen työntekijän tulisi löytää oma paik-

kansa työyhteisössä ja työskentelystä pitäisi tehdä mahdollisimman miellyttävää jokai-

sella osapuolelle. Toivon myös, että tutkimukseni seurauksena päiväkodin työn-

tekijöiden äänihäiriöt huomioitaisiin entistä paremmin, sillä niitä on vielä toistaiseksi 

tutkittu vähän.  

 

 

1.1 Äänihäiriöt 

 

Ääni on ihmiselle tärkeä, sillä se mahdollistaa kommunikoinnin muiden ihmisen kanssa 

niin arjessa kuin työssäkin. Äänihäiriö vaikuttaa  useimmiten ihmisen elämänlaatuun ja 

toimintakykyyn merkittävällä tavalla. Monet työperäisistä äänihäiriöistä kärsivät hen-

kilöt kokevat äänihäiriön niin hankalaksi, että he jopa saattavat vaihtaa ammattia sen 

takia (Behlau, Zambon, Guerrieri & Roy, 2012; Cutiva, Vogel & Burdof, 2013). Kuten 

monet muutkin sairauden, myös äänihäiriöt on jaoteltu aiheuttajansa mukaan luokkiin ja 

niiden arviointiin on kehitetty erilaisia menetelmiä. Seuraavaksi käsittelen näitä 

äänihäiriöiden luokituksia ja arviointimenetelmiä.  

 

 

 1.1.1 Äänihäiriöiden luokittelu 

 

Äänihäiriöt luokitellaan yleensä aiheuttajan mukaan (Boone, McFarlane, Von Berg & 

Zraick, 2010, s. 6–9, 54–132). Ne voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: elimellisiin ja 

toiminnallisiin. Elimelliset äänihäiriöt jaetaan neurogeenisiin sekä orgaanisiin ääni-

häiriöihin Neurogeenisissä äänihäiriöissä on yleensä lihasten hermotus vaurioitunutta, 

mikä aiheuttaa hengityksen, fonaation, resonanssin ja artikulaation ongelmia. Vaurio 
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voi olla synnynnäinen tai hankittu. Esimerkiksi äänihuulipareesi ja spasmodinen 

dysfonia ovat neurogeenisiä äänihäiriöitä. Orgaanisissa äänihäiriöissä on usein ääni-

väylän rakennepoikkeavuuksia esimerkiksi keuhkoissa, lihaksissa, kurkunpäässä, 

nielussa tai suuontelossa. Myös tietyn ääniväylärakenteen sairaudet voivat aiheuttaa 

orgaanisia äänihäiriöitä. Orgaanisia äänihäiriöitä aiheuttavat muun muassa kurkunpään 

syöpä, äänihuulikystat, papillooma ja refluksitaudin aiheuttama laryngiitti. 

 

Kun puhutaan työperäisistä äänihäiriöistä esimerkiksi juuri päiväkodin työntekijöillä, 

kyseessä on yleensä toiminnallinen äänihäiriö. Ne voidaan jakaa psykogeenisiin ääni-

häiriöihin sekä lihasten jännitystiloista johtuviin äänihäiriöihin (Boone ym., 2010, s. 6–

9, 54–132). Psykogeenisissä äänihäiriöissä henkilö on yleensä kokenut jonkinlaisen 

trauman tai konfliktin, joka näyttäytyy fyysisenä muutoksena (Baker, 2002; Teixeira, 

Nunes, Coimbra, Lima & Moutinho, 2008). Henkilön ääni voi olla esimerkiksi käheä tai 

hän voi menettää äänensä kokonaan (Baker, 2002; Boone ym., 2010; Teixeira, Nunes, 

Coimbra, Lima & Moutinho, 2008). Psykogeenisestä äänihäiriöstä kärsivän henkilön 

ääni voi olla täysin normaali esimerkiksi kotona, mutta työpaikalla ääntä ei tule 

ollenkaan. Lihasten jännitystilasta johtuvassa äänihäiriössä yleisintä on liiallinen 

jännitystila kurkunpäässä, jolloin fonaatiossa käytetään liikaa voimaa (Boone ym., 

2010; Nelson, Mauszycki, Merrill, Gouse & Smith, 2008). Silloin hengityksen, 

fonaation, kurkunpään ja kielen toiminnot ovat monesti liian voimakkaita. Vähän aikaa 

puhuttuaan henkilö alkaa kokea kipua ja epämiellyttävää tunnetta kaulan alueella. Myös 

ääni muuttuu, sillä se voi kuulostaa esimerkiksi heikolta, karkealta, tiukalta tai 

rasittuneelta ja siinä voi esiintyä katkoksia. Lihasten jännityksestä johtuva äänihäiriö voi 

johtaa helposti elimelliseen äänihäiriöön, sillä ääniväylän rakenteet ovat herkkiä ja ne 

vahingoittuvat helposti (Kosztyła-Hojna, Rogowski, Ruczaj, Pepiński & Łobaczuk-

Sitnik, 2004). Elimellinen äänihäiriö voi muuttua myös toiminnalliseksi, sillä jokin 

elimellinen muutos voi aiheuttaa vääränlaisia äänenkäyttötapoja ja näin pahentaa 

äänihäiriötä.  

 

 



4 

 

 1.1.2 Äänihäiriöiden arviointi 

 

Äänihäiriön arvioijan tulee olla pätevä ja asiantunteva (Boone ym., 2010, s. 133–161). 

Arviointi tulisi suorittaa moniammatillisessa yhteistyössä, muun muassa foniatrin ja 

puheterapeutin toimesta. Ääntöväylän rakenteet ja toiminta tutkitaan ja palpoidaan, 

jolloin on tärkeää seurata samalla myös hengitystapaa puheen aikana ja levossa. Yleensä 

tutkimuksiin sisältyy myös jokin foniatrin tekemä instrumentaalinen analysointitapa 

(Laukkanen & Leino, 2001, s. 177–178). Tällaisessa arvioinnissa voidaan tehdä esi-

merkiksi laryngoskopia, akustinen analyysi, aerodynaamisia mittauksia ja 

elektroglottografia. Laryngoskopiassa tähystetään kurkunpää ja äänihuulet joko peilin, 

jäykän tai joustavan laryngoskoopin tai stroboskoopin avulla. Akustisessa analyysissa 

tutkitaan esimerkiksi henkilön äänen frekvenssi eli taajuus, voimakkuus, kohina, 

signaali–kohina-suhde sekä tehdään graafinen spektrogrammiesitys äänen taajuudesta ja 

voimakkuudesta. Äänen taajuudella tarkoitetaan äänen sävelkorkeutta (Laukkanen & 

Leino, 2001, s. 41–44). Kohinalla puolestaan tarkoitetaan epäperiodista vibraatiota 

äänihuulissa, jota esiintyy jonkin verran jokaisen puhujan äänessä (Boone ym., 2010, s. 

155; Laukkanen & Leino, 2001, s. 236). Signaali–kohina-suhde kertoo ylimääräisen 

ääneksen eli epäperiodisen vibraation määrän äänisignaalista (Boone ym., 2010, s. 156–

157). Mikäli äänessä on runsaasti hälyä, ääni voi kuulostaa vuotoiselta tai käheältä 

(Laukkanen & Leino, 2001, s. 177–178). Aerodynaamisissa mittauksissa tutkitaan 

keuhkojen kokoa, ilmanpaineen määrää, ilman kulkua, kurkunpään ilmanvastusta sekä 

ajallisia mittauksia, kuten fonaation maksimiaikaa sekä /s/-äänteen tuoton kestoa 

(Welham, 2009). Aerodynaamisen mittaamisen avulla saadaan siis epäsuorasti tietoa 

kurkunpään toimivuudesta. Elektroglottografiasta eli EGG:sta saadaan tietoa siitä, 

kuinka kauan äänihuulet ovat kontaktissa ja kuinka kaukana toisistaan ne ovat puheen 

tuoton aikana (Kankare, 2014).  

 

Koska tarvitsemme ääntä lähes jokaisella elämämme osa-alueella, on äänihäiriön 

arvioinnissa huomioitava paljon erilaisia asioita. Puheterapeuttisessa äänihäiriön arvi-

oinnissa tulee kerätä ja saada tietoon tärkeät taustatiedot arvioitavasta henkilöstä (Boone 

ym., 2010, s. 133–147). Äänihäiriö voi vaikuttaa henkilön toimintakykyyn ja terveyteen 

eri tavoilla ja asiakkaat voivat kokea äänihäiriöstä aiheutuneen haitan eri tavalla. Siksi 

tuoreimman ICF-luokituksen suosituksen mukaan asiakkaalta tulee aina kysyä hänen 
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oma näkemyksensä omasta toimintakyvystään ja toimintansa rajoitteista (ICF, 2004, s. 

7–20, 71–73). Puheterapeutit käyttävät näiden arvioinnissa apuna esimerkiksi VHI-

kyselyä (Voice Handicap Index), jossa henkilö pääsee arvioimaan äänihäiriöstä 

aiheutuvaa ja kokemaansa haittaa ja toimintakykynsä heikentymistä (Rosen, Lee, 

Osborne, Zullo & Murry, 2004). Hanschmannin, Lohmannin ja Bergerin (2011) 

tutkimuksessa huomattiin, että äänihäiriöiset henkilöt kokivat VHI:llä arvioituna 

äänihäiriön aiheuttavan haittaa heidän elämäänsä ja he kokivat myös toimintakykynsä 

heikentyneen merkittävästi. Myös ympäristötekijöiden selvittäminen kuuluu olen-

naisena osana äänihäiriön arviointiin yksilöllisten tekijöiden lisäksi (ICF, 2004 s. 7–20, 

71–73). Äänihäiriöön liittyviä tekijöitä kun löytyy usein niin yksilöstä itsestään kuin 

myös ympäristöstä. Esimerkiksi työpaikalla tai kotona voi olla äänihäiriötä pahentavia 

tekijöitä, jotka olisi hyvä selvittää arviointitilanteessa. Yksilöön itseensä liittyvistä 

tekijöistä on olennaista kysyä henkilön sairaushistoriasta, hänen käyttämiään lääkkeitä 

ja tupakoinnin määrää (Sataloff, Hawkshaw & Anticaglia, 2006). Henkilön koulu-

tustausta, ammatti sekä kulttuurinen ja kielellinen tausta voivat paljastaa ääntä 

arvioivalle puheterapeutille jotain äänihäiriöstä, joten niistäkin on tarpeen kysyä. 

Äänihäiriöön liittyen kannattaa asiakkaalle tehdä tarkka kysely, jossa selvitetään muun 

muassa äänihäiriön laatua, kestoa ja alkamisajankohtaa. Myös äänihäiriön esiintyvyys, 

vaihtelevuus ja henkilön äänenkäyttötavat tulee selvittää. On tärkeää tietää asiakkaan 

psykososiaalinen ja emotionaalinen tila, koska myös ne voivat aiheuttaa ääniongelmia 

(Boone ym., 2010, s. 133–147). Kuulon- ja näönvarainen arviointi on tärkeää, sillä 

esimerkiksi ryhti, liikehdintä, kasvolihasten rentous tai jäykkyys ja persoonallisuus 

voivat kertoa paljon mahdollisesta äänihäiriöstä ja sen laadusta. Aina on hyvä tarkistaa, 

että asiakkaan kuulo on tutkittu.  

 

Asiakkaan äänestä voi olla tarpeellista suorittaa kuulonvarainen arviointi (Boone ym., 

2010, s. 147–148). Ääniarviointiin on kehitetty monenlaisia menetelmiä, joista yksi on  

CAPE-V, joka on laadittu maailman äänitutkijoiden yhteistyössä (Kempster, Gerratt, 

Abbott, Barkmeier-Kraemer & Hillman, 2009; Zraick ym., 2011). CAPE-V soveltuu 

monentyyppiseen äänen arviointiin, sillä sen avulla arvioidaan äänen karheutta, 

vuotoisuutta, puristeisuutta, korkeutta ja voimakkuutta sekä äänihäiriön vaikeusastetta 

VAS-asteikolla. Kuulija arvioi näitä äänen osa-alueita ja merkitsee VAS-asteikon 

janalle arvionsa äänestä siten, että vasemmassa reunassa asteikkoa on normaali ääni ja 
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oikeassa reunassa erittäin häiriintynyt ääni. Koko arviointikerran ajan tulee tarkkailla 

myös asiakkaan kykyä muuttaa ääntään, puheen sujuvuutta, äänen korkeutta, äänen 

voimakkuutta, puheen nasaalisuutta, prosodiikkaa, artikulaatiota, puhekieltä ja hen-

gitystekniikkaa. Arvioijan suorittaman kuulonvaraisen arvioinnin ja asiakkaan 

suorittaman itsearvioinnin välillä on selvä yhteys, eli arvioija ja asiakas arvioivat 

äänihäiriön vaikeusasteen usein samantasoisiksi (Aboras, El-Banna, El-Magraby & 

Ibrahim, 2010). Puheeseen ja ääneen liittyvissä arvioinnin osa-alueissa on tärkeää 

pyytää asiakasta tuottamaan sekä puhenäyte että laulunäyte, sillä tuotoksen laatu voi 

olla toisessa näytteessä normaali, mutta toisessa poikkeava. 

 

Vaikka äänen tutkimiseen on paljon erilaisia menetelmiä, joita suositellaan käytettävän 

arvioinnissa, on joidenkin yksinkertaistenkin mittareiden todistettu kertovan onko 

tutkittavalla äänihäiriö vai ei. Yksi tällainen nopea ja toimiva mittari on Simbergin, 

Salan, Laineen ja Rönnemaan (2001) kehittämä seulontamenetelmä, joka on alun perin 

kehitelty opettajiksi opiskeleville henkilöille. Menetelmään sisältyy äänen laadun 

kartoittava kuulonvarainen arviointi sekä äänihäiriöoireita kartoittava kysely. Äänen 

laatua arvioidaan VAS-asteikolla. Tämä seulontamenetelmä on nopea ja helppo tapa 

seuloa äänihäiriöiset. Kyselyn kahdeksan kysymystä on valittu tarkoin aiempien tut-

kimuksien pohjalta, sillä kysymysten huomattiin olevan olennaisimmat äänihäiriön 

löytymisen kannalta (Simberg, Laine, Sala & Rönnemaa, 2000). Kysymykset koskevat 

äänen käheyttä, väsymistä, madaltumista, sortumista, katoamista, kuuluvuutta sekä 

kivun tunnetta kurkunpäässä ja rykimisen määrää (Simberg, Sala, Laine & Rönnemaa, 

2001).  

 

 

1.2 Päiväkoti toimintaympäristönä & toimintakulttuurit 

 

Kaikkia työpaikkoja, kuten myös päiväkoteja, tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti työn 

ja ihmisten yhteenliittymänä (Jaén ym., 2010; Kulmala, 2003, s. 19–24). Tätä 

yhteenliittymää voidaan kutsua toimintakulttuuriksi. Päiväkodin toimintakulttuuri 

käsittää siellä tapahtuvat kasvatus- ja opetustoiminnat (Brotherus, 2004, s. 8–14). Siihen 

kuuluvat päiväkodin yhteiset arvot, uskomukset, käsitykset, odotukset, roolit ja normit 

kuten myös epäviralliset säännöt, vallankäyttö ja ympäristö. Päiväkodin toimin-
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takulttuuria kuvaa erityisesti se, että instituution säännöt määrittävät melko tarkkaan 

missä paikassa ja mihin aikaan kunkin tulee olla. Päiväkodin jäsenet siis sosiaalistuvat 

oman päiväkotinsa toimintakulttuuriin. Lyhyesti voisi sanoa, että toimintakulttuuri 

muodostuu työpaikan käytäntöjen kokonaisuudesta (Nummenmaa, Karila, Joensuu & 

Rönnholm, 2007, s. 22–34). Järvinen (1998, s. 46–49) kokosi toimivan työyhteisön 

peruspilarit, joita ovat työntekoa tukeva organisaatio, työntekoa palveleva johtaminen, 

toiminnan jatkuva arviointi, selkeät töiden järjestelyt, yhteiset pelisäännöt ja avoin 

vuorovaikutus. Työyhteisön toimivuus ja henkinen hyvinvointi ovat näiden kuuden 

pilarin varassa. Näiden pilareiden kivijalkana toimii organisaation perustehtävä. 

Työyhteisön menestyksen taustalla on aina ajatus siitä, kuinka hyvin se hoitaa 

perustehtävänsä. Päiväkodin perustehtävänä on antaa lapselle turvallinen hoitopaikka 

sekä tukea lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää 

lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä (Laki lasten päivähoidosta, 1973 & 

2012). 

 

Seuraavaksi käsittelen päiväkodin toimintakulttuuriin liittyviä sosiaalisia tekijöitä omina 

kokonaisuuksinaan. Vaikka käsittelen niitä toisistaan irrallisina, niin on hyvä muistaa, 

että ne kaikki nivoutuvat toisiinsa ja ne sisältävät samoja asiakokonaisuuksia (Kuvio 1). 

