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Johdanto 

Jokaisella varhaiskasvattajalla on näkemyksensä laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, mutta 

itseäni kiinnosti lähteä tarkastelemaan laadun merkitystä varhaiskasvatuspalveluita käyttä-

vien näkökulmasta. Tämän pro gradu – tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaista on 

laadukas päiväkotikasvatus vanhempien näkökulmasta ja millaisia asioita he arvostavat 

laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisessa ja mikä heidän mielestään on lastentarhan-

opettajan rooli sen toteuttajana. Työni teoriaosuus muodostuu varhaiskasvatuksen ja peda-

gogisen työn määrittelystä, lastentarhanopettajan työtehtävistä, ammatillisuudesta ja asian-

tuntijuudesta, joiden kautta yritän hahmottaa lastentarhanopettajan roolia moniammatilli-

sessa organisaatiossa. Pro gradu -työni on laadultaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutki-

mus. Aineistonkeruumenetelmänä käytän vertaishaastattelua. Haastattelen tutkimustani 

varten kuutta päiväkodin palveluja käyttävää vanhempaa. 

 

Päiväkodin henkilöstön välinen työnjako on aikojen saatossa vaihdellut ja muuttanut muo-

toaan. Selkeästi eriytyneistä ammattiryhmän työtehtävistä ja vastuualueista on siirrytty 

1990-luvulta lähtien kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Tämä on saattanut olla rikastutta-

va tekijä varhaiskasvatustyössä mahdollistamalla erilaisten osaamisten hyödyntämisen 

työyhteisössä. Toisaalta tehtäväalueiden hämärtyminen ja toimenkuvien epäselvyys on 

saattanut johtaa siihen, että eri ammattiryhmien osaamisen ydin on ajautunut kadoksiin. 

Esimerkiksi v. 2007 valmistuneessa selvityksessä varhaiskasvatustyö oli muihin sosiaali-

huollon palveluihin verrattuna ”tiimityömäisempää”, eivätkä kuntien sosiaalijohtajat ja 

sosiaalilautakuntien puheenjohtajat juurikaan kyenneet löytämään ammattiryhmäkohtaisia 

työtehtäviä. Vuoden 1993 alusta Suomessa on siirrytty lapsiryhmän enimmäiskoon säänte-

lystä suhdeluvun sääntelyyn henkilöstön ja lapsimäärän välillä. Kehitys on käytännössä 

ollut sen suuntainen, että lastentarhanopettajien osuus lapsiryhmän koosta on pienentynyt 

50 prosentista noin 30 prosenttiin. Muulla henkilökunnalla on toisen asteen tai sitä alempi 

koulutus. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007, s. 23.) 

 

Yhä useampi lapsi viettää suuren osan varhaisista vuosistaan päivähoidossa, joten on syytä 

miettiä mitä lapsi tästä ajasta saa? Tuoreisiin tutkimustuloksiin nojaten voin väittää var-

haisvuosien olevan merkittäviä yksilön koko elämälle. Jopa taloudellisesta näkökulmasta 

katsottuna investoinnit varhaiskasvatukseen ovat kannattavia. Aikaisemmin suomalaista 
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päivähoitojärjestelmää on ylläpidetty ja kehitetty vastaamaan aikuisen tarpeisiin, mutta 

hiljalleen huomio on alkanut kiinnittyä myös lapsen tarpeisiin. Kun lapsen näkökulma ja 

oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen otetaan vakavasti, joudutaan siirtämään katse 

muun muassa henkilöstön koulutukseen ja työnjakoon. 

 

Toteuttamani tutkimus käsittelee päiväkodin laatua vanhempien näkökulmasta sekä heidän 

käsityksiään siitä ja lastentarhanopettajan roolista laadun toteuttajana. Tässä tutkimuksessa 

puhun vaihtelevasti käsitteillä ”varhaiskasvatus” ja ”päivähoito” riippuen aina siitä kumpaa 

käsitettä alkuperäinen lähde on käyttänyt tutkimuksessaan. Tutkimukseni kohderyhmänä 

on ollut kuusi päiväkotipalveluja käyttävää vanhempaa. Tutkimustehtävänäni on ollut saa-

da selville mitkä seikat muodostavat vanhempien mielestä perustan päiväkodin laadulle ja 

millainen merkitys lastentarhanopettajalla on heille. Tutkimukseni on luonteeltaan laadul-

linen ja olen käyttänyt tutkimusmenetelmänä teemahaastattelua vertaishaastattelussa. Tee-

mahaastattelu sopi mielestäni hyvin vanhempien käsitysten selvittämiseksi mahdollista-

malla luontevan keskustelun haastattelutilanteissa.  
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1 Modernin varhaiskasvatuksen kehityslinjat 

Varhaiskasvatus esiintyy terminä erilaisissa yhteyksissä. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan 

nykypäivänä kodeissa, päiväkodeissa tai esimerkiksi muissa harrastustoimissa esiintyvää 

kasvatuksen käytäntöä, joka edeltää koulua. Se on myös tieteenalan nimitys, joka tutkii 

näissä ympäristöissä esiintyvää kasvatuksellista toimintaa ja siitä puhutaan myös korkea-

koulullisena oppiaineena. Suhteet käytännön, tieteen ja oppiaineen välillä ovat monitahoi-

set. Nämä kolme aluetta tukevat toisiaan, käytäntö tarjoaa lähtökohdat tieteen kysymysten 

asetteluille ja perustelee yhteiskunnallista merkitystä niissä. Teoreettinen taso puolestaan 

tarjoaa mahdollisuudet kehittää käytäntöä tietoisesti perusteltuun suuntaan, esimerkiksi 

taloudellisten näkemysten rinnalle tarvitaan pedagogisesti perusteltuja näkemyksiä. Tällä 

tavoin voidaan päästä suotuisiin ratkaisuihin kysymyksissä, jotka koskettavat perheitä, 

sekä varhaiskasvatuksen alan työntekijöitä. (Helenius & Korhonen 2005, s. 55, 56.) 

 

Varhaiskasvatus on vuorovaikutusta, joka tapahtuu lasten eri elämänpiireissä, sen tavoit-

teena on edistää lapsen tasapainoista kehittymistä ja kasvua sekä oppimista. Yhteiskunnan 

järjestämä varhaiskasvatus on hoidon, kasvatuksen sekä opetuksen kokonaisuus ja on luon-

teeltaan suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kokonaisvaltainen näkemys lasten kasvusta, 

kehittymisestä ja oppimisesta perustuu lähtökohtaisesti kasvatustieteelliseen, erityisesti 

varhaiskasvatukselliseen, mutta myös laaja-alaiseen tietoon ja tutkimukseen. Varhaiskas-

vatusta toteutetaan varhaiskasvatuspalveluissa, jotka ovat valtakunnallisten linjauksien 

mukaisia, kuten päiväkotitoiminnassa, perhepäivähoidossa ja erilaisissa avoimissa toimin-

noissa. Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat alle kouluikäiset lapset, sekä oppivelvollisuus-

ikäiset, jotka käyttävät varhaiskasvatuksen palveluja.  (Varhaiskasvatuksen suunnitelman 

perusteet, 2005, s. 11.) Varhaiskasvatuspalvelut ovat perheille ehdoton oikeus, jonka pal-

veluiden piiriin lapset pääsevät vanhempien suunnittelun ja valinnan perusteella. Van-

hemmat toimivat lastensa varhaiskasvatuspalveluiden tarpeiden arvioitsijoina, he valitsevat 

lapselleen toimintamuodon ja toimintayksikön. Varhaiskasvatusta toteuttamassa oleva 

henkilöstö (esim. päiväkodissa) toimii yhdessä vanhempien kanssa kohti lapsen kokonais-

valtaista hyvinvointia. (Välimäki, 2003, s. 40 – 41.) 
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1.1 Päivähoitolaki ja kasvatustavoitepykälä 

Päivähoidon suunnitteluun alettiin kiinnittämään enemmän huomiota 1960- luvun lopulla 

maamme elinkeinorakenteen muuttumisen myötä. Monien vaiheiden jälkeen päivähoidon 

valtakunnallisen suunnittelun kautta säädettiin Laki lasten päivähoidosta vuonna 1973. 

Tämä päivähoitolaki määrittää lasten päivähoidon kehittämiselle hallinnolliset ja taloudel-

liset puitteet. Päivähoitolain mukaan päivähoitotoimintaa voidaan järjestää päiväkodissa, 

perhepäivähoidossa, leikkitoimintoina ja muissa varhaiskasvatuksen ympäristöissä. Lain 

mukaan jokainen kunta on velvollinen huolehtimaan päivähoitopalveluiden järjestämisestä 

tai valvomaan sen laajuisena ja muotoisena kuin tarve edellyttää. Päivähoidolle asetettiin 

yleinen kasvatustavoite, jonka mukaan lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään lapsen 

kehitystä ja oppimista tukien. (Ojala, 1993, s. 174, 176. Komiteamietintö, 1980, s. 158; 

Laki lasten päivähoidosta 1973/36.) 

 

Suomalainen päivähoito sai 1980-luvun alkupuolella yhden keskeisimmistä asiakirjoistaan, 

kun Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö ilmestyi vuonna 1980. Komitean 

esityksestä laadittiin Lakiin lasten päivähoidosta (36/1973) kasvatustavoitepykälä vuonna 

1983.  Kasvatustavoitepykälässä sanotaan, että ”lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään 

siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan sekä jatkuvan 

hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarvitaan. Päivähoidon tavoitteena on tukea 

päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa 

edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä.” (Niiranen, 1993, s. 138-139.) 

Kasvatustavoitekomitea linjasi voimakkaasti vanhempien ensisijaisuutta lasten 

kasvattajina. (Välimäki & Riikonen, 2012, s.22). 

1.2 Päivähoidosta varhaiskasvatukseen 

Varhaiskasvatuksen sektorilla muutos on painottunut lähihistoriassa erityisesti organisaati-

ollisiin ja sisällöllisiin alueisiin. Tieteellisesti tarkasteltuna varhaiskasvatuksen kehittymi-

sen yksi merkittävin muutos on elokuussa 1995 tapahtunut varhaiskasvatuksen koulutuk-

sen siirtyminen yliopiston alaisuuteen ja vakinaistuminen akateemiseksi tutkimus- ja ope-

tusalueeksi. Toisena merkittävänä muutoksena tai kehittymisenä voidaan pitää varhaiskas-

vatuksen ja lapsuuden tutkimuksen voimakasta lisääntymistä. Ansiokasta tutkimusta ja 

koulutuksen kehittämistoimintaa syntyi erityisesti lastentarhanopettajakoulutusten yhtey-
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dessä. Tutkimisen painopistealueet ja -strategiat ovat muuttuneet tutkimustoiminnan li-

sääntymisen myötä varhaiskasvatuksen ulkokohtaisesta tarkastelusta yhä lähemmäs lapsen 

arkipäivää ymmärtävään tulkintaan ja tarkasteluun. (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & 

Nivala, 2007, s. 7- 9.)  