Wagnerin ja Frenchin (2010) tutkimuksesta kävi ilmi, että työtyytyväisyyden kannalta 

kolme tärkeintä tekijää olivat esimiesten antama tuki, työn luonne ja suhteet 

työkavereihin. Tämäkin osoittaa sen, että toimintakulttuuriin liittyvät sosiaaliset tekijät 

liittyvät vahvasti toisiinsa. Olennaista on tietää, mitkä tekijät vaikuttavat tiimien 

toimintaan, työtyytyväisyyteen ja työssä jaksamiseen sekä työntekijöiden välisiin 

suhteisiin ja työilmapiiriin.  
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Kuvio 1. Toimintakulttuuriin liittyvät sosiaaliset tekijät nivoutuvat toisiinsa ja sisältävät 

samoja asiakokonaisuuksia 

 

 

 1.2.1 Tiimien toiminta 

 

Päiväkotityö vaatii taitoa toimia yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa, sillä se on 

perusolemukseltaan yhteisöllistä työtä (Karila & Nummenmaa, 2001, s. 21–42). On 

tärkeää, että työntekijä osaa toimia luontevasti sekä itsenäisesti että tiimissä. Koska 

päiväkotiympäristö on vuodesta toiseen muuttuva työympäristö, on jatkuvaan 

kehittämiseen liittyvä osaaminen erittäin tärkeää. Jotta henkilö osaa toimia tiimissä, 

täytyy hänen osata arvioida ja tutkia omia työskentelytaitojaan. Koska päiväkoti on 

moniammatillinen työyhteisö, tiimityöskentely on parhaimmillaan oppia kaikille (Karila 

& Nummenmaa, 2001, s. 90–105). Työntekijät voivat opettaa ja jakaa toisilleen erilaisia 

tietoja, taitoja ja kokemuksia. Moniammatillisen tiimityöskentelyn pohjana on, että 

työntekijöillä on yhteisesti jaettu tulkinta toiminnan tavoitteista, arvoista sekä 

ihmiskäsityksestä. Toimivan päiväkotityöyhteisön tulisi siis olla samaa mieltä niistä 

perustehtävistä, joita työyhteisössä ollaan yhdessä toteuttamassa. Ammatillinen 

kehittyminen tapahtuu päiväkodissa usein sosiaalisena prosessina, sillä työtehtävät 

nivoutuvat yhteen muiden työntekijöiden kanssa (Venninen, 2007, s. 6–17). Päi-

väkotityö on siis tiimityötä, jossa asiantuntijuutta ei saavuteta tekemällä yksin.  

 



9 

 

Joustavaa ja toimivaa tiimitoimintaa tarvittaisiin silloin, kun suoritetaan työtehtävien 

jako (Karila & Nummenmaa, 2001, s. 21–42). Silloin pitäisi selvittää oman työyhteisön 

kesken, millaisiin työtehtäviin mikäkin koulutustaso valmistaa ja miten ammattiryhmien 

välinen työnjako organisoidaan. Työtehtävien jaon on huomattu olevan monissa 

päiväkodeissa selvästi kriisiytynyt vaihe päiväkotityön organisoinnissa (Keskinen & 

Lounassalo, 2001). Kulmalan (2003, s. 61–63, 66–67) tutkimuksesta kävi ilmi, että eri 

ammattiryhmien välillä esiintyy erimielisyyksiä siitä, ketkä päättävät asioista ja min-

kälainen työnjako on paras mahdollinen. Lastenhoitajista 18 % koki tilanteen erittäin 

ongelmalliseksi. Heidän mukaansa lastentarhanopettajat osallistuivat liian vähän 

perushoitoon. Päiväkoteihin saattoi jopa muodostua jako koulutustaustan mukaan. Tätä 

vältettiin sillä, että jokaisen ammattiryhmän osaamiset huomioitiin työyhteisössä edes 

tyydyttävällä tasolla. Ideaalisena tiimin toimintatapana voidaan pitää sitä, että 

mahdollistetaan kaikkien työntekijöiden näkökulmien arvostaminen, mutta huomioidaan 

jokaisen yksilön erityisosaamiset, joita hänellä on tarjottavana päiväkotiyhteisön 

toimintaan (Karila & Nummenmaa, 2001, s. 21–42). 

 

Tiimityön onnistumiseen vaikuttaa työyhteisön koko, työajat, ilmapiiri sekä johtajan ja 

työntekijöiden yhteistyöhalukkuus ja panostuksen määrä (Vapaavuori, 2002, s. 30–47). 

Isossa työyhteisössä tiedonkulku on hidasta ja kommunikointi haasteellista, sillä 

työntekijät ovat eri aikaan paikalla ja tästä syystä osa työntekijöistä näkee toisiaan vain 

harvoin. Päiväkodeissa on usein myös paljon eri yksiköitä ja ryhmiä, joiden välillä 

tiedon tulisi kulkea (Kulmala, 2003, s. 78–79). Tiimityöskentelyyn vaikuttaa sekä 

ulkoisia että sisäisiä tekijöitä (Vapaavuori, 2002, s. 30–47). Ulkoisiin kuuluu itse 

työpaikka, jossa tiimityöskentely tapahtuu. Sisäisiä ovat muun muassa tii-

mityöskentelijöiden asenteet, persoonallisuus ja odotukset. Tiimityöskentelyyn kuuluu 

siis paljon hallitsemattomiakin asioita ja se on hyvin tilannesidonnaista. Eniten 

tiimityötä tehdään jonkin tapahtuman tai projektin yhteydessä, kun taas työarjessa se voi 

helpommin unohtua. Kulmalan (2003, s. 61–63, 76–77) tutkimuksen tulosten mukaan 

suurin osa työyhteisöä koskevista päätöksistä tehdään kokouksissa yhdessä, mutta 

kuitenkin 27 % lastentarhanopettajista ja 31 % lastenhoitajista kertoi, että esimies tekee 

päätökset itsenäisesti. Tämä koettiin ongelmallisena, sillä tiimityölle ei annettu edes 

mahdollisuutta. Lastentarhanopettajista 30 % ja lastenhoitajista 76 % kertoi, että he 

eivät käyneet säännöllisiä keskusteluja työstä esimiehensä kanssa.  
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 1.2.2 Työtyytyväisyys ja työssä jaksaminen 

 

Yksityisissä päiväkodeissa tehdystä tutkimuksesta käy ilmi, että kaikki päiväkodin 

työntekijät olivat keskitasoisesti tyytyväisiä työhönsä (Taleb, 2013). He olivat erittäin 

tyytyväisiä työympäristöönsä ja suhteisiinsa muun päiväkodin kanssa, mutta vain 

keskitasoisesti tyytyväisiä työolosuhteisiinsa, lasten käyttäytymiseen ja vanhempien 

osallistumiseen. Työympäristössä toimiviksi arvioitiin pihan leikkialueet, rakennus, 

saniteettitilat, lasten ikään sopivat huonekalut, luokkahuoneet ja saatavilla olevat 

hoitosuunnitelmat. Parannuksia toivottiin leluihin niin sisällä kuin ulkona ja ope-

tusmateriaaleihin. Työntekijät olivat erittäin tyytyväisiä suhteisiinsa hoidettaviin lapsiin 

ja muihin työntekijöihin. Työntekijät eivät olleet tyytyväisiä palkkaansa, työ-

terveyshuoltoonsa, koulutusmahdollisuuksiinsa eivätkä kokemukseensa siitä, miten 

yhteiskunta ajattelee heistä ammattikuntana. Tutkimuksessa tehtiin myös vertailua 

työntekijöiden ominaisuuksien ja työtyytyväisyyden välillä. Kaikista tyytyväisimpiä 

työhönsä olivat 20–25-vuotiaat, naimattomat ja kandidaatin tutkinnolla työtä tekevät. 

Koulutustaso vaikutti työtyytyväisyyteen siten, että kaiken kaikkiaan tyytyväisimpiä 

olivat kandidaatin tutkinnolla työskentelevät, sitten ammattikoulupohjaisen tutkinnon 

suorittaneet ja tyytymättömimpiä olivat maisterin tutkinnon suorittaneet työntekijät.  

 

Vapaavuori (2002, s. 30–47) haastatteli pro gradu -tutkielmassaan päiväkodin 

lastenhoitajia. Tulosten mukaan suurin osa lastenhoitajista oli tyytyväisiä työhönsä. 

Työtyytyväisyyttä laskevia tekijöitä kuitenkin löytyi jokaisesta päiväkodista. Erityisen 

suureksi tyytymättömyyttä lisääväksi tekijäksi nousivat liian suuret lapsiryhmät. 

Työntekijät kokivat, että heillä ei ollut tarpeeksi aikaa jokaisen lapsen yksilölliselle 

huolehtimiselle. Myös työntekijöiden vähyys ja työtilojen toimimattomuus tarkoi-

tukseensa vaikuttivat negatiivisesti työtyytyväisyyteen. Lastenhoitajat kokivat työnjaon 

ja vastuunkantamisen epäselvyyden sekä vallan tunteen puuttumisen heikentävän 

työtyytyväisyyttään. Jotkut lastenhoitajat kokivat, että heitä koulutetummat päiväkodin 

työntekijät eivät arvosta heidän työtään. Myös työskentelyvuosien koettiin vaikuttavan, 

sillä osa lastenhoitajista koki, että pitkään työskennelleet lastentarhanopettajat eivät 

arvostaneet heidän työpanostaan, mutta vastavalmistuneet arvostivat.  
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Vapaavuoren (2002, s. 30–47) mukaan tutkimukseen osallistuneista päiväkodin 

työntekijöistä lähes kaikki tunsivat väsymystä työssään. Työssä jaksamattomuutta 

aiheuttivat muun muassa liian suuret ryhmäkoot, kiire, tavoitteiden ja paineiden kasvu 

työssä, epäselvät tavoitteet ja vaatimukset, oma negatiivinen asenne työtä kohtaan, 

eläkeiän lähestyminen ja epävarmuuden sietokyvyn puute. Nykyään päivähoitoa 

kohtaan on suuria odotuksia ja tavoitteita niin päiväkodin sisäisten kuin ulkoistenkin 

tekijöiden osalta. Media lisää paineita onnistua työssä, ja lasten vanhemmat seuraavat 

tiukasti lastaan hoitavien henkilöiden toimintatapoja. Väsymystä ja riittämättömyyden 

tunnetta voi lisätä työn ja perhe-elämän tasapainottaminen. Päiväkotityö on raskasta, 

joten työntekijät kokivat, ettei heillä riittänyt enää energiaa toimia oman perheen kanssa 

työpäivän jälkeen. Kulmalan (2003, s. 84–85, 90) tutkimuksen päiväkodin työntekijät 

kokivat erityisen haastavaksi ja paineita aiheuttavaksi perheet, joiden kanssa 

kasvatuskäytännöt poikkesivat päiväkodin kasvatusmetodeista. Myös työn palvelusuhde 

vaikutti siihen, millaiseksi työnteko koettiin. Määräaikaisella sopimuksella työs-

kentelevät kokivat turvattomuutta, mikä aiheutti työssä jaksamattomuutta. Työssä 

jaksamattomuutta aiheuttivat myös päiväkodin ulkopuoliset asiat, kuten määrärahojen 

leikkaamisen myötä työntekijöille tullut kokemus yhteiskunnan vähentyneestä 

arvostuksesta heidän työtään kohtaan. 

 

Papanastasiou ja Zembylas (2005) tutkivat, onko yksityisten ja kaupungin päiväkotien 

työtyytyväisyydessä eroja. Tulokset osoittivat, että yksityisten päiväkotien työntekijät 

olivat valinneet ammattinsa useimmiten sen takia, että he olivat aina haaveilleet 

päiväkotityöstä, kun taas kaupungin päiväkotien työntekijät olivat valinneet ammattinsa 

varsin useasti joko palkan, pitkien lomien tai ulkoisen painostuksen takia. Yksityisten 

koulujen työntekijät olivat tyytyväisempiä työasemaansa, saamaansa palautteeseen ja 

päiväkotiliittojen toimintaan kuin kaupungin päiväkotien työntekijät. Yksityisten 

päiväkotien työntekijät olivat myös tyytyväisempiä työskentelyolosuhteisiin, palkkoihin 

ja työtunteihin, mutta kaupungin päiväkodeissa työskentelevät olivat tyytyväisempiä 

saamiinsa lomiin.  

 

Päiväkotityön on todettu olevan stressaavaa. Kun verrattiin toimistotyöläisten ja 

päiväkodin työntekijöiden työn stressaavuutta, päiväkodin työntekijöillä stressiä oli 

merkittävästi enemmän (Sancini ym., 2010). Toisen tutkimuksen mukaan päiväkodin 
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johtajat kokivat stressiä vaativan työnsä takia, mikä sai heidät kokemaan työnsä 

negatiivisena (Wong & Cheuk, 2005). Tulokset osoittivat myös, että johtajat saivat vain 

keskinkertaisesti tukea muilta työntekijöiltä, mikä vaikutti heidän työssä jaksamiseensa. 

Tutkimukset osoittavat meluisan työympäristön aiheuttavan stressiä (Enmarker & 

Boman, 2004; Leather, Beale & Sullivan, 2003). Työssä jaksamattomuutta voi siis 

esiintyä kenellä tahansa ammatti- ja koulutustaustasta riippumatta. Stressi vaikuttaa 

negatiivisesti ihmisen terveyteen. Tsain ja Liun (2012) tutkimuksen mukaan stres-

saantuneilla työntekijöillä on muita työntekijöitä enemmän päänsärkyä, ruoan-

sulatusjärjestelmän ongelmia ja unettomuutta, he näkevät enemmän painajaisia sekä 

ovat useammin hermostuneita ja ärtyneitä. Stressin on myös huomattu lisäävän riskiä 

sairastua dementiaan (Andel ym., 2011). On erittäin tärkeää huomata, että stressin on 

vahvistettu olevan yksi riskitekijä äänihäiriön synnylle (Chen ym., 2010; Nerrière ym., 

2009). Myös masentuneisuus ja ahdistunut olotila ovat yhteydessä äänihäiriöihin. 

Stressi vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen, jolla voi olla haitallinen vaikutus terveyteen. 

Azagban ja Sharafin (2011) tutkimuksessa huomattiin, että työperäinen stressi lisää 

tupakoinnin määrää ja alkoholin kulutusta. Mielenkiintoista on se, että muutos on 

erityisen suurta vähän tupakoivilla henkilöillä ja toisaalta myös paljon alkoholia 

käyttävillä henkilöillä.  

 

Työssä jaksamattomuuteen on tärkeä puuttua työyhteisön voimin (Wong & Cheuk, 

2005; Wong, Cheuk & Rosen, 2000). Jos nähdään, että joku työntekijöistä on 

uupumassa, asiaan on tärkeä puuttua ajoissa yhdessä työyhteisön kanssa. Työssä 

jaksamattomuus leviää helposti, jos muut työntekijät ottavat uupuneen työntekijän 

työtaakkaa kantaakseen aiheuttaen itselleen väsymistä. Työssä jaksamista tukee 

positiivinen palaute, jota saadaan lasten vanhemmilta, työtovereilta sekä lapsilta 

(Vapaavuori, 2002, s. 30–47). Myös johtajan palaute koetaan tärkeäksi jaksamisen 

kannalta. Vaikka työntekijä itse tietäisi olevansa hyvä ja ahkera työntekijä, hänen 

tarvitsee kuulla se myös muilta työyhteisön jäseniltä. Avoimuus, kannustaminen ja 

rehellisyys työyhteisössä ovat siis tärkeitä asioita, jotta työntekijät voivat kokea itsensä 

arvostetuiksi. Läheiset ihmissuhteet työtovereihin, pysyvä työyhteisö, järkevästi 

organisoitu työ ja yhteisön rentous lisäsivät työtyytyväisyyttä (Kulmala, 2003, s. 86–

89). 
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 1.2.3 Työntekijöiden väliset suhteet ja työyhteisön ilmapiiri 

 

Työyhteisön ilmapiiri on herkkä muuttumaan ja muotoutumaan työntekijöiden mukaan. 

Pienikin muutos ihmissuhteissa voi näkyä välittömästi ilmapiirin muutoksena. Siksi 

hyvien ihmissuhteiden vaaliminen työpaikalla on tärkeää, sillä muuttuvat ihmis-

suhdetilanteet voivat vaikuttaa koko työpaikkaan ja kaikkien ihmisten työhyvinvointiin. 

Päiväkodeissa erityisesti ammattiryhmien välisen kateuden ja kilpailun on huomattu 

heikentävän työyhteisön ilmapiiriä (Karila & Nummenmaa, 2001, s. 21–42). Jos 

osaaminen ja pätevyys liitetään muodolliseen koulutukseen, varsinkin alemman 

koulutuksen saaneet työntekijät kokevat tilanteen uhkaavana omalle ammatti-

identiteetilleen.  

 

Vapaavuoren (2002, s. 30–47) tutkimuksessa valtaosassa päiväkodeista työilmapiiri 

koettiin hyväksi ja vapautuneeksi. Silloin kaikki uskalsivat puhua mieltä painavista 

asioista ja ne otettiin yhteiseen käsittelyyn. Asioista keskusteleminen koettiin 

olennaiseksi osaksi toimivaa työyhteisöä, sillä siten vältetään erimielisyydet ja epä-

selvyydet, jotka ovat omiaan heikentämään ilmapiiriä. Jos työyhteisössä oltiin totuttu 

keskustelemaan asioista, ei suuria ongelmatilanteita ehtinyt syntyä. Ilmapiirin 

kannustavuus koettiin myös tärkeäksi. Kaikki työntekijät hyväksytään sellaisena kuin he 

ovat ja työyhteisössä uskalletaan kokeilla uusia asioita. Mielenkiintoista oli se, että 

työyhteisön ilmapiirin muodostamiseen vaikutti työntekijän kokemus omasta 

asemastaan työyhteisössä. Tasavertaisuuden tunne lisäsi hyvää ilmapiiriä. 

 

Kulmalan (2003, s 68–70) tutkimuksessa päiväkodin työntekijät kertoivat, että koska 

kasvatustyötä tehdään oman persoonan kautta, tuodaan työhön mukaan oma minuus, 

tunteet ja kokemukset. Tämän takia ihmissuhteita muodostuu helposti. Niistä tulee jopa 

melko avoimia ja läheisiä, kun työtoverit tunnetaan niin hyvin. Työntekijät kokivat, että 

he saivat parasta tukea työlleen juurikin työtovereiltaan. Lastentarhanopettajien mukaan 

työyhteisön yhteisöllisyyttä tukee suotuisa ilmapiiri, asioista keskusteleminen, ra-

kentavan palautteen antaminen ja työtoverien auttaminen sekä jaksamisessa tukeminen 

(Rouvinen, 2007, s. 145–160). Heidän mukaansa kaiken tämän pohjana on työpaikan 

toimintaperiaatteisiin sitoutuminen, työn organisoiminen, toiminnan suunnittelu, 

johtajan toiminta ja yhteisvastuun ottaminen työpaikan asioista. Tämäkin osoittaa sen, 
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että kaikki päiväkodin toimintakulttuurin osa-alueet ovat sidoksissa toisiinsa. 

Työilmapiiriä, työntekijöiden välisiä suhteita, tiimien toimintaa, työtyytyväisyyttä ja 

työssä jaksamista ei voi täysin erottaa toisistaan, vaan niitä täytyy tarkastella myös dy-

naamisena kokonaisuutena.  

 

 

1.3 Päiväkodin työntekijöiden äänihäiriöt 

 

Kuten jo aiemmin kerroin, tutkimustietoa päiväkodin työntekijöiden äänihäiriöistä on 

vähän. Kuitenkin jo muutamien tutkimusten pohjalta voidaan huomata, että päiväkodin 

työntekijöillä on äänihäiriöitä ja heidän työnsä sisältää useita riskitekijöitä niiden 

synnylle. Seuraavaksi kerron miten paljon päiväkodin työntekijöillä esiintyy 

äänihäiriöitä, minkälaisia heidän ääniongelmansa tyypillisesti ovat ja mitkä ovat heidän 

ammattiryhmänsä tyypillisimmät riskitekijät äänihäiriön synnylle.  

 

 

 1.3.1 Esiintyvyys ja laatu 

 

Päiväkodin työntekijöiden äänihäiriöiden esiintyvyydestä ja laadusta on tehty vain 

muutama tutkimus. Suomalaisessa Salan, Laineen, Simbergin, Pentin ja Suonpään 

(2001) tutkimuksessa verrattiin päiväkodin työntekijöiden ja sairaanhoitajien 

ääniongelmien esiintyvyyttä toisiinsa. Tutkimukseen osallistui 262 päiväkodin työn-

tekijää ja 108 sairaanhoitajaa. Tulosten mukaan yleisin äänioire päiväkodin työn-

tekijöillä oli liiallinen rykiminen ja rykimisen tarve. Heillä esiintyi myös äänen nopeaa 

väsymistä, käheyttä erityisesti aamuisin, iltapäivisin sekä työviikon loppuessa, kivun 

tunnetta kurkunpäässä, äänen särkymistä ja afoniaa eli äänenkatoa. Osa työntekijöistä 

koki, että työkaverit ja lapset eivät aina kuule heidän puhettaan. Foniatrisesta 

tutkimuksesta kävi ilmi, että eniten esiintyi laryngiittia, äänihuulikyhmyjä ja po-

lyyppeja.  

 

Salan ym. (2001) tutkimuksessa päiväkodin työntekijöistä 54 %:lla oli ollut vuoden 

sisällä viikoittain tai sitä useammin yksi äänioire ja 37 %:lla kaksi tai useampia. Nämä 

luvut olivat tilastollisesti merkitsevästi korkeampia kuin sairaanhoitajilla, sillä heillä 

vastaavat luvut olivat 34 % ja 17 %. Foniatrisessa tutkimuksessa päiväkodin 
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työntekijöiltä löytyi orgaanisia muutoksia 29 %:lla, kun sairaanhoitajilla niitä esiintyi 

vain 7 %:lla. Päiväkodin työntekijät kertoivat äänioireiden kestävän pidempään kuin 

sairaanhoitajat. Päiväkodin työntekijöillä ääniongelma kesti suuremmalla todennä-

köisyydellä yli yön, yli 24 tuntia, pari päivää tai jopa pidemmän aikaa. Sairaanhoitajilla 

taas äänihäiriö kesti yleensä vain muutaman minuutin tai tunnin. Päiväkodin työn-

tekijöiden työn kuormittavuudesta kertoi myös se, että 76 % koki äänioireet työpäivän 

aikana ja 4 % työn ulkopuolisella ajalla, kun taas sairaanhoitajista vain 32 % koki 

oireita työaikana ja 14 % työn ulkopuolella. Päiväkodin työntekijöillä oli normaalia 

enemmän refluksitaudin, kroonisen nuhan ja sinuiitin oireita. Päiväkodin työntekijöillä 

oli kaikkia edellä mainittuja oireita tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin 

sairaanhoitajilla. 

 

Kankareen, Geneidin, Laukkasen ja Vilkmanin (2012) tutkimukseen osallistui 119 

naispuolista päiväkodin työntekijää. Heistä 71,5 % koki kuukausittain tai useammin 

rasitusta äänessään ja 56,3 % koki äänensä käheytyvän töissä. Päiväkodin työntekijöistä 

14 %:lla ääni ei palautunut normaaliksi samana tai seuraavana päivänä.  Työntekijöistä 

10,9 %:lla löytyi foniatrisessa tutkimuksessa orgaanisia muutoksia kurkunpäästä.  

 

 

 1.3.2 Riskitekijät 

 

Myös päiväkodin työntekijöiden äänihäiriöiden riskitekijöistä tiedetään melko vähän, 

joten esiteltäviä tutkimustuloksia ei ole paljon. Esittelen seuraavaksi viisi tutkimusta, 

joissa tutkimuksen kohteena ovat olleet päiväkodin työntekijät.  

 

Salan ym. (2001) tutkimuksen mukaan päiväkodin työntekijöiden äänioireiden 

huomattiin liittyvän merkitsevästi puhumisen määrään ja voimakkuuteen. Päiväkodin 

työntekijöiden työssä on myös tavallista enemmän kyykistelyä ja nostelua, mikä lisää 

refluksitaudin oireita. Kyykistelyä ja nostelua on eniten pienten lasten ryhmässä, mutta 

sitä tehdään myös vanhempien päiväkotilasten ryhmissä.   

 

Toisessa päiväkodin työntekijöihin kohdistetussa tutkimuksessa verrattiin päiväkodin 

työntekijöiden ja sairaanhoitajien äänen käyttöä (Sala, Airo, Olkinuora, Simberg, Ström 



16 

 

& Laine, 2002). Tuloksista huomataan, että päiväkodin työntekijöiden puhumisaika oli 

merkitsevästi pidempi kuin sairaanhoitajien. Päiväkodin työntekijät puhuivat kes-

kimäärin 40 % työpäivästä, kun taas sairaanhoitajat vain 28 %. Sairaanhoitajien pu-

humisajan hajonta oli kuitenkin suurempi, mikä johtunee heidän työnsä sisällön suu-

remmasta vaihtelusta. Päiväkodin työntekijät myös puhuvat merkitsevästi suuremmalla 

äänellä kuin sairaanhoitajat. Keskimääräinen puheäänen voimakkuus päiväkodin 

työntekijöillä oli 78 dB (vaihteluväli 74–85 dB), kun taas sairaanhoitajilla se oli 72 dB 

(vaihteluväli 68–76 dB). Tämä tarkoittaa, että päiväkodin työntekijät puhuvat 

voimistetulla äänellä ja sairaanhoitajat normaalilla äänellä. Huomattavaa on se, ettei 

kukaan sairaanhoitajista puhunut niin voimakkaalla äänellä kuin päiväkodin työntekijät 

puhuivat keskimääräisesti. Molemmissa ryhmissä variaatio oli pientä. Rentoutuneella 

äänitasolla puhumisesta löytyi myös isoja eroja. Päiväkodin työntekijät puhuivat vain 24 

% ajasta rentoutuneella äänitasolla sairaanhoitajien puhuessa 53 %. Opettajat puhuivat 

kolmanneksen ajasta korotetulla äänellä, kun sairaanhoitajat vain 13 % ajasta. 

Taustamelu oli liian voimakasta puhekommunikaatiolle päiväkodeissa, sillä se oli 

keskimäärin 67 dB, vaihteluvälin ollessa 64–70 dB. Päiväkotien huoneiden akustiikan 

tulisi olla paras mahdollinen päivän aktiviteettien ja puhekommunikaation takia. Vain 

kahdessatoista huoneessa akustiset RASTI-arvot olivat tyydyttävät, kun 58 huoneessa 

arvot olivat aivan liian huonot. RASTI-arvo (Rapid Speech Transmission Index) on 

objektiivinen puheen erotettavuuden mittari, joka mitataan taajuuksilla 500 ja 2000 Hz 

(Larm & Hongisto, 2006).  

 

Kankareen ym. (2012) tutkimuksen mukaan työpaikan melu koettiin haitallisimmaksi 

tekijäksi äänen kannalta, sillä jopa 73 % päiväkodin työntekijöistä ilmoitti melun vai-

kuttavan ääneensä paljon tai erittäin paljon. Luokkahuoneessa haitallisimmiksi te-

kijöiksi arvioitiin melu ja opettaminen avarassa tilassa. Erityisen haitalliseksi tekijäksi 

koettiin lasten aiheuttama melu ja huoneilman kuivuus ja pölyisyys. Tutkittavat 

mainitsivat myös liian suurten ryhmäkokojen, ryhmässä olevan levottomuuden ja 

erityistä huomiota tarvitsevien lasten vaikuttavan ääneensä negatiivisesti. Haitalliseksi 

koettiin myös suullisen opettamisen määrä, voimakkaan äänen käyttö, puhumiseen 

kulutettu aika työpäivän aikana sekä vihamielinen ilmapiiri työpaikalla. 

 



17 

 

Neljännessä päiväkodin työntekijöihin suunnatussa tutkimuksessa huomattiin 

päiväkodin korkean taustamelutason aiheuttavan puheen voimistumista (Södersten, 

Granqvist, Hammarberg & Szabo, 2002). Vertailuhuoneissa eli mittaushetkellä 

päiväkodin hiljaisimmissa huoneissa taustamelutaso oli 41,5–55,0 dBA, kun taas 

työpäivän aikana taustamelutaso vaihteli eri huoneissa 73,0–78,2 dBA:n välillä. Ter-

missä dBA kirjain A tarkoittaa melumittauksissa käytettävää A-suodatinta, joka pai-

nottaa tiettyjä taajuuksia. Kyseisessä tutkimuksessa nämä painotetut taajuudet ulottuivat 

300 Hz asti. A-äänitaso mukailee korvan vastaanottokykyä. Melutaso oli sisätiloissa 

voimakkaimmillaan 83,5 dBA, kun 1–3-vuotiaat lapset itkivät tai huusivat. Myös 

musiikin kuuntelun, jääkiekkopelin ja musiikkiin tanssimisen aikana melutaso oli 

voimakasta ja aiheutti puheen voimistumista. Chatzakisin ym. (2014) tutkimuksessa 

päiväkotihuoneiden melutasot vaihtelivat 71,6–82,9 dBA:n välillä keskiarvon ollessa 

75,8 dBA. Vertailuhuoneina käytettiin tiloja, joissa ei mittaushetkellä ollut lapsia eikä 

aikuisia. Niissä huoneissa taustamelutaso vaihteli 48,2–59,6 dBA:n välillä keskiarvon 

ollessa 53,1 dBA. Nämä tulokset ovat erittäin yhteneväisiä Söderstenin ym. (2002) 

tutkimuksen kanssa. Söderstenin tutkimuksessa suurin osa koehenkilöistä puhui ulkona 

kaikista suurimmalla intensiteetillä, koska välimatkat lapsiin olivat suurempia kuin 

sisätiloissa. Myös puheen taajuuden huomattiin olevan korkeampi meluisassa 

ympäristössä. Kaikki koehenkilöt käyttivät merkitsevästi korkeampaa taajuutta 

puheessaan kokoontumisissa, ulkotiloissa ja lounaalla kuin vertailuhuoneessa. Koe-

henkilöryhmän keskimääräinen äänenkäyttöaika oli 16,9 % työpäivästä.  

 

Näiden tutkimusten tulokset nostivat esille paljon samoja riskitekijöitä äänihäiriölle. 

Taustamelu oli yksi merkittävin riskitekijä äänihäiriöille (Kankare ym., 2012; Sala ym., 

2002; Södersten ym., 2002). Taustameluna erityisesti puheen sorina koetaan haital-

liseksi ja häiritseväksi (Enmarker & Boman, 2004). Kaikki tutkimukset vahvistivat 

tietoutta myös siitä, että puhumisen määrä ja äänenkäytön voimakkuus työpäivän aikana 

vaikuttaa ääniongelmien syntyyn.  

 

Viidennessä päiväkoteihin kohdistetussa tutkimuksessa tutkittiin jälleen päiväkodin 

työntekijöiden ja sairaanhoitajien äänihäiriöitä (Helidoni, Murry, Chlouverakis, 

Okalidou & Velegrakis, 2012). Tällä kertaa tutkimus kohdentui riskitekijöiden kar-

toittamiseen eikä äänihäiriöiden esiintyvyyteen, kuten aiemmin Salan ym. (2002) 
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tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan päiväkodin työntekijöillä äänihäiriöiden riskit 

liittyivät lähinnä äänen käyttöön, kun taas sairaanhoitajilla riskitekijät liittyivät 

elämäntapoihin. Tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi paljon. Päiväkodin työntekijöistä 

90,7 % joutuu puhumaan voimistetulla äänellä työpäivän aikana, kun taas sai-

raanhoitajista niin puhuu vain 65,1 %. Laulamista harrastivat enemmän päiväkodin 

työntekijät (88,7 %) kuin sairaanhoitajat (58,4 %). Sairaanhoitajista 53,9 % kertoi 

juovansa alkoholia säännöllisesti kun vastaava luku päiväkodin työntekijöillä oli vain 

37,7 %. Myös tupakoinnissa näkyi eroja, sillä päiväkodin työntekijöistä 33,1 % poltti 

tupakkaa kun taas sairaanhoitajista jopa 47,1 % oli tupakoitsijoita. Suurin osa sai-

raanhoitajista (92 %) altistui jatkuvasti passiiviselle tupakoinnille kun päiväkodin 

työntekijöistä passiivisia tupakoitsijoita oli 60,8 %. Täytyy kuitenkin huomioida, että 

Suomessa tupakointiin liittyvät lainsäädännöt ovat paljon tiukempia kuin Kreikassa, 

joten vastaavat luvut suomalaisilla tehdyssä tutkimuksessa eivät välttämättä olisi näin 

suuria (Filippidis ym., 2013). Hengitysteiden tulehduksia esiintyi päiväkodin työn-

tekijöillä 56,3 %:lla kun taas sairaanhoitajilla vain 32,4 %:lla. Mielenkiintoista oli se, 

että tutkimukseen osallistuneista päiväkodin työntekijöistä 94 % työskenteli alle viisi 

tuntia päivässä ja sairaanhoitajista vain 1 % työskenteli alle viisi tuntia päivässä. 

Huomioitavaa on se, että aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että päiväkodin 

työntekijöillä on enemmän äänihäiriöitä kuin sairaanhoitajilla (Sala ym. 2001; Sala ym. 

2002), vaikka joidenkin riskitekijöiden takia voisi olettaa tilanteen olevan toisin päin.  

 

Työpaikan asettamien riskien lisäksi on paljon muita tekijöitä, jotka vaikuttavat 

äänihäiriöiden syntyyn (Sala, Sihvo & Laine, 2011, s. 19–22). Puhuminen on lihastyötä, 

joten hyvä yleiskunto on äänen kannalta tärkeää. Tällöin ihminen jaksaa huolehtia äänen 

tuoton aikana hyvästä kehon asennosta ja ryhdistä. Ryhti onkin oleellinen osa toimivaa 

äänen tuottoa. Alkoholin runsaan käytön ja tupakoinnin on pitkään tiedetty olevan 

riskitekijöitä äänihäiriöiden synnylle (Lee, Lao & Yu, 2010). Myös ääntä rasittavat 

harrastukset, kuten kuorossa laulaminen ja kilpailutilanteet ovat varteen otettavia 

riskitekijöitä äänelle (de Medeiros, Barreto & Assunção, 2008). Huonot ja vääränlaiset 

äänenkäyttötavat rasittavat ääntä ja ovat sitä kautta aiheuttamassa äänihäiriöitä (Cheng 

ym., 2008; Lee, Lao & Yu, 2010; de Souza ym. 2011). Työpaikkaan liittyvän stressin 

on tutkittu olevan huomattava riskitekijä äänihäiriölle (Chen ym., 2010; Ilomäki ym., 

2009; Nerrière ym., 2009; Smolander & Huttunen, 2006). Vuodenajoilla on oma 
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vaikutuksensa äänihäiriöiden syntyyn. Talvella äänihäiriöitä esiintyy eniten kuivan ja 

kylmän ulkoilman takia (Jónsdottir, Boyle, Martin & Sigurdardottir, 2002). Päiväkodin 

työntekijöillä tämä riskitekijä on erityisen suuri, sillä he viettävät pitkän osan 

työpäivästä ulkona puhuen. Huonot työskentelyasennot ja niskahartiaseudun li-

hasjännitykset vaikeuttavat äänen tuoton säätelyä ja rentoa äänen tuottamista, sillä 

puhumiseen tarvittava lihastyö vaikeutuu epäergonomisen puhumisasennon tai liian 

jännittyneiden kurkunpäänlihasten takia (Sala, Sihvo & Laine, 2011, s. 19–22). 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on selvittää, minkälaisia toimintakulttuureja 

päiväkodeissa esiintyy ja minkälaisia piirteitä niistä löytyy. Tutkimuksessa selvitetään 

myös, että vaikuttavatko jotkin päiväkodin toimintakulttuurin ominaisuudet siihen, 

miten paljon ääniongelmia koetaan päiväkodin työntekijöiden keskuudessa.  

 

Tutkimuksessani pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Minkälaisia toimintakulttuureja päiväkotiryhmissä on? 

2. Onko päiväkodin toimintakulttuuri yhteydessä työntekijöiden äänihäiriöiden 

syntyyn? 
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3 MENETELMÄT 

 

Tutkimukseni toteutettiin osittain internet -kyselynä ja osittain paperisena kyselynä. 

Siihen osallistui päiväkodin työntekijöitä Oulun kaupungin päiväkodeista. Tutki-

muslupa tutkimusta varten haettiin Oulun kaupungin opetustoimelta ja varhais-

kasvatuksen johtoryhmältä (Liite 1).  

 

 

3.1 Koehenkilöt 

 

Tutkimukseni kohdistui Oulun päiväkotien työntekijöihin. Kuten jo aikaisemmin 

kerroin, termi päiväkodin työntekijä kattaa kaikki lasten kanssa työskentelevät henkilöt. 

Tutkimukseeni osallistuneet koehenkilöt olivat siis ammattinimikkeeltään muun muassa 

lastentarhanopettajia, ryhmäavustajia ja henkilökohtaisia avustajia. Tutkimukseni 

kohteena eivät olleet muut päiväkodissa työskentelevät henkilöt, kuten siistijät, keittäjät 

ja huoltohenkilöt.  