 

Varhaiskasvatuksen käytännössä tapahtunut muutos pedagogiikan ja päivähoidon hallin-

non tasolla on kolmas merkittävä muutos.  Toimintastrategiat ovat yhä enenevissä määrin 

tulleet ulospäinsuuntautuneiksi ja avoimiksi. Pedagogiikan tasolla on siirrytty aikuisjohtoi-

suudesta lapsilähtöisyyteen. Nyt pyritäänkin korostamaan lapsen yksilöllisyyttä sekä ver-

taisryhmän roolia lapsen kasvuprosessin tärkeänä osatekijänä. Näihin kehityslinjoihin liit-

tyy olennaisesti lastentarhanopettajien ammatillisuuden muutos. Päivähoitokasvatuksen 

arkipäiviä koskeviin muutoksiin on otettu mukaan myös vanhemmat ja heidän pääsynsä 

päivähoidon sisäpiiriin vaikuttajiksi on huomioitu. Varhaiskasvatuksen tieteellisen tiedon 

lisääntyminen on muutos, joka vaikuttaa kaikissa edeltävissä kehityslinjoissa. Lapsuuden 

olemuksen, oppimisen ja kasvun kontekstuaalinen tieto ja sen lisääntyminen ovat tuoneet 

uusia haasteita koulutuksen kehittämiseen sekä perus- että täydennyskoulutuksen asteilla ja 

niiden kautta edelleen muutoksia varhaiskasvatuksen kentälle. (Hujala ym, 2007, s. 9-10.) 

 

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa linjauksissa on määritelty kasvatuksen keskeiset 

periaatteet koskien varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat yksi osa sosiaali-, ter-

veys- ja opetustoimen hallinnoimassa kokonaisuudessa ja tätä selkiinnyttämään on laadittu 

varhaiskasvatuksen linjaukset. Nämä valtakunnalliset linjaukset vahvistettiin vuonna 2002 

ja niiden tehtävänä on tuoda varhaiskasvatustoimintaa näkyväksi, sekä ohjata varhaiskas-

vatuksen sisällön ja laadun toteuttamista valtakunnallisesti. Varhaiskasvatuksen valtakun-

nallisten linjausten tavoitteena on laadun ja sisällön kehittäminen ja sen edistäminen. On 

kuitenkin huomioitava koko palvelu- ja tukijärjestelmä, joka on rakennettu tukemaan lap-

sia ja heidän perheitään. Näissä linjauksissa painottuvat erityisesti varhaiskasvatuksen laa-

tuun vaikuttaminen, vanhempien ja päivähoidon henkilöstön kasvatuskumppanuus, sekä 

yhteistyö erilaisten tukipalveluiden, kuten neuvolan, päivähoidon, esiopetuksen ja perus-

opetuksen kesken. Painotuksesta on luoda varhaiskasvatuksesta yhä enenevissä määrin 

lapsi- ja perhelähtöistä. Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjauksissa todetaan van-

hemmilla olevan ensisijainen vastuu lastensa kasvatuksesta. Yhteiskunnan tehtävänä on 

tukea tätä kasvatustehtävää. Tämä kasvatuskumppanuus perustuu osapuolten väliseen tasa-
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vertaiseen vuorovaikutussuhteeseen ja siinä yhdistyvät vanhempien ja henkilökunnan eri-

lainen tietämys ja asiantuntemus. (Sosiaali- ja terveysalan julkaisuja, 2002, s. 3-12.) 

 

1.3 Ajankohtainen keskustelu varhaiskasvatuksen kehittämisestä 

Varhaiskasvatuksen määritteleminen on noussut viime aikoina puheenaiheeksi. Varhais-

kasvatus ja päivähoito ovat perustuneet 1973 vuonna laadittuun päivähoitolakiin, lakiuu-

distus on edennyt, ja voimaan on pian astumassa varhaiskasvatuslaki. Hallitus antoi edus-

kunnalle esityksen varhaiskasvatuslaiksi 18.12.2014, ja nyt laki on eduskunnan valiokun-

takäsittelyssä. Valiokuntakuulemiset käynnistyivät vuoden 2015 tammikuun lopulla ja ta-

voitteena on, että lakipaketti tulisi voimaan elokuussa 2015. Hallituksen esitys varhaiskas-

vatuksen ensimmäiseksi vaiheeksi hyväksyttiin maaliskuussa 2015 eduskunnassa. (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö, 2015.) 

 

Hallituksen esityksessä ehdotettiin päivähoitolain nimikkeen muuttamista varhaiskasvatus-

laiksi. Tässä laissa korostettaisiin lapsen etua suunniteltaessa ja järjestettäessä päivähoitoa. 

Varhaiskasvatuksen käsite tulisi käyttöön ja lain tavoitteet ajantasaistettaisiin koskettamaan 

nykypäivää. Ravintoa ja toimintaympäristöä käsittelevien pykälien sanamuotoa täsmennet-

täisiin. (Sivistysvaliokunnan mietintö, 29/2014.) Edellä mainittu ehdotus meni läpi edus-

kunnassa ja päivähoidon nimi tulee muuttumaan varhaiskasvatukseksi lakimuutoksen myö-

tä 1.8.2015, tällä halutaan korostaa lapsen etua toiminnan järjestämisessä (Opetus- ja kult-

tuuriministeriö, 2015).  

 

Varhaiskasvatuslain halutaan vahvistavan varhaiskasvatusta pedagogisena toimintana ku-

ten muissa EU-maissa. Varhaiskasvatuslailta toivotaan siis selkeää määrittelyä päivähoi-

don ja varhaiskasvatuksen välille. Opettajien ammattiliitto vaatii että jokaisella lapsella on 

tulevaisuudessakin subjektiivinen oikeus sekä varhaiskasvatukseen että päivähoitoon, riip-

pumatta vanhempien asemasta työelämään. EU-maat ovat asettaneet tavoitteeksi, että 95 

prosenttia yli neljävuotiaista lapsista osallistuisi pedagogiseen varhaiskasvatukseen, Suo-

messa lapsista vain 56 prosenttia osallistuu tällä hetkellä. YK:n lasten oikeuksien komitea 

on kehottanut Suomea nostamaan alle kouluikäisten lasten osallistumismäärää pedagogi-

seen varhaiskasvatukseen. (Nissilä. 2014.) 

 



7 

 

 

Suomessa lastentarhanopettajien osuus on myös kansainvälisiä suosituksia pienempi. Las-

tentarhanopettajien määrä suositusten mukaan tulisi olla vähintään puolet henkilöstöstä, 

mutta suomessa osuus on tällä hetkellä kolmannes. Suositukset eivät kuitenkaan ole vel-

voittavia kuten lait, eivätkä näin ollen riitä välttämättä kehittämään varhaiskasvatuksen 

hyvää ja tasaista laatua. Yleisradion tammikuussa 2015 tekemästä kyselystä selviää, että 

enemmistö eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenistä on myös valmis rajaamaan uudessa 

varhaiskasvatuslaissa päiväkotien ryhmäkokoja. (Nissilä, 2014.) Laissa ehdotetaankin sää-

dettäväksi päiväkodin ryhmäkoosta. Lapsia saisi olla läsnä yhdessä päiväkodin ryhmässä 

enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä. Nykyisten 

henkilöstön mitoitusta koskevien säännösten mukaan tämä tarkoittaisi, että kolme vuotta 

täyttäneiden ryhmässä saisi olla enintään 21 lasta ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä 12 las-

ta. Tämä ei kuitenkaan estäisi esimerkiksi eri-ikäisten lasten ryhmien perustamista. (Sivis-

tysvaliokunnan mietintö, 2014) 

 

Valiokunnan kannanotoissa sivistysvaliokunta toteaa, että varhaiskasvatus luo merkittävän 

perustan lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Tähän saakka varhaiskasvatusta on tarjottu 

päivähoitojärjestelmän viitekehyksessä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että varhaiskas-

vatuslain tehtävänä on edistää jokaisen lapsen oikeutta pedagogisesti ja sisällöllisesti laa-

dukkaaseen varhaiskasvatukseen, riippumatta perheen varallisuudesta tai lapsen asuinpai-

kasta. Lapsen oikeutena on laadukas varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksen laatu ei ole vain 

laatua palvelujärjestelmissä, vaan myös laatua lapsen kehityksessä ja kasvussa. Tutkimuk-

set ovat osoittaneet, että laadukkaalla varhaiskasvatuksella on kauaskantoisia merkityksiä, 

sillä kaikki kehityksellisesti keskeiset muutokset tapahtuvat ennen kouluikää. Varhaiskas-

vatuspalvelujen lähtökohtana tuleekin huomioida varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja sen 

kehittäminen. ( Sivistysvaliokunnan mietintö, 2014.) 