 

Tutkimukseeni osallistui 32 päiväkodin työntekijää kahdeksasta eri päiväkodista. Kolme 

koehenkilöistä vastasi internet-kyselyyn ja 29 paperiseen kyselyyn. Suoritin tut-

kimukseni kahdessa osassa (kuvio 2). Ensin lähetin tutkimustiedotteet ja sähköisen 

linkin kyselyyn jokaiselle Oulun päiväkodin johtajalle eli noin 160:een päiväkotiin 

(Liitteet 2 ja 3). Jokainen päiväkodin johtaja sai lukea tiedotteet rauhassa ja päättää 

osallistuuko päiväkoti tutkimukseen vai ei. Sähköisellä yhteydenotolla ja sähköisessä 

muodossa olevalla kyselyllä oli tarkoitus tavoittaa mahdollisimman moni päiväkodin 

johtaja ja saada mahdollisimman suuri vastaajajoukko, jotta tutkimuksen tulokset 

olisivat luotettavasti yleistettävissä. Mukaan lähti kuitenkin vain kaksi päiväkotia ja itse 

kyselyyn vastasi ainoastaan kolme työntekijää. Oulun kaupungin päiväkodeissa on 

tuhansia lasten parissa työskenteleviä henkilöitä, joten tutkimukseni tavoitti alle 0,001 

% näistä työntekijöistä. Matalan vastausprosentin takia muutin lähestymistapaani. Otin 

päiväkotien johtajiin yhteyttä puhelimitse ja sain seitsemän päiväkotia osallistumaan 

tutkimukseen. Päiväkodit, joihin otin yhteyttä, valitsin satunnaisotannalla Oulun 

kaupungin päiväkotilistauksesta. Vein näihin päiväkoteihin yhteensä 89 kappaletta 

tutkimustiedotteita ja tutkimuslomakkeen sisältäviä paperikyselyitä sekä jokaiselle 
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päiväkotiosastolle yhden suljetun vastauslaatikon. Päiväkotien työntekijät pystyivät 

osallistumaan tutkimukseen kahdella tavalla: vastaamalla sähköiseen kyselyyn tai 

paperiseen tutkimuslomakkeeseen. Tällä kertaa vastauksia tuli 29 kappaletta kuudesta 

eri päiväkodista (Kuvio 3). Yhdestä päiväkodista ei siis tullut vastauksia. Vas-

tausprosentti oli 32,6 %. Koehenkilöistä viisi vastasi ainoastaan äänihäiriöitä koskeviin 

kysymyksiin eli he jättivät vastaamatta toimintakulttuuria koskeviin kysymyksiin. Siksi 

äänihäiriöitä analysoitaessa tutkimuksen koehenkilömäärä on 32 ja toimintakulttuuria 

27. Sisällytin tutkimukseeni kuitenkin sekä ensimmäiseen että toiseen tutkimus-

vaiheeseen osallistuneet koehenkilöt, sillä vastausajankohdalla eikä -tavalla ollut 

tutkimukseni onnistumisen kannalta merkitystä.  

 

 

Sopivien kyselylomakkeiden etsiminen 

↓ 

Toimintakulttuuria koskevan kyselylomakkeen kääntäminen suomen kielelle 

 ↓ 

Kyselylomakkeen tarkastuttaminen kielentarkastajalla 

↓ 

Kyselylomakkeen korjaaminen sen lopulliseen muotoon 

↓ 

Tutkimusluvan hankkiminen 

↓ 

Internet -kyselyiden tekeminen 

↓ 

Yhteydenotot päiväkodin johtajiin sähköpostitse 

↓ 

Muistutusviestin lähettäminen päiväkodeille, joilta ei ollut tullut vastausta 

↓ 

Yhteydenotot päiväkodin johtajiin puhelimitse 

↓ 

Käynnit päiväkodeissa 

↓ 

Vastausten siirtäminen SPPS-ohjelmaan 

↓ 

Aineiston tilastollinen analyysi 

↓ 

Tulosten raportointi 

Kuvio 2. Tutkimuksen toteutuksen vaiheet aikajärjestyksessä 
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Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden päiväkodin työntekijöiden lukumäärä päiväkodeittain 

 

 

3.2 Kyselylomakkeet 

 

Tutkimuksessani kiinnostuksen kohteina olivat päiväkodissa vallitsevat 

toimintakulttuurit, niiden yhteys päiväkodin työntekijöiden äänihäiriöihin ja ääni-

häiriöiden esiintyvyys. Koska tutkimus oli luonteeltaan kvantitatiivinen, yksi tehokas 

tapa kerätä aineistoa olivat valmiit kyselylomakkeet valmiine vastausvaihtoehtoineen 

(Heikkilä, 2008, s. 13–32). Kyselytutkimus on sekä tehokas että taloudellinen 

menetelmä kerätä aineistoa silloin, kun koehenkilömäärä on suuri.  

 

Aineistoa tutkimukseeni keräsin sekä internet-pohjaisilla että paperisilla 

kyselylomakkeilla. Jokainen työntekijä sai täytettäväkseen kahdenlaiset lomakkeet. 

Ensimmäinen niistä oli Lurien, Schultzin ja Lamannan (2011) 29 kysymystä sisältävä 

lomake, jonka avulla selvitettiin työyhteisön ja toimintakulttuurin laatua (Liite 2). 

Kysely käännettiin suomen kielelle ja tarkastutettiin kielentarkastajalla ennen 

tutkimuskäyttöä. Koehenkilöiden taustatiedoista kysyttiin päiväkodin nimeä ja päi-

väkotiryhmän nimeä, jotta samaan päiväkotiin ja päiväkotiryhmään kuuluvat työntekijät 
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voidaan yhdistää tulosten analysointivaiheessa. Toimintakulttuuria koskevassa 

kyselylomakkeessa koehenkilöiden tuli vastata jokaiseen kysymykseen asteikolla 1–5, 

siten että 1=täysin eri mieltä, 2=eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=samaa mieltä ja 5= 

täysin samaa mieltä. Kysymykset käsittelivät muun muassa työyhteisön uudistuksia, 

tavoitteellisuutta, ilmapiiriä ja avoimuutta, työyhteisön johdon toimintaa, työyhteisön 

tapoja kohdata ongelmia sekä työn stressaavuutta.  

 

Toisella lomakkeella tutkittiin, onko koehenkilöllä äänihäiriö vai ei. Tähän käytin 

Simbergin, Salan, Laineen ja Rönnemaan (2001) kehittämää seulontameneltelmää 

äänihäiriöille (Liite 3). Kyselyn kahdeksan kysymystä on valittu tarkoin aiempien 

tutkimuksien pohjalta, sillä niiden huomattiin olevan olennaisimmat äänihäiriön 

löytymisen kannalta (Simberg, Laine, Sala & Rönnemaa, 2000). Koehenkilön tuli 

arvioida, kuinka usein hänellä on kuluneen vuoden aikana esiintynyt tiettyjä äänioireita. 

Näitä äänioireita olivat äänen käheys, väsyminen, madaltuminen, sortuminen, 

katoaminen, vaikeus saada ääni kuuluville, tarve rykiä ja kipu kurkunpään seudulla. 

Tutkittavien tuli arvioida äänioireiden esiintyvyyden tiheyttä asteikolla 1–6, siten että 

1= päivittäin tai lähes päivittäin, 2= viikoittain tai lähes joka viikko, 3= kuukausittain tai 

lähes joka kuukausi, 4= harvemmin, 5= vain kausittain ja 6= ei oireita. Simbergin ym. 

(2000) tutkimuksessa määriteltiin, että henkilöllä voidaan sanoa olevan äänihäiriö jos 

hän arvioi kahteen tai useampaan kysymykseen kyseisiä äänioireita esiintyvän päivittäin 

tai lähes päivittäin ja/tai viikoittain tai lähes joka viikko.   

 

 

3.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe suoritettiin loka–marraskuussa 2013. Kaikki 160 

Oulun kaupungin päiväkotia kuuluivat tutkimuksen kohderyhmään, joten lähetin 

jokaiselle päiväkodin johtajalle sähköpostia tutkimuksestani. Sähköposti sisälsi lyhyen 

tutkimuksesta informoivan osion ja liitteinä olivat tutkimustiedotteet sekä päiväkodin 

johtajille että työntekijöille. Tutkimustiedote sisälsi sähköisen linkin kyselyyn, tietoa 

tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta sekä vastausohjeet. Tutkimustiedotteessa luki, että 

internet-kysely on auki kolme viikkoa eli 30.10.2013 saakka. Periaatteena oli, että 

päiväkodin johtaja joko lähettää työntekijöille sähköpostitse tutkimustiedotteet tai 
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tulostaa ne jokaiselle työntekijälle paperiseksi versioksi. Kun vastauksia ei alkanut tulla, 

lähetin muistutussähköpostia kaikkiin päiväkoteihin, jotka eivät olleet vastanneet. 

Samalla ilmoitin kyselyyn vastaamisajan jatkuneen viikolla 07.11.2013 asti. 

 

Tutkimuksen toinen vaihe suoritettiin marraskuussa 2013. Ensimmäiseksi valitsin 

satunnaisotannalla Oulun kaupungin alaisten päiväkotien listasta päiväkoteja, joiden 

johtajille soitin. Suurin osa päiväkodin johtajista ei vastannut puhelimeen, muutama 

kieltäytyi tutkimukseen osallistumisesta ja seitsemän päiväkodin johtajaa päätti 

päiväkotinsa osallistuvan tutkimukseen. Sovin päiväkodin johtajien kanssa päivän ja 

ajan jolloin vien tutkimustiedotteet, kyselyt ja vastauslaatikot päiväkotien eri osastoille 

ja milloin haen ne pois. Jokaisen kanssa sovimme, että kyselyihin voi vastata viikon 

ajan. Perustelimme tätä sillä, että jokainen työntekijä ehtii perehtyä tutkimukseen, mutta 

aikaa ei kuitenkaan ole liikaa, jotta vastaaminen ei unohdu. Vaikka jokaiselle työn-

tekijälle tarjottiin mahdollisuus vastata kyselyyn myös sähköisesti, kaikki vastasivat 

paperiseen kyselylomakkeeseen ja palauttivat sen vastauslaatikkoon.  

 

 

3.4 Tilastollinen analyysi 

 

Tutkimuksen tilastollinen käsittely tehtiin SPSS for Windows -ohjelmalla (versio 20). 

Analysointiin oli vaikea löytää sopivia menetelmiä, sillä suhteessa kyselyn kysymysten 

lukumäärään koehenkilöitä oli melko vähän. Muuttujien jakaumia kuvattiin taulukoiden 

ja kuvioiden avulla.  

 

Faktorianalyysin peruspääidea on kuvata muuttujien kokonaisvaihtelua pienemmällä 

muuttujien määrällä (Heikkilä, 2008, s. 243–255). Faktorianalyysilla tiivistetään suuri 

muuttujajoukko muutamaksi faktoriksi, jotka ovat alkuperäisten muuttujien 

lineaarikombinaatioita. Faktorianalyysilla pyritään siis selvittämään muuttujien välistä 

vaihtelua. Tässä tutkimuksessa faktorianalyysilla haettiin ääniongelmien sekä 

toimintakulttuurin ulottuvuudet. Molemmissa tarkistettiin faktorianalyysien 

selitysosuudet, mitkä olivat erittäin korkeat. Kyseiset faktorianalyysit tehtiin 

pääkomponenttimenetelmällä ja suorakulmaisella Varimax-rotaatiolla. Faktorianalyysin 

tulosten perusteella muodostettiin summamuuttujia, joita käytettiin jatkoanalyysissa.  
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Cronbachin alpha kuvaa sisäistä luotettavuutta eli sitä, miten läheisesti muuttujat 

liittyvät toisiinsa. Sen tulee olla vähintään 0,6, jotta muuttujat ovat sisäisesti yhteneviä 

(Heikkilä, 2008, s. 243–255; Nunnally, 1975, s. 75–92). Tässä tutkimuksessa kyseistä 

Cronbachin alphaa käytettiin faktorianalyysien yhteydessä.  

 

Spearmanin korrelaatiokertoimen testillä haetaan kahden muuttujan välisen 

riippuvuuden voimakkuutta (Heikkilä, 2008, s. 203–223). Näiden muuttujien tulee olla 

vähintään välimatka-asteikollisia. Tässä tutkimuksessa kyseistä Spearmanin 

korrelaatiokertoimen testiä käytettiin, kun etsittiin tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä 

äänihäiriöiden ja toimintakulttuurin osa-alueiden väliltä.  

 

Pearsonin χ2-testi kuvaa vähintään kahden muuttujan välistä riippuvuutta (Heikkilä, 

2008, s. 235–236). Se kertoo kuinka todennäköistä on, että riippuvuus on syntynyt 

ainoastaan otantasattuman vaikutuksesta niin, että muuttujat ovat perusjoukossa 

toisistaan riippumattomia. Tässä tutkimuksessa Pearsonin χ2-testiä käytettiin päiväkodin 

toimintakulttuurien summamuuttujien ja toimintakulttuurien tyytyväisyysluokkien 

välisen riippuvuuden arviointiin.  

 

Friedmanin testi on kaksisuuntainen varianssianalyysi, jossa verrataan kolmea tai 

useampaa ryhmää silloin, kun aineisto on luokiteltu (Heikkilä, 2008, s. 244–255). Se 

testaa onko ryhmien välillä eroja ja sitä, ovatko kunkin vastaajan arvot sattumanvaraisia 

vai ei. Friedmanin testin kohdalla ei tarvitse olettaa normaalijakautuneisuutta ja se 

soveltuu hyvin mielipideasteikolle. Tässä tutkimuksessa Friedmanin testillä tutkittiin 

onko päiväkodin työntekijöiden ääniongelmien kokemisessa tilastollisesti merkitsevää 

eroa. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
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4 TULOKSET 

 

 

Tulosluku jakautuu kahteen osaan: päiväkodin toimintakulttuureihin ja päiväkodin 

toimintakulttuurien yhteyteen äänihäiriöihin. Ensimmäiseksi käsittelen pelkästään 

päiväkodin toimintakulttuureita ja sen jälkeen käsittelyyn tulevat päiväkodin 

toimintakulttuurit ja niiden yhteys äänihäiriöihin.  

 

 

4.1 Päiväkodin toimintakulttuurit 

 

Seuraavaksi esittelen tutkimukseni tulokset päiväkodin toimintakulttuurien osalta. 

Tuloksista näkyy, minkälaisia toimintakulttuureita päiväkodeissa on. Tulokset erit-

televät myös erilaisia päiväkodin toimintakulttuurin ominaisuuksia. 

 

Toimintakulttuurikyselyssä päiväkodin työntekijöiden tuli vastata kysymyksiin 

asteikolla 1–5 (1=täysin eri mieltä 2=eri mieltä 3=en osaa sanoa 4=samaa mieltä 5= 

täysin samaa mieltä), jonka perusteella määräytyi heidän työtyytyväisyytensä määrä. 

Kaikissa päiväkodeissa ja päiväkotiryhmissä vallitsi hyvä toimintakulttuuri. Päiväkodin 

työntekijöiden vastaukset jaettiin kahteen tyytyväisyysluokkaan, jolloin voitiin erottaa 

todella tyytyväiset ja melko tyytyväiset päiväkodit sekä päiväkotiryhmät toisistaan. 

Tyytyväisyysluokkiin jakamisessa 50 % päiväkodeista sekä päiväkotiryhmistä asetettiin 

tyytyväisten luokkaan ja 50 % melko tyytyväisten luokkaan siten, että päiväkodit ja 

päiväkotiryhmät listattiin tyytyväisyyden mukaan järjestykseen ja raja asetettiin puoleen 

väliin koehenkilöiden listausta (Taulukko 1). Jako on täten keinotekoinen, mutta se 

kuitenkin kerää toimivasti erittäin tyytyväiset ja melko tyytyväiset omiin luokkiinsa.  
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Taulukko 1. Vastaajien tyytyväisyys päiväkotinsa toimintakulttuuriin asteikolla 1–5 ja 

keinotekoinen 50 % raja melko tyytyväisiin ja tyytyväisiin työntekijöihin luokittelussa 

Tyytyväisyys Lkm Kumulatiivinen % 

3,28 1 3,7 

3,34 1 7,4 

3,66 1 11,1 

3,67 1 14,8 

3,76 1 18,5 

3,79 1 22,2 

3,83 1 25,9 

3,86 2 33,3 

3,90 1 37,0 

3,93 2 44,4 

4,00 1 48,1 

4,03 2 55,6 

4,07 1 59,3 

4,14 1 63,0 

4,17 1 66,7 

4,24 2 74,1 

4,31 1 77,8 

4,34 3 88,9 

4,41 1 92,6 

4,72 1 96,3 

4,93 1 100,0 

Yhteensä 27  

 

 

Päiväkoti numero 2 erottui muista päiväkodeista, sillä tyytyväisten työntekijöiden määrä 

korostui verrattuna muihin päiväkoteihin (Kuvio 4). Toimintakulttuuriin tyytyväisiä 

työntekijöitä oli kaksi kertaa enemmän kuin melko tyytyväisiä työntekijöitä. Päi-

väkodeissa 4 ja 5 oli puolestaan enemmän melko tyytyväisiä kuin tyytyväisiä työn-

tekijöitä. Päiväkodissa numero 3 tyytyväisten ja melko tyytyväisten määrät olivat samat.  
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Kuvio 4. Päiväkotien tyytyväisyysluokat ja vastaajien lukumäärät 

 

 

Kaikissa päiväkotiryhmissä vallitsi hyvä toimintakulttuuri. Päiväkotiin 2 kuuluva 

päiväkotiryhmä 9 kuitenkin erottui selvästi muista päiväkotiryhmistä, koska työpaikan 

toimintakulttuuriin tyytyväisten määrä oli suurempi kuin muissa päiväkotiryhmissä 

(Kuvio 5). Siellä tyytyväisiä oli viisinkertainen määrä verrattuna melko tyytyväisiin. 