 

Lakiuudistuksen ensimmäinen vaihe astuu voimaan 1.8.2015, sen myötä päivähoidon nimi 

muuttuu varhaiskasvatukseksi ja lasten ja vanhempien osallisuutta vahvistetaan. Vanhem-

mille ja muille huoltajille on annettava osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuus lap-

sensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. Kunnan on lisäksi toimittava yhteis-

työssä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, sosiaalihuollosta, lastensuojelusta, neuvola-

toiminnasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen 

kanssa järjestäessään varhaiskasvatusta. Laissa säädetään myös varhaiskasvatusympäris-

töstä, jonka tulee olla kehittävä, terveellinen ja turvallinen huomioiden lapsen ikä ja kehi-
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tystaso, sekä oppimista edistävä. Toimitilojen tulee olla asianmukaiset ja niissä on huomi-

oitava esteettömyys. Opetushallitus toimii lainmuutoksen myötä varhaiskasvatuksen asian-

tuntijavirastona. Sen tehtävänä on vastata varhaiskasvatuksen kehittämisestä, sekä sen jär-

jestämisen seuraamisesta ja laatia varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet niin, että 

paikalliset suunnitelmat voidaan ottaa käyttöön ja ryhtyä laatimaan lasten varhaiskasvatus-

suunnitelmia viimeistään 1.8.2017. Voimaan tulevassa laissa on myös säädetty asetus lap-

siryhmien enimmäiskoosta päiväkodeissa. Tilat ja ryhmät tulee muodostaa ja järjestää niin, 

että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Ryhmässä saa olla läsnä 

enintään kolme hoito- ja kasvatushenkilöä vastaava määrä. Eduskunta edellytti vastaukses-

saan, että hallituksen tulee antaa sivistysvaliokunnalle selvitys varhaiskasvatuslain koko-

naisvaikutuksista vuoden 2017 keväällä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2015.) 
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2 Kasvatustyön laatutekijät 

Varhaiskasvatuksen laadun määrittelyn pohjana ovat yhteiskunnassa säädetyt lait ja ase-

tukset. Niiden avulla päivähoidolle on asetettu minimivaatimukset ja päivähoidon lähtöta-

so. Laadukkaan päivähoidon, sekä varhaiskasvatuksen kehittäminen ovat keskeisimpinä 

tavoitteina päivähoidon toteuttamisessa. Arviointi on yksi olennainen osa laadukasta päi-

vähoitoa. (Kupila, 2004, s. 4). Päivähoidon on hankala kehittää toimintaansa ilman luotet-

tavaa arviointitietoa. Pitkäjänteinen ja jatkuva arviointi takaa varhaiskasvatuksen laadun 

ylläpitämistä. Varhaiskasvatuksen laadunarviointi tekee näkyväksi varhaiskasvatuksen 

sekä sen tavoitteet ja toteutumisen. Laadun arvioiminen on kehittämisen pohja päivähoi-

dossa ja kasvatustoiminnassa, ilman sitä kehittäminen ei onnistu. (Hujala & Turja, 2011, 

s.312–314.) 

Seuraavissa luvuissa pyrin määrittelemään laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Etenen 

laadun yleisen määrittelyn tasolta kasvatustyön laadun tekijöihin, joista olen valinnut päi-

väkodin henkilökunnan ja kasvatuskumppanuuden, koska tutkimuksessani olen erityisesti 

kiinnostunut henkilökunnan ja etenkin lastentarhanopettajan merkityksestä laadunarvioin-

nissa. 

2.1 Laadun määrittelyä 

Laatu sanana tarkoittaa jotakin, joka on hyvää. Voidaankin kysyä tarkoittaako laadullinen 

kasvatus nimenomaan hyvää kasvatusta? Opetuksessa ja kasvatuksessa laadun määrittely 

ja sen rajaaminen on usein osoittautunut ongelmaliseksi. Laatua ei tavallisesti silloin esitetä 

hyvän synonyyminä, kun esimerkiksi laatuautosta puhuttaessa. Laatuautoon liittyy ajatus 

mm. siitä, että kaikki valmistetut laatuautot ovat juuri sellaisia kuin on oletettukin. Opetus- 

ja kasvatustyössä nollavirhetaso on kuitenkin epärealistinen tavoite, koska inhimillisen 

vuorovaikutuksen tilanteet ovat luonteeltaan monitahoista. Lisäksi kaikki lapset ovat ainut-

kertaisia ja oppimista tapahtuu kaikkialla. (Korkeakoski, 1998, s. 25.) 

 

Laadunarvioinnilla tarkoitetaan toteutuneen toiminnan vertaamista asetettuihin laadun 

osoittimiin ja laatuvaatimuksiin. Sen tarkoitus voi vaihdella sen perusteella ketä tai mitä 

tarkastellaan ja miksi niin tehdään. Varhaiskasvatuksen laatua voidaan lähestyä monelta eri 

kantilta. Toimintaa on hankala kehittää ilman luotettavaa arviointitietoa. Keskeisimmäksi 
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tehtäväksi päivähoidon laatua tarkastellessa nouseekin pyrkimys kehittää päiväkotikasva-

tusta. Arviointitiedon avulla arvioidaan omat vahvuudet ja heikkoudet, sekä kannustetaan 

yhteisöä ja yksilöitä parempiin suorituksiin niillä alueilla jotka kaipaavat kehitystä. Laadun 

arvioinnin tehtävänä voidaan myös pitää asiakkaiden näkökulman esiintuomista päivähoi-

don vaikuttajina ja laadun määrittäjinä entistä selkeämmin. Aikaisemmin arviointitieto on 

pohjautunut pääosin hallinnon näkökulmiin perustuen päivähoidon laadun määrällisiin 

tekijöihin. Nyt on tärkeämpää tuottaa tietoa siitä mitä nämä määrälliset tekijät ja ratkaisut 

merkitsevät kasvatusprosessin ja eri toimijoiden näkökannalta. (Hujala, Parrila-

Haapakoski, 1998, s. 50 - 52.) 

 

Kuten jo edellä mainitsin, varhaiskasvatuspalveluiden keskeisin toteuttaja on päivähoito-

järjestelmä. Lasten osuus päivähoidossa kasvaa jatkuvasti. Osa suomalaisista lapsista viet-

tää päivähoidossa elämästään jopa 15 000 tuntia ennen kouluikää. Tämä määrä on huomat-

tava, kun sitä verrataan lapsen koko peruskoulussa vietettyyn tuntimäärään, joka on n. 

9000 tuntia.  (Hujala, Parrila-Haapakoski, 1998, s. 49). Suomalainen päivähoito on kan-

sainvälisesti arvioituna maailman huippuluokkaa ja tästä yhtenä osoituksena on ainutlaa-

tuinen päivähoitolakimme. Jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuk-

seen päivähoito-organisaatiossa. Korkealaatuista suomalaisesta päivähoidosta tekee erityi-

sesti kasvatusta säätelevät puitetekijät, kuten lapsiryhmien koko, henkilöstötiheys ja henki-

löstön koulutus. Suomalaisen päivähoidon vahvuusalueena on erityisesti kasvatuksellisen 

tehtävän ja sosiaalipalvelullisen tehtävän yhteenliittyminen, jolloin puhutaan educare -

mallista.  (Hujala ym., 2007, s. 7-8.) 

 

Educare -mallista ei löydy esikuvia muualta tutkimuksista, sillä se on suomalaisen päivä-

hoidon oma kasvatuskäytäntö. Educare -malli tarkoittaa kasvatuksellisen tehtävän ja sosi-

aalipalvelullisen tehtävän yhteen liittämistä. Aikaisemmin päivähoito on nähty enemmän 

sosiaalipalveluina vanhemmille kuin varhaispedagogiikkana. Vanhempien näkökulmasta 

katsottuna päivähoito onkin juuri sosiaalipalvelua perheille. Päivähoidon tehtävänä on var-

haispedagogiikan ja esiopetuksen toteuttaminen. Keskeisimmäksi haasteeksi päivähoidossa 

muodostuu pedagogisen orientaation vahvistaminen ja kehittäminen. Pedagogiikkaa tulisi-

kin rakentaa entistä selkeämmin sitä ohjaavien teorioiden varaan, sillä kansainvälisten ver-

tailututkimusten mukaan Suomessa pedagoginen tietoisuus on jäsentymättömämpää kuin 

muualla. (Hujala ym., 2007.) Educaren nimeen vannominen ei Kallialan (2012) mukaan 

silti tarkoita, että Suomessa olisi löydetty ihanteellinen tasapaino kasvatuksen ja hoivan 
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välillä. Suomessa painoarvoa on hänen mukaansa annettu enemmän hoidolle kuin kasva-

tustyölle, josta johtuen varhaiskasvatuksella kesti hyvin pitkään siirtyä opetushallinnon 

alaisuuteen. (Kalliala, 2012, s. 45 – 46). 

2.2 Kasvatushenkilöstö 

Varhaiskasvatuksen keskeisenä laatutekijänä ovat sitä toteuttavat henkilöt, kuten päiväko-

din osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Suomessa päiväkodin henkilöstön rakenne 

määritellään vuoden 1973 päivähoitolakiin kuuluvalla asetuksella, minkä mukaan lasten-

tarhanopettajan kelpoisuuden täyttävä koulutustausta tulee olla vähintään joka kolmannella 

päivähoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla henkilöillä. (Lastentarhanopettajaliitto, 2005, s. 

6.) Kelpoisuusvaatimuksista on säädetty laki ja tällä hetkellä päiväkodissa kasvatus- ja 

hoitotehtävissä toimii ammattilaisia, joilla on takanaan vähintään toisen asteen tutkinto 

(mm. lastenhoitajat, lähihoitajat, päivähoitajat) ja henkilöitä joilla on takanaan kandidaatti-

asteen korkeakoulututkinto joko ammattikorkeakoulusta (sosionomi) tai yliopistosta (las-

tentarhanopettaja). Erityislastentarhanopettajalta vaaditaan tehtävän edellyttämää perus-

koulutusta ja tämän lisäksi erikoistumiskoulutusta tai jatkotutkintoa erityiskasvatukseen 

(Alila, Eskelinen, Estola, Kahiluoto, Kinos, Pekuri, Polvinen, Laaksonen, Lamberg, 2014, 

s. 37.) 

 

Päiväkodissa toteutuva varhaiskasvatus on luonteeltaan moniammatillista, johon jokainen 

ammattiryhmän edustaja tuo oman panostuksensa osaamisellaan ja asiantuntijuudellaan. 

Yhteisiksi kaikille kuuluvuksi tehtäviksi ja orientaatioiksi määritellään lapsen kasvun ja 

kehityksen tukeminen, lapsen oppimisen edistäminen, vanhemmuuden ja kotikasvatuksen 

tukeminen, sekä hoito- hoiva ja huolenpitotehtävät. Henkilöstön rakentuminen ja työtehtä-

vien jakautuminen on välittömässä yhteydessä, siihen kuinka laadukasta varhaiskasvatusta 

voidaan tarjota. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007, s. 44.) 

2.3 Kasvatuskumppanuus laadukkaan päiväkotikasvatuksen taustalla 

Lapsi kehittyy ja kasvaa erilaisten vuorovaikutussuhteiden ja pedagogisen vuorovaikutuk-

sen kautta. Näissä suhteissa keskusteluilla on keskeinen asema, sillä lasten ja aikuisten arki 

on keskustelujen täyttämää. Varhaiskasvatustyön kehittämisessä on viimeaikoina Num-

menmaan ja Karilan mukaan (2011) kiinnitetty huomiota lasten havainnointiin ja sen mer-
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kitykseen pedagogisen suunnittelun ja arvioinnin välineenä. (Karila & Nummenmaa, 2011, 

s. 11.) Keskustelut alkavat kohtaamisista joista jokainen on ainutlaatuinen tapahtuma. Päi-

väkodissa kohtaamiset ovat monimuotoiset ja sijoittuvat päivän eri ajankohtiin, osa niistä 

on lyhyitä kohtaamisia portilla ja eteisessä sekä lasten leikeissä. Osa tapaamisista on ennal-

ta sovittuja jonkin erityisen tarkoituksen vuoksi. Tällaisia tapaamisia ovat esimerkiksi var-

haiskasvatuskeskustelut vanhempien kanssa, pedagogiset tiimipalaverit, yhteistyökeskuste-

lut, sekä erilaiset konsultaatiokeskustelut. (Karila & Nummenmaa, 2011, s. 13.) Keskuste-

lujen sisältö ja muodot voivat vaihdella, mutta yhteisenä tavoitteena niissä on varhaiskas-

vatuksen perustehtävän toteuttaminen eli edistää lapsen kehitystä ja kasvua inhimillisen 

toiminnan eri alueilla. Kaikkien keskustelujen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. (Stakes, 

2005.) Ammatillinen keskustelu on sosiaalista toimintaa kahden ihmisen välisissä keskus-

teluissa. Varhaiskasvatuksen kontekstissa ammatillista suhdetta kuvataan useimmiten kas-

vatuskumppanuutena. (Karila & Nummenmaa 2011, s.13). 

 

Kasvatuskumppanuudessa päivähoito ja koti tuodaan toistensa lähelle. Varhaiskasvatuksen 

henkilökunta osallistuu vanhempien rinnalla lapsen päivittäiseen kasvatukseen ja hoitoon. 

Lasten oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien mahdollisuus saada tukea kasvatusteh-

tävälleen on vahvistunut perheiden subjektiivisen oikeuden myötä. Perheillä on oikeus 

käyttää päivähoitopalveluja arvioimansa tarpeen mukaan. Kotien kasvatustyön tukeminen 

on asetettu laissa päivähoidon tehtäväksi. Kasvatuskumppanuudessa päivähoidon työnteki-

jä asettuu vanhemman rinnalle - ei ensisijaisesti tukeakseen vanhempaa, vaan luodakseen 

vanhemmalle kokemuksen siitä, että lasta koskevissa asioissa henkilöstö toimii yhteisym-

märryksessä vanhempien kanssa. Kasvatuskumppanuutta rakennetaan kaikkien päivähoi-

don asiakasperheiden kanssa, ja aloitteen tälle yhteistyölle tekee päivähoidon työntekijä ja 

päävastuu kumppanuuden ylläpitämisestä on kasvattajalla. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 

20.) 

 

Lähtökohtaisesti kasvatuskumppanuuden ideana on, että vanhemmat ovat vastuussa siitä 

ajasta, jonka lapsi viettää kotona, sekä perhepiirissä tapahtuvasta hoidosta ja kasvatuksesta, 

varhaiskasvattajat puolestaan lapsen viettämästä ajasta päivähoidossa. Lapsen opettamisen 

ja hoitamisen käytännöt, sekä ratkaisut siirtyvät kuitenkin kasvatusympäristöstä toiseen, 

joko suoraan tai epäsuorasti. Kasvatuskumppanuus luo lapselle kokemuksen siitä, että lap-

selle tärkeät aikuiset kannattelevat ja vaalivat toistensa suhteita lapseen ja lasta koskevissa 

asioissa etsivät riittävää yhteisymmärrystä. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 21.) 
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3 Pedagogisen vastuun muotoutuminen kasvattajatiimissä 

Kasvatuksessa on aina kyse kasvatettavan ja kasvattajan välisestä valtasuhteesta. Tätä val-

tasuhdetta määrittelevät kasvatusta ohjaavan tahon henkilökohtaiset näkemykset sekä ky-

seisessä kulttuurissa vallitsevat yleiset käsitykset lapsen perusolemuksesta ja asemasta sekä 

kehityksen että oppimisen luonteesta. Fröbeliläinen lastentarhatraditio toimii juurina suo-

malaiselle varhaiskasvatukselle, siinä arvostetaan aikuisen didaktista toimintaa, mutta 

myös aikuisten ja lasten rinnakkain työskentelyä ja lasten itseohjautuvia mielikuvitukselli-

sia ja luovia leikkejä. Lasten luovan työn aikana aikuisen tehtävänä on vetäytyä mutta ha-

vainnoida toimintaa, voidakseen kehittää heidän tarvitsemaansa toimintaa. Pedagoginen 

ote on vähitellen vahvistunut varhaiskasvatuksessa ja samalla lapsi – aikuinen vastakkain-

asettelu on joutunut muutokseen. Lapset halutaan nyt nähdä aloitteentekevinä ja aktiivisina 

toimijoina, jotka muokkaavat ja rakentavat omaa ymmärrystään vuorovaikutuksesta fyysi-

sen ja sosiaalisen ympäristön kautta. (Turja, 2011, s. 41 – 43.) 

 

Lapset oppivat jatkuvasti toimiessaan vuorovaikutuksessa ihmisten ja ympäristönsä kanssa. 

Kasvattajan haasteeksi muodostuu luoda lapselle ehyt kokonaisuus, joka luo lapselle mah-

dollisuudet tutustua erilaisiin välineisiin, nähdä ja kokea ympäristön ilmiöitä sekä ymmär-

tää niitä. Orientaatiot rakentavat varhaiskasvatuksen sisällön, näitä orientaatioita ovat: ma-

temaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja us-

konnollis- katsomuksellinen orientaatio. Näihin kuuluvien sisältöjen valinta on ympäristö- 

ja tilannesidonnaista ja sisältöjen valinnassa olennaista on kehityspsykologinen lapsiryh-

män tuntemus.  (Turja, 2011, s. 43.) 

3.1 Lapsilähtöinen toiminta varhaiskasvatustyön perustana 

Kasvatusalan ammattilaisen tulee olla herkkä lapselle, sekä ymmärtää tämän yksilölliset 

tarpeet. Lastentarhanopettajan tulisi osata suunnitellessaan kasvatusta ja sen toteutusta 

huomioida ja hyödyntää lapsen kasvun ja kehityksen tarpeet, sekä lapselle merkitykselliset 

kokemukset. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulee tietää lapsesta ja tämän perhetilan-

teista mahdollisimman paljon etenkin päivähoidon alkaessa. Lapsi kuitenkin toteuttaa lei-

keissään omaa elämis- ja kokemismaailmaansa, johon varhaiskasvatuksen ammattilainen 
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pääsee hyvin käsiksi havainnoimalla ja seuraamalla lapsen toimintaa. (Järvinen, Laine & 

Hellman-Suominen, 2009, s. 34 – 35.) 

 

Lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan erityisesti lapsen kulttuuriin, toimintaan ja kokemuksiin 

pohjaavaa opettamis- ja oppimisprosessia. Lapsilähtöisyyttä toteutettaessa lastentarhan-

opettaja mahdollistaa lapselle merkityksellisten kokemusten muodostumisen suunnittele-

malla toimintaa siten, että leikki, liikunta, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen sisältyvät 

jokaiseen päivään. Lapsilähtöisyyttä painottava kasvattaja kohtaa lapsen ainutlaatuisena 

yksilönä, jolla on omat tunteet, ajatukset, mielipiteet, vahvuudet, kehittymistarpeet ja kiin-

nostuksen kohteet. Jotta yksilöllinen kasvattaminen olisi mahdollista, kasvattajalla täytyy 

olla tietoa lapsen tarpeista ja lapsiryhmän kokemuksista. Tietoa voidaan kerryttää keskus-

telemalla vanhempien kanssa ja käymällä säännöllisiä vasu- keskusteluja, joissa jaetaan 

yhteisesti tietoa lapsesta. (Järvinen ym., 2009, s. 34 – 35.) 

Kallialan (2008) mukaan lapsilähtöisyyden periaatetta ei ole helppoa noudattaa käytännös-

sä. Hänen mukaansa lapsilähtöisyydestä on tullut fraasi, jonka merkitys ei välttämättä ole 

selvä käytännön työntekijöille. Varhaiskasvatukselta vaaditaan vakiintuneen puhetavan 

myötä lapsilähtöisyyttä, joka on korvannut osittain käsitteenä aiemmin käytetyn lapsikes-

keisyyden. Jokainen varhaiskasvatuksen kentällä toimiva tietää, että päiväkodin toimintaa 

on asianmukaista kuvata lapsilähtöiseksi, riippumatta siitä vastaako se todellisuutta. Lapsi-

lähtöisyydelle ja lapsikeskeisyydelle puolestaan yhteistä on lapsen tarpeiden ensisijaisuus. 

(Kalliala, 2008, s. 19-22.) 

3.2 Ohjaava kasvatus lapsen tasapainoisen kasvun tukena 

Lapsilähtöisen kasvatuksen rinnalla kulkevana kasvatustyyliä voidaan pitää ohjaavaa kas-

vatusta. Ohjaavassa kasvatuksessa kasvattaja toimii johdonmukaisesti ja oikeudenmukai-

sesti lasta kohtaan, sekä huolehtii tämän perusturvallisuudesta. Lapsi saa tehdä valintoja 

jotka koskevat häntä itseään, mutta aikuisen ohjauksessa. Ohjaavassa kasvatuksessa lapsi 

ja aikuinen ovat tasa-arvoisia ja se on luonteeltaan lapsilähtöistä, muttei lapsijohtoista. Oh-

jaavaan kasvatukseen kuuluu myös, että aikuinen on tietoinen ja ymmärtää oman esimerk-

kinsä tärkeyden kasvatuksessa ja tarjoaa lapselle turvallisen käyttäytymismallin. Lapsi saa 

kokeilla ja hänellä on lupa epäonnistua. Ohjaavassa kasvatuksessa pelisäännöt koskevat 

sekä lapsia, heidän vanhempiaan että kasvatusalan ammattilaisia. Erimielisyydet ratkotaan 
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keskustelemalla ja kuuntelemalla eri osapuolia. Perustellut ratkaisut auttavat lasta ymmär-

tämään ja tekevät toiminnasta johdonmukaista. (Järvinen ym., 2009, s. 26-28.) 