Päiväkoteihin 2 ja 4 kuuluvissa päiväkotiryhmissä 4 ja 10 oli puolestaan enemmän 

melko tyytyväisiä kuin tyytyväisiä työntekijöitä. Päiväkotiin 3 kuuluvassa 

päiväkotiryhmässä numero 7 oli yhtä paljon melko tyytyväisiä ja tyytyväisiä työn-

tekijöitä.  
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Kuvio 5. Päiväkotiryhmien tyytyväisyysluokat ja vastaajien lukumäärät 

 

 

Taulukosta 2 näkee, mitkä päiväkotiryhmät olivat missäkin päiväkodissa. Päiväkotien 2 

ja 3 työntekijät olivat siis tyytyväisimpiä toimintakulttuureihinsa. Tämä näkyy 

päiväkotiryhmien tuloksissa, sillä päiväkotiryhmien 7 ja 9 työntekijöistä suurin osa oli 

tyytyväisiä toimintakulttuuriin. Mielenkiintoista oli se, että päiväkodissa 2 ryhmien 

välillä oli eroja tyytyväisyydessä. Ryhmässä 10 oli enemmän toimintakulttuuriin melko 

tyytyväisiä kuin tyytyväisiä työntekijöitä. Päiväkodin numero 4 heikompi tyytyväisyys 

selittyy päiväkotiryhmän 4 tuloksella, jossa melko tyytyväisiä oli enemmän kuin 

tyytyväisiä. Päiväkodissa 5 oli myös enemmän toimintakulttuuriin melko tyytyväisiä 

kuin tyytyväisiä työntekijöitä, mikä selittyy päiväkotiryhmien 1 ja 2 tuloksilla.  
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Taulukko 2.  Päiväkotiin kuuluvien päiväkotiryhmien numerot 

Päiväkodin 

numero 

Päiväkotiin kuuluvien 

päiväkotiryhmien numerot 

1 3 

2 9, 10 

3 7 

4 4, 6 

5 1, 2, 8 

6 5 

7 11 

 

 

Faktorianalyysillä haettiin toimintakulttuurin ulottuvuudet, joita löytyi yhdeksän: faktori 

1= toisten arvostaminen, faktori 2=ongelman ratkaisu ja työn laatu, faktori 3=selkeät 

tavoitteet ja kulttuuritaustat, faktori 4=työkalut tehdä työ hyvin, faktori 5=palaute, 

faktori 6=työn stressaavuus, faktori 7=tiimityö, faktori 8=uudistusprosessit ja faktori 

9=kommunikointi (Taulukko 3). Faktorianalyysin selitysosuus oli 82,3 %, mikä oli 

erittäin korkea. 

 

 

Taulukko 3. Toimintakulttuurin 9 ulottuvuutta ja niiden selitysosuus sekä Cronbachin 

alpha tai korrelaatiokerroin 

Faktorin 

numero 

Faktorin nimi Selitysosuus Cronbachin alpha α tai 

korrelaatiokerroin r* 

1. Toisten arvostaminen 12,5 0,9 

2. Ongelmanratkaisu ja työn laatu 11,1 0,8 

3. Selkeät tavoitteet ja kulttuuritaustat 10,7 0,8 

4. Työkalut tehdä työ hyvin 10,0 0,7 

5. Palaute 9,7 0,6 

6. Työn stressaavuus 8,3 0,5* 

7. Tiimityö 7,7 0,7 

8. Uudistusprosessit 6,8 0,4* 

9 Kommunikointi 5,7 0,4* 

*Työn stressaavuus, uudistusprosessit ja kommunikointi muodostuvat vain kahdesta muuttujasta, jolloin 

muuttujien välinen yhteys kuvataan korrelaatiokertoimen avulla.  

 

 

Pearsonin χ2-testin avulla selvitettiin päiväkodin toimintakulttuurista tehtyjen eri fak-

toreiden yhteyttä päiväkotinsa toimintakulttuuriin tyytyväisiin ja melko tyytyväisiin 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
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työntekijöihin. Kaiken kaikkiaan yhdeksästä muuttujasta löytyi kolmesta tilastollisesti 

merkitsevä yhteys tyytyväisiin ja melko tyytyväisiin työntekijöihin.  

 

Toisten arvostamisella ja työpaikkansa toimintakulttuuriin liittyvän tyytyväisyyden 

väliltä löytyi tilastollisesti merkitsevä yhteys (p = 0,006, Taulukko 4). Ne työntekijät, 

jotka olivat tyytyväisiä työpaikkansa toimintakulttuuriin, myös arvostivat työtänsä ja 

työtovereidensa mielipiteitä.  

 

 

Taulukko 4. Toisten arvostamisen (faktori 1) yhteys melko tyytyväisiin ja tyytyväisiin 

päiväkodin työntekijöihin 

 
melko tyytyväiset tyytyväiset 

lkm % lkm % 

ei arvosta  9 75,0 3 21,4 

arvostaa  3 25,0 11 78,6 

yhteensä 12 100,0 14 100,0 

 

 

Päiväkodissa vallitsevien tavoitteiden ja työpaikkansa toimintakulttuuriin liittyvän 

tyytyväisyyden väliltä löytyi tilastollisesti merkitsevä yhteys (p = 0,018, Taulukko 5). 

Ne työntekijät, joiden päiväkodissa oli selkeät tavoitteet, olivat tyytyväisempiä 

työpaikkansa toimintakulttuuriin kuin työntekijät, joiden päiväkodissa ei ollut asetettu 

selkeitä tavoitteita toiminnalle.  

 

 

Taulukko 5. Tavoitteiden selkeyden (faktori 3) yhteys melko tyytyväisiin ja 

tyytyväisiin päiväkodin työntekijöihin 

 

 melko tyytyväiset tyytyväiset 

lkm % lkm % 

epäselvät tavoitteet 9 75,0 4 28,6 

selkeät tavoitteet 3 25,0 10 71,4 

yhteensä 12 100,0 14 100,0 

 

 



33 

 

Päiväkodin työntekijöiden saaman palautteen ja toimintakulttuuriin liittyvän 

tyytyväisyyden väliltä löytyi tilastollisesti merkitsevä yhteys (p = 0,02, Taulukko 6). Ne 

työntekijät, jotka saivat työpaikallaan riittävästi palautetta työstään, olivat 

tyytyväisempiä työpaikkansa toimintakulttuuriin kuin työntekijät, joiden päiväkodissa ei 

annettu palautetta tarpeeksi.  

 

 

Taulukko 6. Palautteen saamisen (faktori 5) yhteys melko tyytyväisiin ja tyytyväisiin 

päiväkodin työntekijöihin 

 melko tyytyväiset tyytyväiset 

lkm % lkm % 

ei saa palautetta 8 66,7 3 21,4 

saa palautetta 4 33,3 11 78,6 

yhteensä 12 100,0 14 100,0 

 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että toimintakulttuureja koskevat tulokset osoittivat, että 

päiväkotien työntekijät olivat varsin tyytyväisiä työpaikallaan vallitseviin toimin-

takulttuureihin. Kyselyn tulosten perusteella työntekijät saatiin jaettua toiminta-

kulttuuriinsa melko tyytyväisiin ja tyytyväisiin. Faktorianalyysin avulla löydettiin 

yhdeksän päiväkotien toimintakulttuureja kuvaavaa ulottuvuutta: toisten arvostaminen, 

ongelmanratkaisu ja työn laatu, selkeät tavoitteet ja kulttuuritaustat, työkalut tehdä työ 

hyvin, palaute, työn stressaavuus, tiimityö, uudistusprosessit sekä kommunikointi. 

Mielenkiintoista oli se, että näistä ulottuvuuksista kolme oli tilastollisesti merkitsevästi 

yhteydessä työntekijöiden tyytyväisyysasteeseen. Toimintakulttuuriinsa melko 

tyytyväisten työntekijöiden työpaikoilla arvostettiin vähemmän toisia, heillä oli epä-

selvemmät tavoitteet ja vähemmän palautteen antamista kuin tyytyväisillä työntekijöillä. 

 

 

4.2 Päiväkodin toimintakulttuurien ja äänihäiriöiden yhteys 

 

Seuraavaksi esittelen tutkimukseni tulokset päiväkodin toimintakulttuurien ja ää-

nihäiriöiden yhteyden osalta. Tuloksista käy ilmi päiväkodin työntekijöiden ääni-

häiriöiden esiintyvyys, toimintakulttuuriinsa tyytyväisten ja melko tyytyväisten 
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työntekijöiden äänihäiriöiden esiintyvyys, ääniongelmien kolme ulottuvuutta, ääni-

ongelmien ulottuvuuksien kokeminen sekä yhteydet toimintakulttuurien ja äänihäi-

riöiden välillä.  

 

Äänihäiriöitä esiintyi 31,3 % päiväkodin työntekijöistä, kun äänihäiriön rajakriteerinä 

pidettiin kahta tai useampaa äänioiretta viikoittain tai sitä useammin (Kuvio 6). Tämä 

tarkoittaa sitä, että tutkimukseen osallistuneista 32:sta päiväkodin työntekijästä 

kymmenellä oli äänihäiriö. On siis huomioitava, että yhden vastaajan merkitys tässä 

äänihäiriöryhmässä oli 10 %. Ääniongelmia oli jopa 40,6 %:lla työntekijöistä, kun 

tarkasteltiin yhden tai useamman äänioireen kokemista viikoittain tai sitä useammin 

(Kuvio 7).  

 

 

 
Kuvio 6. Äänihäiriöiden prosentuaalinen esiintyvyys, kun äänihäiriöitä esiintyi kaksi tai 

enemmän viikon sisällä tai useammin 
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Kuvio 7. Äänihäiriöiden prosentuaalinen esiintyvyys, kun äänihäiriöitä esiintyi yksi tai 

enemmän viikon sisällä tai useammin 

 

 

Päiväkotinsa toimintakulttuuriin melko tyytyväisistä päiväkodin työntekijöistä 55,7 % 

koki äänioireita viikoittain tai useammin, kun äänioireita oli ollut kaksi tai enemmän 

(Kuvio 8). Vastaava luku toimintakulttuuriinsa tyytyväisillä työntekijöillä oli 44,4 %.  

Koska tutkimukseen osallistuneiden koehenkilöiden määrä on niin pieni, täytyy 

äänihäiriöiden esiintyvyyttä tarkastella myös suhteutettuna vastaajien lukumäärään 

(Kuvio 9). Päiväkotinsa toimintakulttuuriin melko tyytyväisiä työntekijöitä oli yhteensä 

13, joista kahdeksalla ei ollut äänihäiriötä ja viidellä oli äänihäiriö. Päiväkotinsa 

toimintakulttuuriin tyytyväisiä työntekijöitä oli 14, joista kymmenellä ei ollut 

äänihäiriötä ja neljällä oli äänihäiriö. Tämä tarkoittaa sitä, että koko aineistosta 

toimintakulttuuriin melko tyytyväisiä äänihäiriöisiä työntekijöitä oli 18,5 % ja 

tyytyväisiä 14,8 %. Vaikka melko tyytyväiset työntekijät kokivat enemmän ja useam-

min äänioireita kuin tyytyväiset työntekijät, ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti 

merkitsevä (p = 0,586).  
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Kuvio 8. Melko tyytyväisten ja tyytyväisten päiväkodin työntekijöiden kokemat 

äänioireet (%), kun äänioireita koettu kaksi tai enemmän viikon sisällä tai useammin 

 

 

 
Kuvio 9. Melko tyytyväisten ja tyytyväisten päiväkodin työntekijöiden kokemat 

äänioireet (lkm), kun äänioireita koettu kaksi tai enemmän viikon sisällä tai useammin 
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Kun äänioireita oli koettu yksi tai enemmän viikoittain tai useammin, 

toimintakulttuuriin melko tyytyväisistä työntekijöistä äänioireita koki 66,7 % ja 

tyytyväisistä 33,3 % (Kuvio 10). Päiväkotinsa toimintakulttuuriin melko tyytyväisiä 

työntekijöitä oli 13, joista viidellä ei ollut äänihäiriötä ja kahdeksalla oli äänihäiriö 

(Kuvio 11). Kun tarkastellaan päiväkotinsa toimintakulttuuriin tyytyväisiä työntekijöitä, 

joita oli 14, äänihäiriöitä ei ollut kymmenellä työntekijällä ja oli neljällä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kaikki koehenkilöt huomioituina toimintakulttuuriin melko 

tyytyväisiä äänihäiriöisiä työntekijöitä oli 29,6 % ja tyytyväisiä 14,8 %. Vaikka tässäkin 

melko tyytyväiset työntekijät kokivat enemmän ja useammin äänioireita kuin 

tyytyväiset työntekijät, ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,085). 

 

 

 
Kuvio 10. Melko tyytyväisten ja tyytyväisten päiväkodin työntekijöiden kokemat 

äänioireet (%), kun äänioireita koettu yksi tai enemmän viikossa tai useammin 
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Kuvio 11. Melko tyytyväisten ja tyytyväisten päiväkodin työntekijöiden kokemat 

äänioireet (lkm), kun äänioireita koettu yksi tai enemmän viikossa tai useammin 

 

 

Faktorianalyysillä haettiin ääniongelmien ulottuvuudet, joita löytyi kolme: faktori 

1=äänen ominaisuudet, faktori 2=kurkunpää ja faktori 3=äänenkuuluvuus (Taulukko 7). 

Faktorianalyysin selitysosuus oli 82,3 %, mikä on erittäin korkea. 

 

 

Taulukko 7. Ääniongelmien 3 ulottuvuutta ja niiden selitysosuus sekä Cronbachin 

alpha 

Faktorin numero Faktorin nimi Selitysosuus Cronbachin 

alpha=α 

1. Äänen ominaisuus 36,7 0,9 

2. Kurkunpää 24,2 0,8 

3. Äänen kuuluvuus 21,4 0,6 
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Friedmanin testillä tutkittiin, onko ääniongelmien kokemisessa tilastollisesti 

merkitsevää eroa. Tuloksista huomattiin, että äänioireita ei koettu samalla tavalla 

(p=0,006). Päiväkodin työntekijöillä esiintyi eniten ongelmia äänen ominaisuuksissa, 

toiseksi eniten kurkunpäässä ja vähiten äänen kuuluvuuden ominaisuuksissa (Kuvio 12). 

Parivertailussa ääniominaisuuksien ja kurkunpään välillä ei koettu tilastollisesti 

merkitsevää eroa (p=1,000), kurkunpään ja äänenkuuluvuuden välillä ero oli suuntaa 

antava (p=0,067) ja äänenkuuluvuuden ja ääniominaisuuksien välillä ero oli 

tilastollisesti merkitsevä (p=0,013).   

 

 

 
 

Kuvio 12. Boxplot-kuvio päiväkodin työntekijöiden kokemista ääniongelmien 

ulottuvuuksien määristä 

 

 

Spearmanin korrelaatiokertoimen testillä löytyi tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä 

äänihäiriöiden ja toimintakulttuurin osa-alueiden väliltä (Taulukko 8). Vaikka tulokset 

olivatkin tilastollisesti merkitseviä, tulee muistaa, että pienen koehenkilömäärän takia 
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yksittäisen vastaajan merkitys on suuri. Tämän seurauksena tuloksissa voi esiintyä 

vääristymää, vaikka se näyttäisi tilastollisesti merkitsevältä. Tarve selvittää kurkkua, 

rykiä tai yskiä oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toimintakulttuurikyselyn 

kysymyksen numero 10 kanssa (r=0,57, p=0,003). Työntekijöillä, joiden työtiimi ei opi 

virheistään, tuli työpäivän aikana tarvetta kurkun selvittämiselle, rykimiselle tai 

yskimiselle useammin kuin työntekijöillä, joiden työtiimi oppii virheistään. Äänen 

rasittuminen ja väsyminen työpäivän aikana korreloi toimintakulttuurikyselyn 

kysymyksen numero 12 kanssa (r=0,49, p=0,012). Eli niillä työntekijöillä, joilla ei ollut 

tarpeeksi tietoa tehdä työtään hyvin, rasittui ja väsyi ääni työpäivän aikana toisin kuin 

työntekijöillä, jotka kokivat tietoa olevan tarpeeksi. Äänen madaltuminen ja 

käheytyminen työpäivän aikana korreloi myös saman kysymyksen kanssa (r=0,43, 

p=0,027) kuten myös vaikeus saada ääntä kuuluviin (r=0,44, p=0,025).  

 

Äänen madaltuminen ja käheytyminen oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

toimintakulttuurikyselyn kysymyksen 13 kanssa (r=0,53, p=0,005). Eli ne työntekijät, 

jotka kokivat työtiiminsä käyttävän vähemmän aikaa ongelmien selvittämiseen, kärsivät 

enemmän äänen madaltumisesta tai käheytymisestä työpäivän aikana kuin työntekijät, 

joiden työtiimi käytti enemmän aikaa ongelmien ratkaisemiseksi. Äänen pettäminen, 

sortuminen ja katkeilu korreloivat myös saman toimintakulttuurikyselyn kysymyksen 

kanssa (r=0,46, p=0,019), kuten myös kurkunpään tienoilla tunnettu kipu, 

jännittyneisyys tai palan tunne (r=0,45, p=0,023) sekä tarve selvittää kurkkua, rykiä tai 

yskiä (r=0,55, p=0,005). Kurkunpään tienoilla tunnettu kipu, jännittyneisyys tai palan 

tunne korreloivat toimintakulttuurikyselyn kysymyksen numero 15 kanssa (r=-0,40, 

p=0,046). Työntekijät, jotka kokivat tiimissään työskentelyn stressaavaksi, kokivat 

enemmän äänihäiriöitä kuin stressaamattomat työntekijät. Tarve selvittää kurkkua, rykiä 

tai yskiä korreloi toimintakulttuurikyselyn kysymyksen 16 kanssa (r=0,41, p=0,043). 

Kun työntekijät kokivat työnsä odotusten olevan epäselviä, heillä oli enemmän 

äänioireita kuin työntekijöillä, joiden työn odotukset olivat selkeitä.  