 

Ohjaavasta kasvatuksesta on käytetty myös muita nimityksiä, kuten demokraattinen kasva-

tus tai psykologinen kasvatus. Yhä enemmän on kuitenkin puhuttu auktoritatiivisesta 

(authoritative) kasvatuksesta. Pulkkisen (1977) mukaan nimitys on peräisin siitä, että on 

haluttu korostaa vanhempien ohjauksen paremmuutta lapsijohtoiseen kasvatukseen. Aukto-

ritatiivisuus pitää sisällään toimintojen valvontaa, demokraattisuutta, odotuksia lapsen suo-

riutumisesta ja lämpöä, sekä lapsen hyvinvoinnin painottamista. (Pulkkinen, 1977, s. 145.) 

 

3.3 Pedagogisen vastuun rakentuminen oppimis- ja toimintaympäristöissä 

Lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu ilmenee varhaiskasvatuksen eri ympäristöissä, 

kuten päiväkodeissa tai esikouluissa. Tarkastelemalla varhaiskasvatuksen laatuun vaikutta-

via tekijöitä päästään lähelle varhaiskasvatuksen ihanteellista toteuttamista ja lastentarhan-

opettajan roolia siinä. (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala, 2007, s. 90-91.)  

 

Konstruktivistisessa varhaiskasvatuksen pedagogiikassa eli näkemyksessä, jonka mukaan 

varhaiskasvatuksen suunnittelun lähtökohtana tulee olla toiminnat, jotka tukevat lasten 

ajattelun ja tietorakenteiden kehittymistä, korostuu oleellisesti oppimisympäristöjen merki-

tys lasten omaehtoiselle oppimiselle. Ajattelu ja oppiminen kehittyvät pienillä lapsilla si-

ten, että he saavat olla konkreettisesti tekemisissä erilaisten materiaalien, ihmisten ja ko-

kemusten kanssa. Hyvä oppimisympäristö vastaa lapsen kehityksellistä tasoa ja tarjoaa 

haasteita viedä kehitystä eteenpäin. Parhaimmillaan oppimisympäristö herättää lasten mie-

lenkiinnon uusien asioiden tutkimiseen, sekä ongelmien ratkaisemiseen. Oppimisympäristö 

on luonteeltaan fyysinen (arkkitehtuuri, lähiympäristö, opetusvälineet, sisustus), mutta si-

sältää myös pedagogisia ominaisuuksia, joilla viitataan pedagogisiin ratkaisuihin jotka on 

toteutettu oppimisympäristössä. (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 90, 91.) 

 

Päiväkodin organisaatiokulttuurista käytetään nimitystä toimintaympäristö. Lastentarhan-

opettajat toteuttavat pedagogiikkaansa aktuaalisissa ympäristöissä eli konkreettisessa toi-

mintaympäristössä eli useimmiten päiväkodissa. Toimintaympäristö muodostuu fyysisistä 
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ja sosiaalisista elementeistä. Fyysisillä elementeillä tarkoitetaan erilaisia tiloja, aikataulua 

ja ryhmäkokoa. Sosiaalisilla puolestaan viitataan vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa, 

henkilöiden käsityksiin lapsista, varhaiskasvatuksesta, pedagogisista käytännöistä ja työ-

käytännöistä, sekä heidän toimintaansa näissä asioissa. 

 Päiväkodin sosiaalisilla elementeillä on fyysisiä elementtejä keskeisempi merkitys määri-

teltäessä laatua: Sosiaaliset ominaisuudet antavat merkityksen fyysisille ominaisuuksille. 

Erilaiset kohtaamiset ilmentävät sosiaalisia elementtejä, tällaisia ovat aikuisten ja lasten, 

henkilökunnan ja vanhempien, eri ammattiryhmien, päiväkodin eri lapsiryhmissä työsken-

televien, sekä päiväkodin yhteistyötahojen väliset kohtaamiset. Lapsiryhmien koko ja 

koostumus ovat tärkeitä fyysisen toimintaympäristön elementtejä ja eri päiväkodeissa on-

kin erilaisia käytäntöjä siinä miten lapsiryhmälle organisoidaan pedagogista toimintaa ja 

luodaan oppimisympäristöjä. Olennaiseksi muodostuu lastentarhanopettajan ja muun hen-

kilöstön kasvatuskäsitykset ja niille rakentuneet toimintakäytännöt. (Karila, 1997, s. 55-

56.) 
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4 Ammatillisuus kasvatustyössä 

Kirjallisuudessa ammatillisuutta kuvaavia termejä on monia, sillä se on käsitteenä moni-

muotoinen. Tässä luvussa käsittelen lastentarhanopettajan ammatillisuutta asiantuntijuuden 

ja opettajuuden kautta ja avaan siihen liittyviä käsitteitä. Työntekijän ammatillisuuden ja 

ammatillisuuden sisältämän vastuun ja asiantuntijuuden muodostavat työntekijän saama 

koulutus ja työtehtävän antama pätevyys. Työntekijän tavat toimia ja tehdä kasvatustyö-

hönsä liittyviä valintoja perustuvat työntekijän saamaan koulutukseen sekä ammattikoke-

mukseen. Osana ammatillisuutta työntekijän tulee olla tietoinen omista ajattelutavoistaan 

sekä toimintamalleistaan. Ammatillisuus on laadukkaan työn perusta ja se toimii roolina, 

suojana, sekä työvälineenä. (Nummenmaa & Karila, 2011, s. 26.) 

4.1 Lastentarhanopettajuuden kehittyminen suomalaisessa päivähoidossa 

Lähtökohtaisesti lastentarhanopettajaa voidaan kuvata varhaiskasvatuksen asiantuntijaksi, 

sillä varhaiskasvatuksen asiantuntijaksi kehittyminen vaatii varhaiskasvatuksen teoreettisen 

tiedon hankkimista formaalissa koulutuksessa, sekä käytännön tiedon saavuttamista osal-

listumalla varhaiskasvatuksen työprosesseihin osallistumista ammattialan toimintakentillä, 

kuten esimerkiksi päiväkodissa.  Asiantuntijuus on prosessi, jossa tullaan jäseneksi var-

haiskasvatuksen ammattikunnan kulttuuriin, mutta se on myös yksilöllistä muutosta ja ke-

hittymistä, että tietojen laajentamista ja taitojen kehittämistä. Varhaiskasvatuksen tehtävät, 

toimintaympäristöt ja tilanteet ovat sidoksissa asiantuntijuuteen. (Kupila, 2007,s. 18-19.) 

 

Suomalaisen yhteiskunnallisesti toteutetun varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kehityksessä 

yhtenä tärkeimpänä piirteenä on panostus koulutettuun henkilökuntaan.  Päivähoidon työn-

tekijöiden määrästä ja koulutuksesta on päivähoitolain (1973) jälkeen keskusteltu runsaasti. 

Keskustelu on koskenut henkilöstön kelpoisuusehtoja, sekä päiväkotiryhmissä toimivan 

henkilöstön koostumusta ja sitä kuinka paljon näitä asioita tulisi säätää valtakunnallisesti. 

(Karila, 1997, s. 50-51.)Tällä hetkellä päiväkodeissa työskentelee toisen asteen tutkinnon 

suorittaneita lastenhoitajia, sekä vähintään yliopiston kandidaattitason tutkinnon suoritta-

neita lastentarhanopettajia, että yliopistokoulutettuja erityislastentarhanopettajia, sekä am-

mattikorkeakoulun sosionomitutkinnon suorittaneita lastentarhanopettajia, sekä aiemman 

opistotason käyneitä lastentarhanopettajia. 
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Varhaiskasvatuksen tietyt toimintaympäristöt, tehtävät ja tilanteet ovat sidoksissa lasten-

tarhanopettajan asiantuntijuuteen. Varhaiskasvatuksen kulttuurista hankitaan tietoa toimin-

taympäristöjen käytäntöihin osallistumalla. Osa asiantuntijuudesta on aina organisaatio- ja 

tehtäväkohtaista ja kehittyy vain työskentelemällä organisaatioissa kuten päiväkodissa. 

Asiantuntijuutta luonnehtii myös ammattialaan ja työhön liittyvät ongelmat ja niiden ym-

märtäminen, sekä jatkuvaan kehittymiseen ja elämänikäiseen oppimiseen sitoutuminen. 

(Kupila, 2007, s. 18-19.)  

 

Järvinen (1999) toteaa opettajan asiantuntijuuden kehittyvän reflektiovaiheen, sekä induk-

tiovaiheen kautta. Reflektiivisessä prosesseissa jo lastentarhanopettajakoulutuksen opiske-

lijat tarvitsevat tukea kehittääkseen metakognitiivisia ja analyyttisia taitojaan kokemusten 

parissa, jotka ovat heille entuudestaan tuttuja. Reflektiivisyyden kehityslinjat käynnistyvät 

jo koulutuksessa ja tulokset ovat aiemmissa tutkimuksissa osoittaneet, että opiskeluaikai-

nen reflektiivisten taitojen kehittyminen, jota ovat tukeneet onnistumisen kokemukset har-

joitteluissa, on yhteydessä haluun ja kykyyn reflektoida omaa työtään ensimmäisten ope-

tusvuosien aikana. Vetäytyvä ja torjuva asenne työyhteisöä kohtaan voi puolestaan olla 

tulosta tukahdutetusta reflektiosta opintojen lopussa. Itsearviointi on reflektiivisyyden ke-

hittämisessä keskeistä. Lastentarhanopettaja tarvitsee tukea reflektiossaan jotta pystyy ar-

vioimaan omaa työtään kyseenalaistamalla oletuksiaan, uskomuksiaan ja mielikuviaan. 

Induktiovaiheessa perustaitojen hallinta ei ole vielä vakiintunutta, vaan asiantuntijuus on 

vasta kehittymässä. Induktiovaihe käydään läpi uran alussa ja silloin löydetään oma paikka 

varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä, kuten päiväkodissa. Riittävän tuen ja mento-

roinnin kautta aloitteleva lastentarhanopettaja kehittää ammatillista professiotaan ja tuo 

omaa asiantuntijuuttaan esille. (Järvinen, 1999, s. 257-269.) 

4.2 Opettajuus 

Henkilökunnan koulutus vaikuttaa lasten kokemuksiin monin tavoin. Tästä syystä van-

hemmilla on oikeus tietää, kuka hänen lastaan kasvattaa. Vastuu hoivasta, kasvatuksesta ja 

opetuksesta kuuluu kahdelle työntekijäryhmälle, lastentarhanopettajille ja lastenhoitajille. 

Aiemmin lastentarhanopettajien koulutustausta oli melko yhtenäinen: lähes kaikilta löytyi 

taustaltaan joko opistotasoinen, kaksivuotinen (vuodesta 1896) tai kolmivuotinen (vuodes-

ta 1983) tutkinto. Uudenmuotoinen lastentarhanopettajankoulutus joka käynnistettiin 1973 
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Turussa, Oulussa, Joensuussa ja Jyväskylässä yliopistopohjaisena oli poikkeus sääntöön. 

Yliopistoihin lastentarhanopettajan koulutus siirtyi pysyvästi 1995. (Kalliala, 2012, s. 127.) 

 

Opettajan työ on sidoksissa aikaan ja kontekstiin, sillä se on laadultaan käytännönläheistä 

työtä. Opettajan oma oppiminen tapahtuu siinä sosiaalisessa ja kulttuurisessa toimintaym-

päristössä missä hän työskentelee ja tähän prosessiin vaikuttavat organisaation ja sen jäsen-

ten yleiset odotukset, asenteet, toimintatavat ja uskomukset. Yksilön kehittymiseen vaikut-

tavia tekijöitä ovat myös opettajan henkilökohtainen sitoutuminen ja motivaatio sekä odo-

tukset ja tavoitteet, että aikaisemmat kokemukset. Opettajalle asetetut vaatimukset kohden-

tuvat itsensä kohtaamiseen, reflektointiin ja identiteetin uudelleen rakentamiseen sekä uu-

den tiedon tuottamiseen. Oppiminen työssä on siis hyvin kokonaisvaltainen prosessi, jossa 

muutos on hiljalleen tapahtuvaa ja näkyy ulospäin toiminnan uudistumisena. (Lauriala, 

2000, s. 89, 91-94.) 

 

Lastentarhanopettaja on varhaiskasvatuksen ammattilainen ja toimii varhaispedagogiikan 

asiantuntijana ja omaa tieto-taitoa lapsuuden ja lapsen kasvuprosessin tuntemuksessa. Kas-

vatus- opetus- ja hoitotyötä koskevassa lainsäädännössä on määriteltynä lastentarhanopet-

tajan perustehtävät ja vastuu. (Lastentarhanopettajan ammattietiikka, 2004, s. 2.)  Kasva-

tusalan ammattilaiselta edellytetään alakohtaista tietoa ja tutkimusmenetelmällisen osaami-

sen hallintaa. Kasvatukseen liittyvä tieto on tutkimuksin tuotettua tietoa ja on luonteeltaan 

kasvatusta, sivistystä, koulutusta, opetusta, opettamista ja oppimista käsittelevää. (Jakku-

Sihvonen, 2005, s. 138-139.) 

 

4.3 Lastentarhanopettajan vastuualueiden määrittelyä 

Ruotsissa vuoden 2010 opetussuunnitelma asettaa selkeät vastuualueet lastentarhanopetta-

jille. Se sisältää osiot liittyen varhaiskasvatuksen arvopohjaan, kehitykseen sekä oppimi-

seen, kasvatuskumppanuuteen, lasten vaikuttamismahdollisuuksiin, arviointityöhön ja päi-

väkodin johtajan vastuualueisiin. Edellä mainitut pääkohdat asettavat raamit lastentarhan-

opettajien vastuualueiden sisältöihin. Lastentarhanopettajan työnkuvan sisällön erittelyä 

seuraa tiimin vastuulla olevien tehtävien erittely. Myös johtajalle kuuluvat tehtävät on lue-

teltu asiakirjassa. Lastentarhanopettaja vastaa siitä, että lapsen yksilöllisiä tarpeita kunnioi-
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tetaan ja siitä, että jokainen lapsi kokee olevansa arvostettu. Lapselle tulee taata sellaiset 

toimintaympäristöt, että ne tarjoavat edellytykset lapsen jatkuvalle oppimiselle ja kehitty-

miselle. Lapsen tulee saada kokea uuden oppimisen merkityksellisyys, ja lastentarhanopet-

taja on vastuussa lapsen tuen saamisesta sekä lapsen ihmissuhteiden muodostumisesta. 

Vastuu ulottuu myös lapsen kommunikaatiokykyjen vahvistamiseen, kielenkehitykseen, 

sekä eri orientaatioalueiden kehittämiseen. Lastentarhanopettajan tulee taata lapselle mah-

dollisuus vaikuttaa esimerkiksi toiminnan sisältöihin. (Läroplan för förskolan 2010, 8-12.)  

 

Suomessa vastuualueita ei ole määritelty yhtä selkeästi. Lastentarhanopettajan tehtävät 

kuitenkin painottuvat erityisesti opetukseen ja pedagogiikkaan liittyviin työtehtäviin, lapsi-

ryhmien ohjaamiseen, kotikasvatuksen tukemiseen, psykososiaaliseen työhön sekä erityistä 

tukea ja hoitoa tarvitsevien lasten tuen varmistamiseen. Lastentarhanopettajan työtehtäviä 

määriteltäessä tulisi lisäksi ottaa huomioon ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta valmis-

tuneiden lastentarhanopettajien eri tavoin painottuneet koulutusohjelmat. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö, 2007, s. 45.) 

 

Lastentarhanopettajan ammattietiikka -julkaisu ilmestyi vuonna 2005, siinä lastentarhan-

opettajan työn keskeisimmäksi alueeksi määritellään lastentarhanopettajan suhde lapsiin. 

Ammatin erityislaatuun kuuluu se, että työn tulokset ovat näkyviä välittömästi, sekä tule-

vaisuudessa. Lastentarhanopettaja on myös aina esimerkki lapselle, sillä hän voi muodos-

tua lapselle merkitykselliseksi ihmiseksi, joka jää lapsen mieleen vielä vuosikymmenten 

jälkeen. Huonoa ammattitaitoa ei voi kompensoida hyvillä eettisillä periaatteilla, eikä 

myöskään toisinpäin. Tästä syystä on tärkeää ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan 

jatkuvasti. (Lastentarhanopettajaliitto, 2005.) Näin ollen lastentarhanopettajan työnkuvaan 

kuuluu mielestäni elinikäinen oppiminen. 
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5 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää vanhempien käsityksiä ja näkemyksiä päiväkotien laa-

dusta, laatuun vaikuttavista tekijöistä ja lastentarhanopettajan roolista laadukkaan päiväko-

tikasvatuksen toteuttajana. Vastausten perusteella pyrin määrittelemään laatua ja erittele-

mään sen sisältämiä asioita vanhempien näkökulmasta. Tavoitteenani on selvittää millaisia 

asioita vanhemmat nimeävät määrittelemään hyvän päiväkodin ja millainen rooli lastentar-

hanopettajalla on tässä kontekstissa. Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1.      Millainen on vanhempien käsitys laadukkaasta varhaiskasvatuksesta? 

 

2.      Millainen rooli vanhempien käsityksen mukaan lastentarhanopettajalla on laadun 

toteuttajana? 

 

 

Tässä tutkimuksessa on kaksi pääkysymystä, joiden tehtävänä on kuvata tutkimuksen ta-

voitteita. Tutkimuksen toteutus -luvussa kerron tarkemmin tutkimukseni kulusta ja sen 

lähtökohdista. Kerron luvussa myös menetelmistä, joita olen tutkimuksessani käyttänyt. 

Näitä ovat vertaishaastattelu tiedonkeruumenetelmänä, fenomenografinen aineiston ana-

lyysi ja perehdyn hieman myös laadullisen tutkimuksen luonteeseen metodologisena lähtö-

kohtana. Tutkimuskysymykseni ovat pysyneet alusta asti melko samanlaisina, mutta hiou-

tuneet lopulliseen muotoonsa vasta aineiston analysoinnin jälkeen. 
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6 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa kerron tarkemmin tutkimukseni taustoista ja toteutuksesta, kuten laadullises-

ta tutkimuksesta, fenomenografisesta aineiston analyysista sekä vertaishaastattelusta tie-

donkeruumenetelmänä. Luvut etenevät siten, että aluksi esittelen laadullista tutkimusta 

yleisesti ja luvussa 6.2 oman tutkimukseni taustoista ja toteutuksista. Luvuissa 6.3 ja 6.4 

esittelen menetelmäni tiedonkeruulle sekä aineiston analysoinnille. 

6.1 Metodologiset lähtökohdat 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Lähtökohtana laadulli-

selle tutkimukselle on todellisen elämän kuvaaminen, johon sisältyy ajatus todellisuuden 

monimuotoisuudesta. Tapahtumat muovaavat samanaikaisesti toinen toisiaan ja moninais-

ten suhteiden löytäminen on mahdollista. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on 

tutkia kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2002, s. 

152.) Laadulliseen tutkimukseen liittyvät tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutus ja raportoin-

ti on usein kuvailevaa. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 25). 

 

Kirjoittamisella on laadullisessa tutkimuksessa merkittävämpi asema verrattuna teoriapoh-

jaiseen tutkimukseen. Karkeasti ilmaistuna erona on se, että kirjoittaminen ei painotu teh-

dyn tutkimuksen jälkiselostukseen lukijalle, vaan tutkijan luonne on analysoida jatkuvasti 

havaintoaineistoaan otettaan teoreettisesti terästäen ja näkemystään kirkastaen sekä temaat-

tisesti että käsitteellisesti ylemmiksi merkityksiksi, hakea selitysmalleja ja kehitellä teo-

reettisia näkemyksiä. Kirjoittamisella ja uudelleen kirjoittamisella haetaan tutkimuksen eri 

vaiheissa vakuuttavuutta ja on näin ollen osa laadullista tutkimusta. (Hirsjärvi, ym., 2002, 

s. 246.)  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistosta ei tehdä päätelmiä ajatellen yleistettävyyttä. 

Pohjana toimii kuitenkin aristoteelinen ajatus, että yksittäisessä toistuu yleinen. Yksittäistä 

tapausta tarkasti tutkimalla saadaan näkyviin myös se, mikä ilmiössä on merkittävää ja 

mikä toistuu useasti tarkasteltaessa ilmiötä yleisemmällä tasolla. (Hirsjärvi, ym., 2002, s. 

169.) 



23 

 

 

 

Tutkimusmenetelmäksi olen valinnut fenomenografisen aineiston analyysin. Sanana feno-

menografia tarkoittaa ilmiön kuvaamista tai siitä kirjoittamista. Fenomenografiassa tutki-

taan yleisesti sitä, miten maailma rakentuu ja ilmenee ihmisten tietoisuudessa, erityinen 

fokus on ihmisten käsityksissä asioista. (Metsämuuronen, 2006, s. 108). Oma mielenkiin-

toni tutkimusta tehdessä kohdistuu nimenomaan vanhempien käsityksiin ja näkemyksiin 

päivähoidon laadusta ja kasvatustyöstä, tästä syystä koen, että fenomenografinen aineiston 

analyysi sopii hyvin tutkimusmenetelmäksi aineistooni. 