 

Äänen katoaminen kokonaan vähintään muutaman minuutin ajaksi korreloi 

toimintakulttuurikyselyn kysymyksen numero 18 kanssa (r=-0,49, p=0,01). Eli työn-

tekijät, jotka saivat säännöllistä ja hyödyllistä palautetta työstään, kokivat enemmän 

äänioireita kuin ne työntekijät, jotka eivät saaneet palautetta yhtä säännöllisesti. Sama 
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toimintakulttuurikyselyn kysymys oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä myös 

tarpeeseen selvittää kurkkua, rykiä tai yskiä (r=0,50 p=0,012). Rykimisoirehdintaa 

esiintyi kuitenkin sitä vähemmän mitä enemmän palautetta työntekijät saivat. Äänen 

pettäminen, sortuminen ja katkeilu työpäivän aikana korreloivat toiminta-

kulttuurikyselyn kysymyksen 19 kanssa (r=-0,43, p=0,028). Eli niillä työntekijöillä, 

joiden työtiimit ovat säännöllisessä yhteydessä päivähoitoon liittyviin organisaatioihin, 

on enemmän äänihäiriöitä kuin työntekijöillä, joiden työtiimit eivät ole niin 

säännöllisesti yhteydessä päivähoidon organisaatioihin. Myös kurkunpään tienoilla 

tunnettu kipu, jännittyneisyys tai palan tunne olivat tilastollisesti merkitsevästi 

yhteydessä saman toimintakulttuurikyselyn kysymyksen kanssa (r=-0,48, p=0,022). 

Kipuilua esiintyi enemmän työtiimien jäsenillä, jotka olivat säännöllisesti yhteydessä 

päivähoidon organisaatioihin.  

 

Äänen pettäminen, sortuminen ja katkeilu työpäivän aikana korreloivat toimin-

takulttuurikyselyn kysymyksen 24 kanssa (r=0,44, p=0,025) kuten korreloivat myös 

tarve selvittää kurkkua, rykiä ja yskiä (r=0,58, p=0,003). Eli kun työntekijät antoivat 

lapsille näiden psyykkisen terveyden kannalta tarpeellista huomiota, äänioireita esiintyi 

vähemmän kuin työntekijöillä, jotka eivät tätä huomiota antaneet. Äänen katoaminen 

kokonaan vähintään muutaman minuutin ajaksi työpäivän aikana oli tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä toimintakulttuurikyselyn kysymyksen numero 26 kanssa (r=-

0,46, p=0,017). Kun työtiimissä kommunikoidaan säännöllisesti ja toimivasti 

uudistusten toimimisesta, työntekijät kokevat enemmän äänioireita kuin työntekijät, 

joiden tiimit eivät kommunikoi uudistuksista.  
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Taulukko 8. Tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot äänihäiriöiden ja toimintakulttuurin 

osa-alueiden välillä. Häiriöpiirteiden tarkemmat kuvaukset on esitetty liitteessä 5. 

 Rasittuu Madaltuu Pettää Katoaa Ei 

kuulu 

Rykii Kipua 

10. Työtiimimme oppii 

virheistään. 

 

     0,57 

0,003 

 

12. Työtiimimme jäsenillä 

on tarpeeksi tietoa, jotta 

voimme tehdä työmme 

hyvin. 

 

0,49 

0,012 

0,43 

0,027 

  0,44 

0,025 

  

13. Kun työtiimimme 

jäsenet kohtaavat ongelmia, 

käytämme aikaa 

selvittääksemme mistä on 

kyse. 

 0,53 

0,005 

0,46 

0,019 

  0,55 

0,005 

0,45 

0,023 

15. Työskentely 

tiimissämme on 

stressaavaa. 

 

      -0,40 

0,046 

16. Työn odotukset ovat 

selkeät. 

 

     0,41 

0,043 

 

18. Työntekijät saavat 

säännöllistä ja hyödyllistä 

palautetta työstään. 

 

   -0,49 

0,01 

 0,50 

0,012 

 

19. Työtiimimme jäsenet 

ovat säännöllisesti 

yhteydessä päivähoitoon 

liittyviin organisaatioihin.  

 

  -0,43 

0,028 

   -0,48 

0,022 

24.Tiimimme jäsenet 

antavat lapsille näiden 

psyykkisen terveyden ja 

hyvinvoinnin kannalta 

tarpeellista huomiota. 

 

  0,44 

0,025 

  0,58 

0,003 

 

26.Työtiimissämme 

kommunikoidaan 

säännöllisesti ja toimivasti 

siitä, miten erilaiset 

uudistukset etenevät.  

 

   -0,46 

0,017 

   

 

 

Äänihäiriöiden ja toimintakulttuuriin yhteyttä käsittelevät tulokset osoittivat, että 

äänihäiriöiden esiintyvyys oli 31,3 % tai 40,6 % riippuen oliko äänihäiriön raja-

kriteerinä kahden ja useamman vai yhden ja useamman äänioireen kokeminen 

viikoittain tai useammin. Tutkimuksen kannalta olennainen tulos oli se, että 
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päiväkotinsa toimintakulttuuriin melko tyytyväiset työntekijät kokivat äänihäiriöitä 

enemmän kuin siihen tyytyväiset työntekijät. Faktorianalyysillä löydettiin kolme 

ääniongelmien ulottuvuutta, joista eniten oireileviksi arvioitiin äänen ominaisuudet, 

toiseksi eniten kurkunpää ja vähiten äänenkuuluvuus. Äänihäiriöpiirteiden ja 

toimintakulttuurin osa-alueiden väliltä löytyi tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä muun 

muassa ongelmanratkaisutilanteiden ja työhön liittyvän tiedon määrän osa-alueilta. 
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5 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa minkälaisia 

toimintakulttuureita päiväkodeissa oli ja selvittää, oliko niillä yhteyttä päiväkodin 

työntekijöiden äänihäiriöihin. Päiväkotien työntekijät olivat kaikki suhteellisen 

tyytyväisiä työpaikkojen toimintakulttuureihin. Toimintakulttuureista löytyi kuitenkin 

erilaisia ulottuvuuksia. Päiväkodin työntekijöistä yli kolmasosa koki äänihäiriöitä 

viikoittain tai useammin. Äänihäiriöiden huomattiin olevan yhteydessä heikohkoihin 

toimintakulttuureihin. Myös ääniongelmista löydettiin erilaisia ulottuvuuksia, joita 

koettiin eri tavalla.   

 

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

 

5.1.1Päiväkodin toimintakulttuurit 

 

Toimintakulttuurikyselyssä päiväkodin työntekijöiden tuli vastata kysymyksiin 

asteikolla 1–5 (1=täysin eri mieltä 2=eri mieltä 3=en osaa sanoa 4=samaa mieltä 5= 

täysin samaa mieltä), jonka perusteella määräytyi heidän työtyytyväisyytensä määrä. 

Heidät jaettiin keinotekoisiin tyytyväisyysluokkiin siten, että tyytyväisempi 50 % työn-

tekijöistä (n=14) kuului toimintakulttuuriin tyytyväisiin työntekijöihin ja vähemmän 

tyytyväinen 50 % työntekijöistä (n=13) kuului melko tyytyväisiin työntekijöihin. Koska 

niin suuri osa työntekijöistä oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä päiväkotinsa 

toimintakulttuuriin, ei voitu tehdä vastausten perusteella jakoa täysin tyytymättömiin ja 

täysin tyytyväisiin. Pienen koehenkilömäärän vuoksi vastaukset olisivat vääristyneet ja 

kunnollisia tuloksia ei olisi saatu. Jos koehenkilöitä olisi ollut enemmän, 

tyytymättömiin ja tyytyväisiin työntekijöihin jakaminen olisi ollut mahdollista ja erittäin 

suositeltavaa. Nyt käytössä olleen keinotekoisen jaon vuoksi yhtä tyytyväiset työntekijät 

saattoivat sijoittua eri tyytyväisyysluokkaan, koska raja vedettiin keskelle 

tyytyväisyyden mukaan järjestettyä koehenkilöjoukkoa. Tämä rajanveto on saattanut 

vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin, mutta näin pienen otoksen kanssa se oli toimivin ja 

paras keino jakaa koehenkilöt tyytyväisyysluokkiin. Täten saatiin tutkittua, mihin 
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päiväkoteihin sijoittuivat tyytyväisimmät työntekijät ja missä olivat tyytymättömimmät 

työntekijät. 

 

Vaikka eri päiväkotien ja päiväkotiryhmien väliltä löytyi eroja toimintakulttuureista, 

niin tässäkin täytyy huomioida pieni koehenkilömäärä. Kuviosta 3 näkee, että vastaajia 

oli maksimissaan vain yhdeksän työntekijää per päiväkoti ja suurimmassa osassa vain 

muutama. Tuloksia voidaan siis pitää suuntaa antavina, mutta niitä ei voida yleistää 

koskemaan kaikkia päiväkodin työntekijöitä. Jos sama tutkimus tehtäisiin suuremmalla 

koehenkilöjoukolla, tulokset olisivat kuitenkin todennäköisesti samantyyppiset, koska jo 

näin pienellä tutkimusjoukolla saatiin tilastollisesti merkitseviä tuloksia.   

 

Tutkimustulosten homogeenisyyttä selittänee jälleen kerran pieni koehenkilömäärä. 

Tässä tutkimuksessa lähes kaikki työntekijät olivat suhteellisen tyytyväisiä 

työpaikallansa vallitsevaan toimintakulttuuriin. Jos tämä tutkimus tehtäisiin suu-

remmalle koehenkilöjoukolle, silloin näkyisi mahdollisesti enemmän vaihtelua 

toimintakulttuureissa. Tämä näkyi jo siinä, että päiväkodissa numero 2 näkyi eniten 

eroja toimintakulttuurissa ja kyseisestä päiväkodista tuli eniten vastauksia. Päiväkodit, 

joista vain muutama työntekijä vastasi kyselyyn, olivat melko homogeenisiä 

vastauksissaan.  

   

Toimintakulttuurikyselyn kysymykset saatiin jaettua faktorianalyysin avulla yhdeksäksi 

ulottuvuudeksi. Mielenkiintoista on se, että juuri toisten arvostaminen, selkeät tavoitteet 

ja palautteen saaminen olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä työntekijöiden 

tyytyväisyyteen. On mahdollista, että juuri nämä toimintakulttuurin osa-alueet koetaan 

tärkeiksi työhyvinvoinnin kannalta. Ongelmanratkaisu ja työnlaatu, työkalut tehdä työ 

hyvin, työn stressaavuus, tiimityö, uudistusprosessit ja kommunikointi eivät olleet 

tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä koettuun työtyytyväisyyteen. Päiväkodin 

työntekijät saattavat kokea, että nämä toimintakulttuurin osa-alueet eivät ole niin 

merkittäviä työtyytyväisyyden mittareita. Tätä asiaa täytyisi kuitenkin tutkia lisää, jotta 

siitä voitaisiin vetää tieteellisesti päteviä johtopäätöksiä.  
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5.1.2 Päiväkodin työntekijöiden äänihäiriöt 

 

Tässä tutkimuksessa äänihäiriöitä koki 31,3 % päiväkodin työntekijöistä, kun 

äänihäiriön rajakriteerinä pidettiin kahta tai useampaa äänioiretta viikoittain tai sitä 

useammin. Ääniongelmia oli 40,6 %:lla työntekijöistä, kun tarkasteltiin yhden tai 

useamman äänioireen kokemista viikoittain tai sitä useammin. Verrattuna muihin 

äänihäiriöiden esiintyvyyttä käsitteleviin tutkimuksiin äänihäiriöitä esiintyi tässä 

tutkimuksessa suhteellisesti vähemmän, mutta tulokset ovat kuitenkin yllättävän 

yhteneväisiä koehenkilömäärien erosta riippumatta. Salan ym. (2001) tutkimuksessa 

262:sta päiväkodin työntekijästä 37 %:lla oli vuoden sisällä viikoittain tai sitä useammin 

kaksi tai useampia äänioireita ja 54 %:lla oli vuoden sisällä viikoittain tai sitä useammin 

yksi äänioire. Heidän tutkimuksessaan käytettiin samaa äänihäiriöiden arvi-

ointimenetelmää kuin tässä pro gradu -tutkielmassa. Tulosten vertaaminen Kankareen 

ym. (2012) tutkimukseen on vaikeaa, sillä heillä on ollut käytössään erilainen 

äänihäiriöiden arviointimenetelmä. Heidän tutkimuksessaan 71,5 % päiväkodin 

työntekijöistä koki kuukausittain tai useammin rasitusta äänessään ja 56,3 % koki 

äänensä käheytyvän töissä.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että työpaikkansa toimintakulttuuriin melko 

tyytyväiset työntekijät kokivat enemmän ja useammin ääniongelmia kuin tyytyväiset 

työntekijät, vaikka erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Voidaan kuitenkin pohtia, 

että voiko jopa vähäinen tyytymättömyys työpaikan toimintakulttuuriin lisätä riskiä 

äänihäiriöille, sillä tässä tutkimuksessa kaikki työntekijät olivat suhteellisen tyytyväisiä 

toimintakulttuuriinsa ja silti melko tyytyväiset työntekijät kokivat enemmän äänioireita 

kuin tyytyväiset työntekijät. Siksi on erittäin tärkeää vaalia työpaikan toiminta-

kulttuuriin kuuluvia osa-alueita eli tiimityötä, työtyytyväisyyttä, työssä jaksamista, 

työntekijöiden välisiä suhteita ja työilmapiiriä. Ongelmakohtiin on tärkeää puuttua 

ajoissa, jotta heikko toimintakulttuuri ei pääse vaikuttamaan ääneen, eli päiväkodin 

työntekijöiden tärkeimpään työvälineeseen. 

 

Faktorianalyysilla saatiin äänihäiriökyselystä muodostettua kolme ääniongelmien 

ulottuvuutta: äänen ominaisuudet, kurkunpää ja äänenkuuluvuus. Nämä kolme faktoria 

kuvaavat erittäin hyvin äänihäiriökyselyn kahdeksaa kysymystä ja yleensäkin 
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äänioireita, jotka yleensä painottuvat juuri äänen ominaisuuksiin, kurkunpään seudun 

tuntemuksiin ja äänen kuuluvuuteen (Aronson & Bless, 2009, s. 1–9). Mielenkiintoista 

oli se, että ääniongelmien kokemisesta löytyi tilastollisesti merkitsevä ero näiden 

faktoreiden osalta. Olisi mielenkiintoista tutkia, miksi eniten ongelmia oli äänen 

ominaisuuksissa, toiseksi eniten kurkunpäässä ja vähiten äänen kuuluvuuden 

ominaisuuksissa. Yksi selitys voisi olla se, että äänihäiriö alkaa äänen ominaisuuksien 

ongelmilla, kuten rasittumisella, käheytymisellä ja väsymisellä. Sitten saattaisi seurata 

kurkunpään alueen kipuilua ja viimeiseksi ääntä ei tulisi enää ollenkaan. On myös 

täysin mahdollista, että mitään selittävää tekijää näiden faktoreiden erilaiselle 

kokemiselle ei löytyisi.   

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös äänihäiriöiden ja toimintakulttuurin osa-alueiden  

välisiä korrelaatioita. Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä löytyi yhdeksän 

toimintakulttuurikyselyn kysymyksen ja seitsemän äänihäiriökyselyn kysymyksen 

väliltä. Pieni koehenkilöjoukko ja heidän keinotekoinen jakaminen tyytyväisiin ja 

melko tyytyväisiin työntekijöihin on saattanut kuitenkin vaikuttaa näihin tuloksiin, sillä 

yhden vastaajan merkitys on nyt varsin suuri. Tästä syystä tuloksiin kannattaa suhtautua 

kriittisesti, vaikka löydetyt yhteydet olivatkin tilastollisesti merkitseviä. Mielenkiin-

toista on se, että ongelmanratkaisuun liittyvä kysymys (13. Kun työtiimimme jäsenet 

kohtaavat ongelmia, käytämme aikaa selvittääksemme mistä on kyse) korreloi jopa 

neljän äänioireen kanssa tilastollisesti merkitsevästi. Tiedon määrään liittyvä kysymys 

(12. Työtiimimme jäsenillä on tarpeeksi tietoa, jotta voimme tehdä työmme hyvin) 

korreloi kolmen äänioireen kanssa, mikä on myös erittäin paljon. Näyttääkin siltä, että 

kokemus siitä, että ei voi tehdä työtään hyvin ja siitä, ettei ongelmia ratkaista kunnolla, 

saa ihmiset kokemaan äänioireita. Mielenkiintoinen löydös oli se, että päivähoidon 

organisaatioihin useammin yhteydessä olevat työntekijät kokivat enemmän äänioireita 

kuin ne työntekijät, jotka eivät olleet organisaatioihin yhteydessä. Tässä taustasyynä 

voisi mahdollisesti olla organisaatioiden yhteydenoton jälkeinen työpaine ja stressi, jota 

esiintyisi erityisesti negatiivisen yhteydenoton jälkeen. Toinen mahdollinen selittävä 

tekijä on se, että päiväkodin työntekijä esimerkiksi soittaa pitkän puhelun päivähoidon 

organisaatioon ja kokee tämän pitkän puhumisen jälkeen äänioireita. Puhumisen määrän 

on tutkittu olevan yhteydessä äänioireiden kokemiseen (Kankare ym., 2012; de 

Medeiros ym., 2008). 
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5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi 

 

Mielestäni tämä tutkimus täytti hyvän tutkimuksen perusvaatimukset melko hyvin 

(Heikkilä, 2008, s. 13–32). Tutkimus mittasi juuri sitä, mitä sen oli tarkoituskin mitata 

eli se oli validi. Mitatut käsitteet oli määritelty selkeästi. Toisaalta tutkimuksen 

validiteetti ja reliabiliteetti voisivat olla parempiakin, sillä tutkimuksen koehen-

kilömäärä oli pienempi kuin alun perin oli suunniteltu, joten yksilöllisen vaihtelun 

merkitys saattoi vielä näkyä tuloksissa. Jos tutkimuksessa olisi ollut enemmän 

koehenkilöitä, tutkimuksen ei-tilastollisesti merkitsevät tulokset olisivat voineet näkyä 

tilastollisesti merkitsevinä. Toki on myös mahdollista, että koehenkilöjoukon kasvaessa 

tilastollisesti merkitsevät tulokset muuttuisivat ei-tilastollisesti merkitseviksi, sillä tässä 

tutkimuksessa yhden vastaajan merkitys oli liian suuri. Suurempi koehenkilömäärä 

kuitenkin lisäisi tutkimuksen tulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä suuresti 

(Heikkilä, 2008, s. 71–79). Tutkimuksen kato oli 67,4 %, mikä oli melko paljon. Suuri 

kato saattoi vääristää tuloksia, sillä yleensä tutkimukseen vastanneet ovat erilaisia kuin 

siihen vastaamatta jättäneet. Herääkin kysymys, oliko tähän tutkimukseen vastaamatta 

jättäneillä ongelmia työyhteisönsä toimintakulttuurissa ja äänensä kanssa, mutta he eivät 

vain halunneet kertoa niistä tutkimukseen? On tietenkin myös mahdollista, että heillä oli 

koehenkilöjoukkoa vähemmän tai saman verran äänioireita ja he kokivat toimin-

takulttuurinsa parempana tai samanlaisena kuin kyselyyn vastanneet työntekijät. 

Tutkimuksen tulokset olisivat paremmin yleistettävissä, jos koehenkilöitä olisi ollut eri 

puolilta Suomea. Nyt otos keskittyi vain Oulun kaupungin päiväkoteihin. Tämä ei silti 

tarkoita, että kohderyhmä olisi täysin vino, sillä tutkimukseen osallistui kuitenkin 

työntekijöitä seitsemästä eri päiväkodista.  

 

Tämä tutkimus oli mielestäni erittäin objektiivinen, sillä tutkimuksen tulokset tuskin 

riippuivat tutkijasta (Heikkilä, 2008, s. 13–32). Tutkimus oli tehty myös avoimesti, sillä 

koehenkilöille selvitettiin tarkoin tutkimuksen tarkoitus sekä käyttötavat ja tutki-

musraportissa kerrottiin kaikki saadut tulokset, käytetyt menetelmät sekä epä-

tarkkuusriskit. Kenenkään koehenkilön yksityisyyttä tai ammattisalaisuutta ei 

vaarannettu ja tämä oli kerrottu myös koehenkilöille tutkimustiedotteessa. Yksittäisen 

vastaajan tunnistaminen tuloksien perusteella oli mahdotonta ja koehenkilöt oli koodattu 

SPSS-ohjelmaan numeroilla. Tutkimuksen aihe suuntautui tärkeille ongelma-alueille ja 
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se toi ilmi käyttökelpoista ja hyödyllistä tietoa päiväkodin työntekijöiden 

toimintakulttuurin ja äänihäiriöiden yhteyksistä. Tutkimus oli tehty myös sopivalla 

aikataululla kiirehtimättä, joten kyselylomakkeet oli mietitty huolella ja tiedon-

keruuseen oli panostettu. Kyselylomakkeen kysymykset olivat varsin selkeitä ja 

yksitulkintaisia ja tätä tukee se, että hyvin harva koehenkilö jätti vastaamatta johonkin 

yksittäiseen kysymykseen vaan hän löysi sopivan vastauksen kaikkiin kysymyksiin. 

Tutkimuksen kuvat ja taulukot oli kuvattu mahdollisimman selkeästi ja harhaan-

johtamisen välttämiseksi pylväsdiagrammien arvot alkavat aina nolla-arvosta.  

 

Ensimmäisessä yrityksessä saada tutkimukseen koehenkilöitä oli muutamia 

ongelmakohtia, jotka saattoivat vaikuttaa siihen, ettei tutkimukseen lähtenyt mukaan 

kuin muutama päiväkoti. Ensinnäkin se, kun yhteyttä päiväkodin johtajiin otettiin vain 

sähköpostilla eikä ollenkaan henkilökohtaisesti tapaamalla tai soittamalla. Tällöin 

tutkimukseen osallistumiselle ei tullut minkäänlaista tunnesidettä, vaan asian pystyi 

ohittamaan nopeasti. Toisekseen sähköposti oli melko epävarma tapa yrittää saada 

kiireisiä päiväkodin johtajia kiinni, sillä heille tulee varmasti paljon sähköpostia ja 

tutkimustiedote saattoi vain hukkua muun postin joukkoon. Myös se, että päiväkodin 

johtajan tuli itse joko tulostaa tai lähettää tutkimustiedote työntekijöilleen, verotti 

varmasti tutkimukseen osallistujien määrää. Tulostaminen voidaan kokea kalliiksi ja 

aikaa vieväksi. Ja vaikka päiväkodin johtaja laittaisi tutkimustiedotteet työntekijöilleen 

sähköisesti, eivät työntekijät välttämättä lue postiaan säännöllisesti. Tässä tutkimuksen 

ensimmäisessä koehenkilöiden hankkimisvaiheessa mukaan lähti vain kaksi päiväkotia, 

joista toisessa kyselyyn vastasi vain yksi työntekijä ja toisessa kaksi työntekijää. Tähän 

pieneen vastausmäärään saattoi olla syynä esimerkiksi se, että tutkimustiedotteet eivät 

menneet perille työntekijöille ajoissa sähköpostin kautta tai kaikki työntekijät eivät 

vastaanottaneet paperista tutkimustiedotetta. Syynä saattoi olla myös yksinkertaisesti 

ajan puute. Päiväkodin työntekijät olivat kiireisiä, joten he eivät välttämättä löytäneet 

aikaa vastata internet -kyselyyn työpäivän aikana. Kotona taas työhön liittyvät asiat 

voivat unohtua helposti tai niitä ei haluta miettiä vapaa-ajalla, jolloin kyselyyn ei 

vastata.  

 

Toinen koehenkilöiden hankkimisvaihe onnistui paremmin. Kun nämä edellä mainitut 

asiat huomioitiin, koehenkilöitä saatiin enemmän. Yhteydenotto päiväkodin johtajaan 
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henkilökohtaisella puhelinsoitolla sai lähes jokaisen johtajan suostumaan tutkimukseen. 

Suostumiseen saattoi vaikuttaa myös se, että johtajan ei itse tarvinnut tehdä mitään 

tutkimukseen osallistumisen onnistumiseksi. Valmiiksi tulostetut tutkimustiedotteet 

vietiin päiväkoteihin minun ja tutkimusparini toimesta ja me hoidimme tutkimuksesta 

tiedottamisen työntekijöille. Päiväkodeissa kulkiessani huomasin, että oli olennaista 

keskustella työntekijöiden kanssa tutkimuksen tarkoituksesta ja antaa heille hieman 

aikaani. Tällöin en ollut aivan tuntematon henkilö, joka kyselee lomakkeella melko 

henkilökohtaisia asioita heidän työnteostaan ja äänestään. Nyt työntekijöille annettiin 

vaihtoehdoksi vastata joko paperiselle kyselylomakkeelle tai internetin kautta, ja 

jokainen työntekijä vastasi paperiseen kyselyyn. Tämäkin kertoi siitä, että alkuperäinen 

internet-kysely ei toiminut päiväkotiympäristössä samoin kuin olisi voinut toimia 

esimerkiksi toimistotyöntekijöillä, jotka tekevät työtänsä yleensä tietokoneella. 

Päiväkodin työntekijöiden olisi pitänyt joko kiireisenä työaikana mennä tietokoneelle 

vastaamaan kyselyyn tai tehdä se vasta kotona työpäivän jälkeen.  

 

Koehenkilöistä viisi vastasi ainoastaan äänihäiriökyselyyn, vaikka ohjeistuksessa luki 

selkeästi, että koehenkilöiden tuli vastata kaikkiin kysymyksiin. Tämän takia heitä ei 

voitu sisällyttää toimintakulttuuriosion tuloksiin eikä vertailuun toimintakulttuurin ja 

äänihäiriöiden esiintyvyyden välille. Tutkimuksen luonteen vuoksi heidän vastauksensa 

vaikuttivat ainoastaan äänihäiriöiden esiintyvyyteen. Osa toimintakulttuurikyselyn 

kysymyksistä oli melko henkilökohtaisia ja vaativat omaa toimintaa peilaavaa 

pohdintaa. Tämä aiheen arkaluontoisuus saattoi vaikuttaa siihen, että osa koehenkilöistä 

päätti olla vastaamatta niihin kysymyksiin. Mielenkiintoista oli se, että nämä 

vastaamatta jättäneet olivat kaikki samasta päiväkotiryhmästä. Ehkä ryhmän jäsenet 

ovat yhdessä päättäneet vastata vain äänihäiriökyselyyn. Tämän kyselyyn vastaamatta 

jättämisen olisi voinut ehkä estää, jos olisi keskustellut vielä enemmän päiväkodin 

työntekijöiden kanssa tutkimuksesta ja painottanut, että vastauksia ei voi yhdistää 

yksittäisiin työntekijöihin missään tutkimuksen vaiheessa. Tämä oli kyllä kerrottu 

tutkimustiedotteessa, mutta kun tekstiä luetaan kiireisen työn ohessa, ei kaikki asiat 

välttämättä jää mieleen. Kaikkien päiväkodin työntekijöiden jututtaminen kyselyn 

päiväkoteihin viemisvaiheessa oli kuitenkin mahdotonta niin ajanpuutteen kuin heidän 

työnsä luonteen vuoksi.   
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5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tämä sama tutkimus olisi erittäin mielenkiintoista tehdä suuremmalla otoskoolla ja 

ottaa tutkimukseen mukaan päiväkoteja eri puolilta Suomea. Koska tutkimuksen aihe oli 

melko universaali, voisi olla mielenkiintoista tehdä vertailevaa tutkimusta eri maiden 

välillä. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että eri maalaisten henkilöiden väliltä 

löytyy kulttuurieroja muun muassa ongelmanratkaisemisesta, oppimisesta, tunteiden 

tunnistamisesta, moraalisesta käyttäytymisestä, päätöksentekemisestä ja vastuul-

lisuudesta (Fu, Dienes, Shang & Fu, 2013; Gold, Colman & Pulford, 2014; Komiya, 

Watabe, Miyamoto & Kusumi, 2013; Wickline, Bailey & Nowicki, 2009). Myös äänen 

laadun havaitsemisesta on tehty kulttuurien välinen tutkimus, jossa huomattiin, että 

henkilöiden kulttuurinen ja kielellinen tausta vaikuttaa äänen laadun havaitse-

miskykyihin (Yiu, Murdoch, Hird, Lau & Ho, 2008). Siksi voisi olla erittäin 

mielenkiintoista tehdä tutkimus, joka selvittää muun muassa, minkä verran äänihäiriöitä 

esiintyy eri maissa ja jos esiintyvyyksissä olisi eroja, löytyisikö näille eroavaisuuksille 

selittäviä tekijöitä. Myös se, minkälaisia toimintakulttuureja muista maista löytyy ja 

näiden toimintakulttuurien vertailu suomalaisiin työyhteisöihin voisi olla tutkimisen 

arvoista. Esimerkiksi Pohjoismaiden, Etelä–Euroopan, Pohjois–Amerikan ja Australian 

päiväkotien toimintakulttuurien ja työntekijöiden äänihäiriöiden esiintymisen tutki-

minen ja vertailu voisi olla erittäin valaisevaa. Tällöin voitaisiin tarkastella niin sanottu-

jen länsimaisten kulttuurien päiväkodeissa esiintyviä mahdollisia eroavaisuuksia. Myös 

esimerkiksi Aasian ja Etelä-Amerikan päiväkotien toimintakulttuurien tutkiminen ja 

vertaaminen länsimaisten kulttuurien päiväkoteihin olisi mielenkiintoista. Tutkimus 

olisi monikulttuurinen ja saattaisi antaa uudenlaista näkemystä työpaikkojen 

toimintakulttuurista, jota on tähän mennessä tutkittu eniten länsimaisissa kulttuureissa.  

 

Tämän ja aikaisempien tutkimusten tulosten pohjalta näyttää siltä, että päiväkodin 

työntekijöillä esiintyy äänihäiriöitä melko paljon. Olisikin mielenkiintoista tutkia, onko 

päiväkodin työntekijöiden kohdalla iällä, sukupuolella ja työkokemusvuosilla vaikutusta 

äänihäiriöiden esiintyvyyteen. Vuosien varrella on tehty useita tieteellisiä tutkimuksia, 

jotka osoittavat naisten olevan suuremmassa riskissä saada äänihäiriö verrattuna miehiin 

(Hunter, Tanner & Smith, 2011; Sulkowski & Kowalska, 2005; van Houtte, Clayes, 

Wuyts & van Lierde, 2012). Olisi kiinnostava myös tietää vaikuttavatko ikä, sukupuoli 
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ja työkokemusvuodet siihen, minkälaiseksi toimintakulttuuri koetaan. Erityisen 

mielenkiintoista olisi verrata kokevatko naiset ja miehet saman toimintakulttuurin 

samalla vai eri tavalla ja vaikuttaako tämä heidän ääneensä jollakin tavalla. Klassenin ja 

Chiun (2010) tutkimuksesta kävi ilmi, että kouluissa naisopettajat kokivat enemmän 

stressiä työnmäärästä, oppilaiden käytöksen hallitsemisesta ja heillä oli huonompi 

kokemus itsestään kurinpitäjänä verrattuna miesopettajiin. Tämä tutkimus osoitti sen, 

että työhön liittyvissä asioissa naiset ja miehet kokevat stressiä eri tavalla, joten olisi 

erittäin perusteltua tehdä mainitsemani tutkimus erityisesti, kun työpaikkaan liittyvä 

stressi on yksi äänihäiriöiden riskitekijä (Chen ym., 2010; Ilomäki ym., 2009; Nerrière 

ym., 2009; Smolander & Huttunen, 2006).  

 

Yksi mielenkiintoinen näkökulma olisi tutkia sitä, onko äänihäiriöiden esiintyvyydessä 

eroja päiväkodin työntekijöillä, jotka ovat saaneet jonkinlaista äänikoulutusta verrattuna 

työntekijöihin, jotka eivät ole saaneet minkäänlaista äänikoulutusta. Kankareen ym. 

(2012) tutkimuksessa päiväkodin työntekijöiltä kerätyistä taustatiedoista kävi ilmi, että 

jopa 62 % päiväkodin työntekijöistä oli saanut jonkinlaista äänikoulutusta. Samanlaisia 

tutkimuksia on tehty myös muun muassa kouluopettajien parissa ja niissä huomattiin, 

että äänikoulutus ehkäisee äänihäiriöiden syntymistä (Bele, 2008; Ilomäki, Laukkanen, 

Leppänen & Vilkman, 2008; Pasa, Oates & Dacakis, 2007). Pasan ym. (2007) 

tutkimuksessa huomattiin myös se, että äänihygieniakoulutus oli tehokkaampi ehkäi-

semään äänihäiriöiden kehittymistä kuin ääniharjoitusten tekeminen. Kuitenkin jos 

äänihäiriö on jo saatu, ovat ääniharjoitukset tehokkaampi hoitokeino kuin ääni-

hygieniakoulutus (Niebudek-Bogusz, Kotyło, Politański & Śliwińska-Kowalska, 2008). 

Äänihäiriöiden kuntoutuksella on huomattu olevan positiivinen vaikutus kouluopettajien 

elämänlaatuun (Pizolato ym., 2013). Tämän tutkimuksen tietoihin peilaten olisi 

mielenkiintoista tutkia päiväkodin työntekijöiden äänihäiriöiden kuntoutuksen 

vaikutusta heidän elämänlaatuunsa ja samalla päiväkodissa vallitsevaan toiminta-

kulttuuriin.  

 

Tutkimuksia eri ammattiryhmien äänihäiriöiden esiintyvyydestä on tehty useita. Muun 

muassa kouluopettajien, sairaanhoitajien, laulajien, lakimiesten, sosiaalityöntekijöiden, 

pappien, telemarkkinoijien ja tehdastyöntekijöiden äänihäiriöiden esiintyvyyttä ja 

riskitekijöitä on vuosien varrella tutkittu melko laajalti (Jones ym., 2002; Niebudek-
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Bogusz & Śliwińska-Kowalska, 2013; Roy, Merrill, Thibeault, Gray ym., 2004; Roy, 

Merrill, Thibeault, Parsa ym., 2004; Ryan, Rotunda, Song & Maina, 2012; Smith, 

Lemke, Taylor, Kirchner & Hoffman, 1998; Verdolini & Ramig, 2001; Williams, 2003, 

2011). Olisi erittäin mielenkiintoista tutkia miten muissa ammattiryhmissä esiintyy 

äänihäiriöitä ja miten heidän työpaikkansa toimintakulttuuri vaikuttaa äänihäiriöiden 

syntyyn. Tutkimuksia voisi suorittaa joko erikseen tai sitten niissä voitaisiin vertailla 

esimerkiksi päiväkodin työntekijöiden tuloksia muiden ammattiryhmien tuloksiin. Tämä 

olisi perustelua siksi, että päiväkodin työntekijät ovat ammattiryhmänä siitä erikoinen, 

että heidän äänenkäyttömääränsä on suurempi ja vaadittu äänen voimakkuus isompi 

verrattuna moniin muihin ammattiryhmiin (Sala, 2002; Södersten, 2002). Tämä johtuu 

esimerkiksi siitä, ettei päiväkodeissa ole välitunteja, jolloin voisi olla puhumatta ja 

päiväkodeissa työskennellään lähes koko työpäivä lasten parissa siten, että taukoa 

saattaa olla vain 20 minuutin ajan. On varsin yleistä tehdä tutkimus, jossa vertaillaan 

haluttua ammattiryhmää niin sanottuun normaalipopulaatioon (Roy, Merrill, Gray & 

Smith, 2005). Erityisen kiehtovaa voisi olla tutkia sellaisia ammattiryhmiä, joissa 

äänenkäyttö työpaikalla on jatkuvaa. Esimerkiksi telemarkkinoijat, laulajat, 

laulunopettajat, kauppojen asiakaspalvelijat, kouluopettajat ja puheterapeutit voisivat 

olla mielenkiintoisia ja tarpeeksi erilaisia ammatteja, joihin kohdistaa tällainen 

tutkimus.  