6.2 Tutkimuksen taustaa ja lähtökohtia 

Vuoden 2014 joulukuussa annettiin hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoi-

dosta annetun lain muuttamisesta. Lasten päivähoitolakia ehdotetaan muutettavaksi var-

haiskasvatuslaiksi ja laissa korostettaisiin lapsen edun huomioimista päivähoitoa suunnitel-

taessa ja järjestettäessä. Itseäni kiinnosti varhaiskasvatuksen asema päivähoidon tarjonnas-

sa ja halusin lähteä työstämään pro gradu -tutkimusta aiheesta, jossa selvitettäisiin van-

hempien asettamia arvoja ja laadunmittareita käyttämilleen päivähoitopalveluille. Halusin 

etenkin selvittää millaisena lastentarhanopettajan työnkuva välittyy vanhemmille ja millai-

sen arvon he asettavat lastentarhanopettajan toteuttamalle työlle päiväkodeissa ja millainen 

merkitys sillä olisi yleisen päiväkotia koskevan laadun kannalta. Koen, että varhaiskasva-

tuslain myötä siirryttäisiin pois hiljalleen ajattelutavasta, että päivähoito tarjoaa lapselle 

vain hoitoa vanhempien ollessa töissä ja tuotaisiin enemmän esille opetuksellisia ja kasva-

tuksellisia tavoitteita, joiden merkitystä ei voi vähätellä. Halusinkin lähteä selvittämään, 

millaisena päivähoitopaikkana päiväkoti näyttäytyy vanhemmille ja mitkä ovat heidän kä-

sityksensä sen toimintatarkoituksesta. 

 

Lokakuussa 2014 olin varmistunut aiheestani ja lähdin tutkimaan päivähoidon historiaa, 

sekä lakeja ja asetuksia jotka määrittelevät nykyistä varhaiskasvatustoimintaamme. Lähdin 

kartoittamaan niitä elementtejä, jotka määrittelevät aiemmissa tutkimuksissa laatua päivä-

hoidossa. Selvitin myös aiemmista tutkimuksista ja kirjallisuudesta, miten lastentarhan-

opettajan työnkuvaa on määritelty ja millaisen pätevyyden yliopistokoulutus tarjoaa lasten-

tarhanopettajalle sekä millainen on tämän ammatinkuva. Huomasin hyvin pian, että aiheeni 

paisui käsiin ja päätin rajata aihettani koskemaan hyvää laatua sekä lastentarhanopettajan 

roolia laadun toteuttajana ja toivoin pystyväni jollain lailla sitomaan nämä kaksi tekijää, 
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päivähoidon laatu ja lastentarhanopettajan rooli yhteen. Tutkimuksen kohderyhmäksi halu-

sin ehdottomasti vanhemmat, sillä he ovat päivähoitopalveluiden asiakkaita ja mielestäni 

parhaimpia arvioimaan kasvatuksen laatutekijöitä lastensa lisäksi. 

 

Pro gradu -tutkimuksen asettamissa rajoissa oli mahdotonta tutkia esim. yhden päiväkodin 

kaikkien vanhempien käsityksiä päivähoitotyytyväisyydestä, etenkin kun kyseessä on laa-

dullinen tutkimus, joka toteutettaisiin haastattelemalla. Minun oli siis rajattava kohderyh-

mä ja päätin valita yhteensä kuusi vanhempaa mukaan haastatteluuni.  

 

Alun perin ajatuksenani oli haastatella vanhempia yhdestä päiväkodista, mutta tämä osoit-

tautui ongelmalliseksi, sillä minulla ei ollut keinoja saada vanhempiin yhteyttä. Päiväkodit 

eivät voi luovuttaa asiakkaidensa tietoja, joten ensimmäiseksi yritinkin lähestyä päiväkote-

ja pyytämällä heitä tiedottamaan eteenpäin vanhemmille tutkimuksestani. Laitoin viestin n. 

7 päiväkotiin, joista kahdesta sain vastauksen, että he eivät olleet onnistuneet saamaan 

vanhempia mukaan tutkimukseeni. Joulukuun alussa graduohjaavani onnistui sopimaan 

minulle haastateltavaksi kaksi vanhempaa eräästä päiväkodista. Tästä parista muodostui 

esihaastatteluparini. En kuitenkaan kokenut tarvetta muuttaa kyselylomakkeestani mitään 

päätin ottaa haastatteluparin lopulta mukaan aineistooni.  Seuraavat kaksi paria sain mu-

kaan tutkimukseeni sosiaalisen median kautta. Pistin kyselyn Oulun paikalliseen facebook 

-sivustoon, jossa toivoin päiväkodissa olevien vanhempien tulevan haastateltaviksi tutki-

mukseeni. Halukkaita löytyi useampikin ja valitsin heidät tutkimukseeni sen perusteella, 

miten heidän aikataulunsa sopivat yhteen. Minulla ei ollut muita kriteereitä haastateltavalle 

kuin se, että vanhempi käyttäisi päiväkodin palveluja sinä kyseisenä hetkenä kun haastatte-

lut toteutettaisiin. 

 

6.3 Vertaishaastattelu tiedonkeruumenetelmänä 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2002) mukaan haastattelu on siinä mielessä ainutlaa-

tuinen tiedonkeruumenetelmä, että siinä ollaan tutkittavan kanssa suorassa kielellisessä 

vuorovaikutuksessa. Haastattelun suuri etu verrattuna muihin tiedonkeruumenetelmiin on 

se, että siinä voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla. 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara luokittelevat haastattelun valinnan syyt seitsemään kategori-

aan (Hirsjärvi ym., 2002, s. 192 - 193.): 
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1. Halutaan korostaa haastateltavan asemaa tutkimustilanteessa subjektina. Hänellä on 

mahdollisuus tuoda itseään koskevia asioita esille mahdollisimman vapaasti. Haas-

tateltavalla on merkityksiä luova ja aktiivinen asema. 

 

2. Kysymyksessä on vähän kartoitettu alue. Tutkijan on vaikea tietää vastausten suun-

tia etukäteen. 

 

3. Halutaan sijoittaa puhe laajempaan kontekstiin. Haastattelussa on mahdollista näh-

dä vastaaja, sekä hänen eleensä ja ilmeensä. Haastateltava voi myös kertoa itsestään 

laajemmin. 

 

4. Kun ennalta tiedetään tutkimuksen aiheen tuottavan vastauksia monitahoisesti ja 

moniin suuntiin. 

 

5. Halutaan selventää saatavia vastauksia. 

 

6. Saatavia tietoja halutaan syventää. Voidaan esimerkiksi pyytää perusteluja mielipi-

teille ja käyttää lisäkysymyksiä tarpeen mukaan. 

 

7. Halutaan tutkia vaikeita ja arkoja aiheita. 

 

Omat syyni valita tutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi haastattelu löytyvät etenkin koh-

dista 1, 3, 4, 5 ja 6. Haastattelun etuina ovat myös se, että haastateltavat on mahdollista 

tavoittaa haastattelun jälkeen lisä- tai jatkokysymyksiä varten (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara, 2002, s. 192 - 193). 

 

Tämän pro -gradu tutkimuksen  haastattelussa organisoitiin vanhempien mielipiteiden ja 

käsityksien kuuleminen kahden vanhemman väliseksi keskusteluksi, joka tapahtui tutkijan 

antamien keskustelun aloitusten eli teemojen pohjalta. Tämä paikallistaa tutkimuksen mää-

rittelyn haastatteluksi eikä keskustelututkimukseksi (Välimäki, 1994, s. 16).  Yksilöhaas-

tattelut ja ryhmähaastattelut eroavat toisistaan aineistona siinä määrin, ettei ryhmähaastat-

telujen analyysia voida perustaa kokonaan samanlaisille oletuksille kuin yksilöhaastattelu-

jen tutkimusta. Alkujaan ryhmähaastatteluja on käytetty erityisesti markkinoinnin tutki-
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muksissa, joissa niiden ajateltiin tuottavan kustannustehokkaasti tietoa verrattuna siihen, 

että monta yksilöä oltaisiin haastateltu  jokainen omina aikoinaan. Aiemmin kiinnostuksen 

kohteena olikin yksilö ryhmässä, omine ajatuksineen ja mielipiteineen, eikä niinkään ryh-

mä yksilöiden muodostamana kokonaisuutena. Sittemmin painotus on kohdentunut enem-

män ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen ja dynamiikkaan sekä prosesseihin, joiden kautta 

osallistujat muodostavat aiheesta yhteneviä käsityksiä. (Pietilä. 2010, s. 212 - 213.) 

6.4 Tutkimukseni kohdejoukko 

Tutkimuksessani oli mukana kuusi vanhempaa, viisi äitiä ja yksi isä. Kaksi äideistä oli 

iältään alle kolmekymppisiä ja loput sijoittuivat iältään 30 - 40 vuotiaisiin. Haastateltavista 

kaksi käytti saman päiväkodin palveluita ja loput olivat eri päiväkotien asiakkaita, jokainen 

kuitenkin oli Oulun kaupungin päivähoidon piirissä. Aineisto kerättiin syksyllä 2014 ja 

ensimmäinen haastattelu kesti 45 minuuttia, toinen haastattelu 1,5 tuntia ja kolmas haastat-

telu kesti tunnin. Haastattelupareja muodostin kolme (nimet muutettu): 

 

Anna ja Eeva: Molemmat iältään 30-35 vuotiaita useamman lapsen äitejä. Molemmilla 

korkeakoulututkinto ja ovat käyttäneet päiväkotipaikkansa palveluita yli 3 vuotta. Eivät ole 

aiemmin olleet muiden päiväkotien asiakkaina. Molempien lapset käyvät esikoulua haas-

tatteluhetkellä. Molemmat ovat luonteeltaan rauhallisia ja ottivat osaa keskusteluun yhtä 

paljon ja tukivat haastattelun aikana toinen toisensa sanomisia. 