 

Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi tutkia kaupungin päiväkotien ja 

yksityisten päiväkotien toimintakulttuureja ja äänihäiriöiden esiintymistä ja vertailla 

tuloksia toisiinsa. Tutkimuksesta saataisiin tietää, onko toimintakulttuureissa laadullisia 

eroja niin kaupungin kuin yksityisten omistamissa päiväkodeissa ja miten tyytyväisiä 

niissä ollaan toimintakulttuureihin. Kuten jo johdannossa mainitsin, Papanastasiou ja 

Zembylas (2005) tutkivat yksityisten ja kaupungin päiväkotien työtyytyväisyyttä ja 

heidän tutkimuksensa osoitti, että näiden kahden päiväkotiryhmän väliltä löytyi 

tilastollisesti merkitseviä eroja työtyytyväisyydestä. Mielenkiintoista oli se, että 

tutkittaessa yksityisiä ja kaupungin alaisia kouluja, ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä 

eroja kouluopettajien työtyytyväisyydestä (Akhtar, Hashmi & Naqvi, 2010). Erityisen 

kiinnostavaa olisi tutkia, onko äänihäiriöiden esiintyvyydessä eroja ja minkälaisia 

äänihäiriötä näissä päiväkodeissa koetaan. Tutkimuksessa voitaisiin lisäksi vertailla 

esimerkiksi äänihäiriöiden takia lääkäriin hakeutumisen, saadun äänikoulutuksen ja 
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ääniongelmien takia pidettyjen sairaslomapäivien määrää. Vähän erilainen tutkimusaihe 

olisi tehdä vertaileva tutkimus toimintakulttuureista ja äänihäiriöstä tavallisten päi-

väkotien ja voittoa tavoittelemattomien päiväkotien välillä. Wong (2010) teki tällaista 

vertailevaa tutkimusta näiden kahden erilaisen päiväkotiorganisaation välillä keskittyen 

päiväkodin työntekijöiden hyvinvointiin. Tulokset osoittivat, että voittoa 

tavoittelemattomien päiväkotien työntekijät olivat tyytyväisempiä työhönsä ja he 

valittivat harvemmin mielenterveyteensä liittyvistä asioista kuin tavallisten päiväkotien 

työntekijät. Huomattavaa oli myös se, että voittoa tavoittelemattomien päiväkotien 

työntekijät kokivat vahvempaa yhteneväisyyden tunnetta työtovereiden kanssa, saivat 

voimakkaampaa tukea työympäristöstään, olivat tyytyväisempiä palkkaansa ja 

työtiimeihinsä kuin tavallisten päiväkotien työntekijät.  

 

Myös persoonallisuuden vaikutusta päiväkodin työntekijöiden äänihäiriöiden syntyyn 

olisi kiinnostavaa tutkia. On jo todennettu, että funktionaalisen dysfonian synnyn 

taustatekijöihin kuuluu tietynlainen persoonallisuus sekä mielenterveydelliset ongelmat 

(Roy, McGrory ym., 1997; Willinger, Völkl-Kernstock & Aschauer, 2005). 

Äänihäiriöille altistavia persoonallisuudenpiirteitä ovat erityisesti taipuisuus vältellä 

asioita ja taipuisuus ahdistuneisuuteen (Willinger & Aschauer, 2005). Persoonal-

lisuuden vaikutukset voisi ottaa myös mukaan päiväkodin toimintakulttuuria 

kartoittavaan tutkimukseen, sillä jokainen työntekijä on osa päiväkotinsa 

toimintakulttuuria ja sitä kautta erilaiset persoonallisuudet vaikuttavat koettuun 

työtyytyväisyyteen, tiimityön onnistumiseen, työyhteisön ilmapiiriin ja työssä jak-

samiseen. Tutkimuksessa voitaisiin kartoittaa, onko olemassa sellaisia persoonal-

lisuudenpiirteitä, jotka vaikuttavat koettuun toimintakulttuuriin positiivisesti tai 

negatiivisesti.  

 

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että äänioireilla on negatiivinen vaikutus useille eri 

elämänlaadun osa-alueille (Merrill, Roy & Lowe, 2013; Merrill, Tanner ym., 2013). 

Vaikutuksia näkyi muun muassa yleisessä terveydessä, kivun ja energian määrässä sekä 

koetussa heikotuksessa. Kyseisissä tutkimuksissa ei eritelty koehenkilöitä ammatin 

mukaan, joten siksi olisi mielenkiintoista tutkia päiväkodin työntekijöiden 

äänihäiriöiden vaikutusta heidän elämänlaatuunsa. Tutkimuksessa voitaisiin verrata 

kyseistä vaikutusta eri ammattiryhmien välillä ja täten selvittää, vaikuttavatko äänioireet 
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kaikkien ammattiryhmien työntekijöiden elämänlaatuun yhtä heikentävästi vai löytyykö 

niistä eroja.  

 

Heikon huoneilman vaikutusta ääneen on tutkittu jonkun verran (Chen ym., 2010; 

Ilomäki, 2009). Nyt olisi tarpeen tehdä tutkimus, jossa heikon huoneilman 

vaikuttavuutta äänelle ei arvioitaisi vain subjektiivisessa arvioinnissa, vaan sitä 

mitattaisiin jollakin tieteellisesti perustellulla menetelmällä. Tällainen tutkimus olisi 

varmasti kuitenkin vaikea järjestää, sillä olisi vaikea sulkea pois muut ääneen 

vaikuttavat tekijät. Yksi tärkeä tutkimusaihe olisi myös homeen vaikutus äänihäiriöiden 

synnylle. On paljon epäilyjä, että home olisi suuri riskitekijä äänihäiriöiden synnylle. 

Mitään tieteellisesti pätevää tietoa ei kuitenkaan yksittäisten henkilöiden kokemusten 

perusteella voida olettaa, joten olisi tärkeää tutkia lisää homeen vaikutuksista ihmisen 

ääneen ja äänenkäyttökykyyn. Nykyaikana näitä homeisia työpaikkoja on paljon, joten 

tällainen tutkimus olisi todella ajankohtainen ja se auttaisi ääniongelmien diagnosointia. 

Mielenkiintoista voisi olla myös tutkia vaikuttaako home jollakin tavalla päiväkodin 

koettuun toimintakulttuuriin esimerkiksi työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kautta. 

Home on asiana kuitenkin yhteiskunnallisesti arka aihe ja tällaisen tutkimuksen 

tekeminen olisi täten erittäin hankalaa ja vaatisi tutkijalta hienovaraisuutta.  
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LIITE 2 

 
Hyvä päiväkodin johtaja, olemme kaksi logopedian opiskelijaa Oulun yliopistosta. 

Teemme opintojemme loppuvaiheeseen kuuluvaa pro gradu -tutkimusta päiväkodin 

työntekijöiden ja 3–7-vuotiaiden lasten äänihäiriöistä ja näiden yhteydestä päiväkodin 

toimintaan. Toinen meistä tekee tutkimuksensa keskittyen työntekijöiden mahdollisiin 

äänihäiriöihin ja toinen lasten mahdollisiin äänihäiriöihin. Tutkimus suoritetaan 

kyselytutkimuksena Oulun kaupungin päiväkodeissa. Oulun kaupunki on myöntänyt 

tutkimukselle tutkimusluvan. Tutkimustulokset esitellään kahdessa pro gradu –

tutkielmassa ja mahdollisesti tieteellisissä artikkeleissa.  

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että sekä päiväkoti-ikäisillä lapsilla että 

päiväkodin työntekijöillä esiintyy äänihäiriöitä yllättävän paljon. Olemme 

kiinnostuneita selvittämään äänihäiriöiden taustalla olevia tekijöitä. Vastaavaa 

tutkimusta ei ole aiemmin tehty maassamme ja se on kansainvälisestikin kiinnostava.  

 

Miten kysely toimii? 

Toimitamme päiväkoteihin selkeät ohjeet kyselyyn osallistumisesta. Työntekijöille ja 

lasten vanhemmille on omat tutkimustiedotteet ja kyselyt. Tutkimukseen osallistuvien 

lasten tulisi olla noin 3–7-vuotiaita ja työntekijöiden tulisi työskennellä näiden 3–7-

vuotiaiden lasten parissa. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että samasta 

päiväkotiryhmästä vastaavat sekä työntekijät että lasten vanhemmat. Tutkimukseen voi 

osallistua joko täyttämällä paperinen kyselylomake ja jättämällä se päiväkodissa 

olevaan palautuslaatikkoon tai vastaamalla sähköiseen kyselyyn.   

 

Työntekijöitä koskevassa kyselyssä on kaksi osiota, joista ensimmäisessä on 

kysymyksiä päiväkodin toiminnasta ja toisessa mahdollisista ääniongelmista. Lapsen 

vanhemmat vastaavat lasten puolesta yksiosaiseen kyselyyn, jossa on kysymyksiä 

lapsen äänestä ja äänenkäytöstä. Kyselyihin vastataan nimettömänä, joten 

työntekijöiden ja lasten henkilöllisyys ei paljastu aineiston analysoinnin tai tulosten 

raportoinnin yhteydessä. Kaikki tutkimuksen aineisto käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Tutkimusaineisto hävitetään 

tutkimuksen päätyttyä.  

 

Ystävällisin terveisin: HuK Laura Ansamaa ja HuK Tiina Möttönen 

Lisätietoja tutkimukseen liittyen voi osoittaa seuraaviin sähköpostiosoitteisiin: 

tiina.mottonen@student.oulu.fi; laura.ansamaa@student.oulu.fi 
 



 

LIITE 3 

 
Hei, olemme kaksi logopedian opiskelijaa Oulun yliopistosta. Teemme opintojemme 

loppuvaiheeseen kuuluvaa pro gradu -tutkimusta päiväkodin työntekijöiden ja 3–7-

vuotiaiden lasten äänihäiriöistä ja näiden yhteydestä päiväkodin toimintaan. Toinen 

meistä tekee tutkimuksensa keskittyen työntekijöiden mahdollisiin äänihäiriöihin ja 

toinen lasten mahdollisiin äänihäiriöihin. Tutkimus suoritetaan kyselytutkimuksena 

Oulun kaupungin päiväkodeissa. Oulun kaupunki on myöntänyt tutkimukselle 

tutkimusluvan. Tutkimustulokset esitellään kahdessa pro gradu –tutkielmassa ja 

mahdollisesti tieteellisissä artikkeleissa.  

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että sekä päiväkoti-ikäisillä lapsilla että 

päiväkodin työntekijöillä esiintyy äänihäiriöitä yllättävän paljon. Olemme 

kiinnostuneita selvittämään äänihäiriöiden taustalla olevia tekijöitä. Vastaavaa 

tutkimusta ei ole aiemmin tehty maassamme ja se on kansainvälisestikin kiinnostava. 

Vastanneiden kesken arvotaan elokuvalippuja. Jos haluat osallistua arvontaan, kirjoita 

yhteystietosi erilliselle paperille ja jätä se päiväkodissanne olevaan palautuslaatikkoon. 

Henkilötiedot eivät yhdisty jättämiinne vastauksiin. 

 

Ohjeet kyselyyn vastaamiseen: 

Toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn. Tutkimukseen osallistuvien 

työntekijöiden tulisi työskennellä noin 3–7-vuotiaiden lasten parissa. Tutkimuksen 

onnistumisen kannalta on tärkeää, että samasta päiväkotiryhmästä vastaavat sekä 

työntekijät että lasten vanhemmat. Kyselyssä on kaksi osiota, joista ensimmäisessä on 

kysymyksiä päiväkodin toiminnasta ja toisessa mahdollisista ääniongelmista. 

Kyselyihin vastataan nimettömänä, joten henkilöllisyytenne ei paljastu aineiston 

analysoinnin tai tulosten raportoinnin yhteydessä. Kaikki tutkimuksen aineisto 

käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. 

Tutkimusaineisto hävitetään tutkimuksen päätyttyä. Suostutte tutkimukseen vastaamalla 

tähän kyselyyn.  

 

Tutkimukseen voi osallistua JOKO täyttämällä liitteenä oleva paperinen kyselylomake 

ja jättämällä se päiväkodissa olevaan palautuslaatikkoon TAI vastaamalla sähköiseen 

kyselyyn.   

Linkki sähköiseen kyselyyn: 
 https://www.webropolsurveys.com/S/F6FC4D7E87EFB3A8.par 
 

Ystävällisin terveisin:  HuK Tiina Möttönen (tiina.mottonen@student.oulu.fi)

  HuK Laura Ansamaa (laura.ansamaa@student.oulu.fi) 

https://www.webropolsurveys.com/S/F6FC4D7E87EFB3A8.par
mailto:tiina.mottonen@student.oulu.fi


 

LIITE 4 

Päiväkoti:___________________________________            

Päiväkotiryhmän nimi:____________________________________________ 

 

Päiväkodin ja päiväkotiryhmän nimeä käytetään ainoastaan saman päiväkotiryhmän 

työntekijöiden ja lasten tulosten yhdistämiseen. Henkilöllisyytenne, päiväkodin nimi ja 

päiväkotiryhmän nimi eivät paljastu aineiston analysoinnin tai tulosten raportoinnin yhteydessä. 

1=täysin eri mieltä 2=eri mieltä 3=en osaa sanoa 4=samaa mieltä 5= täysin samaa mieltä 

Ympyröi vastaus, joka kuvaa työpaikkaasi parhaiten. 

1. Työtiimimme jäsenet etsivät aktiivisesti uusia keinoja  

parantaa työskentelytapojaan.    1 2 3 4 5 

2. Työtiimimme eri ammattiryhmiin kuuluvat jäsenet kykenevät 

puhumaan avoimesti asioista, jotka toimivat ja eivät toimi.   1 2 3 4 5 

3. Työtiimimme arvostaa jäseniensä mielipiteitä.   1 2 3 4 5 

4. Työtiimimme rohkaisee kaikkia jakamaan ideansa.   1 2 3 4 5 

5. Työtiimimme jäsenet voivat luottaa siihen, että jokainen tekee työnsä hyvin. 1 2 3 4 5 

6. Työtiimimme jäsenet varaavat säännöllisesti aikaa omien  

työskentelytapojensa arviointiin.     1 2 3 4 5 

7. Kun työtiimimme on kokeillut jotain uutta, mietimme miten se onnistui.  1 2 3 4 5 

8. Työtiimimme johto on tavoitettavissa ja valmis keskustelemaan ongelmatilanteista.  1 2 3 4 5 

9. Työtiimimme johto luo ympäristön, jossa työt tulevat tehdyksi.   1 2 3 4 5 

10. Työtiimimme oppii virheistään.    1 2 3 4 5 

11. Työtiimimme on joustava.     1 2 3 4 5 

12. Työtiimimme jäsenillä on tarpeeksi tietoa, jotta voimme tehdä työmme hyvin. 1 2 3 4 5 

13. Kun työtiimimme jäsenet kohtaavat ongelmia, käytämme aikaa  

selvittääksemme mistä on kyse.     1 2 3 4 5 



 

 

14. Suurin osa työtiimimme jäsenistä tuntuu pitävän työstään.  1 2 3 4 5 

15. Työskentely tiimissämme on stressaavaa.   1 2 3 4 5 

16. Työn odotukset ovat selkeät.    1 2 3 4 5 

17. Työntekijöillä on kaikki tarvittava, jotta jokainen voi tehdä työnsä hyvin. 1 2 3 4 5 

18. Työntekijät saavat säännöllistä ja hyödyllistä palautetta työstään.  1 2 3 4 5 

19. Työtiimimme jäsenet ovat yhteydessä päivähoitoon liittyviin organisaatioihin.  1 2 3 4 5 

20. Työtiimimme jäsenet hoitavat luontevasti erilaisista kulttuuritaustoista tulevia lapsia. 1 2 3 4 5 

21. Työtiimimme jäsenten mielestä tarjoamme hoitoa, joka huomioi eri kulttuurit. 1 2 3 4 5 

22. Työtiimimme jäsenet keskustelevat avoimesti tekemistään virheistä.  1 2 3 4 5 

23. Kaikki työtiimimme jäsenet saavat tarvittaessa sellaista tietoa, jota he  

tarvitsevat antaakseen laadukasta hoitoa.   1 2 3 4 5 

24. Tiimimme jäsenet antavat lapsille näiden psyykkisen terveyden ja  

hyvinvoinnin kannalta tarpeellista huomiota.   1 2 3 4 5 

25. Työtiimillämme on selkeä tavoite.    1 2 3 4 5 

26. Työtiimissämme kommunikoidaan säännöllisesti ja toimivasti siitä, miten  

erilaiset uudistukset etenevät.     1 2 3 4 5 

27. Jokainen työtiimimme jäsen kokee pystyvänsä toimimaan työlle  

asetettujen tavoitteiden mukaan.    1 2 3 4 5 

28. Työtiimimme antaa vastoinkäymisten ja ongelmien pysäyttää uudistukset. 1 2 3 4 5 

29. Kun työtiimissämme toteutetaan uudistusprosessi, muutoksesta tulee pysyvä.  1 2 3 4 5 



 

LIITE 5 

Päiväkoti: _______________________________         

Päiväkotiryhmän nimi: ________________________________       

Arvioi, kuinka usein Sinulla on viimeisen vuoden aikana esiintynyt seuraavia 

äänioireita. 

1. päivittäin tai lähes päivittäin 

2. viikoittain tai lähes joka viikko 

3. kuukausittain tai lähes joka kuukausi 

4. harvemmin 

5. vain kausittain 

6. ei oireita 

 

    1          2          3          4          5          6 

Ääni on aamuisin painunut tai käheä  □          □         □         □         □          □ 

Ääni rasittuu tai väsyy   □          □         □         □         □          □ 

Ääni madaltuu tai käheytyy puhuessa  □          □         □         □         □          □ 

Ääni pettää, sortuu tai katkeilee puhuessa  □          □         □         □         □          □ 

Ääni katoaa kokonaan vähintään muutaman   □          □         □         □         □          □ 

minuutin ajaksi 

Ääntä on vaikea saada kuuluviin  □          □         □         □         □          □ 

Puhuessa tulee tarve selvittää kurkkua, yskiä   □          □         □         □         □          □ 

tai rykiä 

Kurkunpään tienoilla tuntuu kipua,  □          □         □         □         □          □ 

jännittyneisyyttä tai palan tunnetta 
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