 

Lotta ja Sanna: Molemmat iältään alle 30 vuotiaita pienten lasten äitejä. Molemmilla on 

haastatteluhetkellä vain yksi lapsi, joka on aloittanut päivähoidon vuoden sisällä. Sannalla 

on kokemusta kahdesta hoitopaikasta yksityisestä ja kunnallisesta. Sannalla on yliopisto-

koulutus ja on valmistunut opettajaksi. Lotta on käynyt toisen asteen koulutuksen. Lotta oli 

haastattelussa hiljaisempi osapuoli kuin Sanna. Sanna oli erittäin puhelias ja hänellä oli 

vahvoja mielipiteitä aiheesta.  

 

Antero ja Susanna: Molemmat iältään yli 30 vuotta. Molemmilla korkeakoulututkinto ja 

Antero on valmistunut opettajaksi, myös Susannalla on takanaan kasvatustieteiden opinto-

ja. Molemmilla useampi lapsi ja ovat käyttäneet päivähoitopalveluja yli 3 vuotta. Molem-

mat olivat haastattelussa puheliaita ja molemmilla oli vahvoja mielipiteitä aiheesta. Mieli-
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piteet poikkesivat usein myös toisistaan. Keskustelijoina he haastoivat toinen toistaan ja 

molempia aihe selvästi kiinnosti. 

 

Annan ja Eevan sain haastateltavikseni graduohjaajani ottaessa yhteyttä erääseen päiväko-

tiin, johon otin itsekin myöhemmin yhteyttä ja kävin paikan päällä sopimassa haastattelu-

ajat päiväkotiryhmän lastentarhanopettajan kanssa, jonka oli onnistunut hankkia minulle 

tutkimukseeni kaksi äitiä. Tämän haastattelun jälkeen yritin ottaa yhteyttä muihin päiväko-

teihin, mutta tuloksetta. Lopulta päätin kirjoittaa Oululaisten käyttämän “puskaradio” - 

facebook sivuille ilmoituksen siitä, että kaipaisin päiväkodin palveluja käyttäviä vanhem-

pia tutkimukseeni jonka aiheena olisi tutkia päiväkodin laatua ja lastentarhanopettajan roo-

lia. Sain noin tusinan yhteydenottopyyntöä, joista lopulta valitsin mukaan ne ihmiset joiden 

aikataulut sopivat yhteen keskenään, sekä omien aikataulujeni kanssa.  

 

Haastateltaviini olin yhteydessä facebookin kautta, paitsi Annan ja Eevan kohdalla, jossa 

kommunikointi tapahtui päiväkodin välityksellä. Tutkimusluvan hankin kaupungilta noin 

kuukautta ennen ensimmäistä haastattelua. Haastateltavien yksityisyyden säilyttämiseksi 

en käytä tutkimuksessani heidän oikeita nimiään, vaan jokaiselle on annettu peitenimi. 

Olen valinnut peitenimien käytön helpottaakseni tutkimuksen luettavuutta, tästä syystä en 

käytä mitään lyhenteitä. 

 

Haastattelut toteutettiin haastateltavien ehdoilla. Haastattelua kuitenkin ohjasivat valmiiksi 

laaditut keskustelunaloitukset eli haastattelukysymykset, jotka ojensin jokaiselle haastatel-

tavalle käteen tulostettuna. Haastateltavat saivat itse päättää, miten he etenisivät kysymyk-

sissä ja kuinka kauan he antaisivat aikaa kullekin keskustelun aloitukselle. Heillä oli myös 

vapaus hypätä kysymysten yli jos he kokivat jo vastanneensa siihen jo aiemmassa kysy-

myksessä. Tutkijan asema ryhmähaastatteluissa tai vertaishaastatteluissa on nähty toisen-

laisena. Sen sijaan, että tutkija toimisi haastattelijan roolissa ja kyselisi haastateltavien aja-

tuksista ja kokemuksista, hänen nähdään toimivan keskustelun rakentajana, ohjailijana ja 

rohkaisijana. (Pietilä, 2010, s. 213). Oma roolini haastattelijana oli seurata keskustelun 

etenemistä ja tarkkailla ajankäyttöä, kysyin myös tarkentavia kysymyksiä, jos koin tarvetta 

siihen. Henkilöllisyyksien salaamiseksi en mainitse heidän mainitsemiaan lasten tai mui-

den henkilöiden nimiä, enkä päiväkoteja joiden palveluja he käyttävät. Tarkan profiloinnin 

tekeminen haastateltavista ei ole tutkimukseni kannalta olennaista, sillä tutkimuksen koh-

teena ovat heidän käsityksensä aiheesta.  
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Keskustelunaloitukset jaottelin koskemaan yleisellä tasolla päiväkodin laatua, lastentar-

hanopettajan työnkuvaa ja luonnetta sekä kasvatuskumppanuutta. Ennen keskustelun al-

kamista kerroin heille, että osa aloituksista voi olla hieman johdattelevia, joten heillä on 

vapaus olla eri mieltä keskustelun aloituksesta jos kokevat sen johdattelevaksi. Keskustelut 

toteutimme niin, että haastateltavat istuivat kasvokkain ja lukivat haastattelukysymyksiä 

paperivihkoista, jotka olin antanut haastateltaville, jotta he voisivat edetä kysymyksissä 

haluamallaan tavalla ja haluamaansa tahtia. Tunnelma keskusteluissa oli avoin ja hyvä en-

sijännityksen laannuttua. Vaikka muodostin parit heidän aikataulujensa mukaan, koen että 

samanhenkiset ja samassa elämäntilanteessa olevat ihmiset päätyivät pareiksi. Tämä vai-

kutti varmasti siihen, että osallistujien oli helppoa muodostaa kollektiivisesti jaettua ym-

märrystä yksilöllisistä käsityksistä, uskomuksista ja kokemuksista. Tämä edellyttää erilais-

ten mielipiteiden ja ajattelutapojen eroavaisuuksista käytävää neuvottelua ja vertailua. Yk-

sittäisen puhujan on perustellessaan näkemyksiään otettava huomioon toisen osallistujan 

esittämät mielipiteet riippumatta siitä onko hän asiasta samaa mieltä vai ei. (Pietilä, 2010, 

s. 215.) 

6.5 Fenomenografinen aineiston analyysi 

Fenomenografinen tutkimusote ei tutki havainnointi- ja ajatteluprosesseja sinällään eikä 

myöskään jonkin ilmiön ”oikeaa” syvintä olemusta, vaan se keskittyy ihmisten erilaisiin 

käsityksiin kyseisestä ilmiöstä. Kiinnostavaa on löytää ne erilaiset tavat, joilla ihmiset ku-

vaavat, tulkitsevat, ymmärtävät ja käsitteellistävät erilaisia todellisuuden aspekteja. (Järvi-

nen & Järvinen, 2004, s. 83.) Fenomenografia onkin tarjonnut oivan mahdollisuuden tutkia 

eri ikäisten henkilöiden käsityksiä ja kokemuksia erilaisista kasvatustieteen ilmiöistä, 

luonnollisissa tilanteissa. Niikko (2003) toteaakin että osittain fenomenografian johdosta 

kasvatustieteellinen tutkimus on päässyt siirtymään käyttäytymisen tutkimuksesta ajattelun 

tutkimuksen alueelle, sekä laajentunut opetuksen tutkimuksesta oppimisen tutkimuksen 

suuntaan. Fenomenografia on myös ollut luomassa edellytyksiä kehitystutkimukselle ja 

toimintatutkimukselle. Todellista tutkimusnäyttöä on saatu myös runsaasti siitä, että feno-

menografiaa apuna käyttäen on voitu tunnistaa opetuksen ja oppimisen, sekä koulutuksen 

ja kasvatuksen ulottuvuuksia, laadullisia eroja ja niihin kytkeytyviä sisältöorientoituneita 

piirteitä. (Niikko, 2003, s. 7.) 
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Fenomenografisen tutkimuksen kohteena on ihmisen arkinen ajattelu. Tarkoituksena on 

tuoda esiin erilaisia tapoja ajatella tietyssä kontekstissa tai ilmiöön liittyen. Haasteena tässä 

tutkimusmenetelmässä on muodostaa kokonaisia merkitysyksiköitä haastateltavien puhees-

ta. Nämä merkitysyksiköt muodostavat kategoriat, jotka kuvaavat eri käsityksiä. Tärkeim-

pänä tutkimustuloksena nähdään käsitekategoriat jotka kuvaavat erilaisia ajattelun tapoja. 

(Häkkinen, 1996, s. 5.) Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää haastateltavien välisistä 

keskusteluista heidän käsityksiään ja kokemuksiaan laadullisen varhaiskasvatuksen toteu-

tumisesta, sekä lastentarhanopettajan roolista laadun toteutumisen osatekijänä. Olen pyrki-

nyt analysoimaan haastattelut siten, että muodostaisin käsite- sekä kokemuskategorioita 

haastateltavien puheen tuotaman tiedon perusteella. Tämän vuoksi valitsin fenomenografi-

an metodikseni pro - gradu tutkimuksessani. 

 

Fenomenografista tutkimusta tehdessä, tutkimuksen ensimmäiseksi keskeiseksi piirteeksi 

nousee perspektiivin valinta. Ensimmäisen asteen perspektiivissä orientoidumme ympäröi-

vään maailmaan, josta teemme päätelmiä. Fenomenografia on kiinnostunut toisen asteen 

perspektiivistä, jossa orientoidumme ihmisten ajatuksiin ja käsityksiin ympäröivästä maa-

ilmasta tai heidän kokemuksiinsa siitä ja teemme näistä päätelmiä. Käsittäminen tarkoittaa 

jollekin ilmiölle annettuja merkityksiä. Käsitykset ovat näin ollen perustavanlaatuinen suh-

de yksilön ja ympäristön välillä. Fenomenografia erottaa käsittämisessä ja käsityksissä 

mitä- ja kuinka -aspektit. Kuinka -aspekti kuvaa sitä, miten me rajaamme jonkin ajattelun 

kohteen. Mitä -aspekti puolestaan syntyy ajattelutoimintana kuinka -aspektin käynnistyessä 

(Järvinen & Järvinen, 2004, s. 83 - 84.) Fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita käsittely-

tapojen ja ajattelun muotojen tasosta (Marton, 1988, s.153-154). Tämä on toinen keskeinen 

piirre fenomenografiselle tutkimukselle. Ilmiön olemuksen tarkastelu, jonka mukaan ylei-

sen, intersubjektiivisen ja yksilölle ominaisimman tason välissä on vielä taso, josta erityi-

sesti fenomengrafinen tutkija on kiinnostunut. Kolmas keskeinen piirre on se, että luoki-

tukset jotka tehdään aineiston pohjalta kattavat koko vastausten variaation ja syntyvät niis-

tä ilmaisuista, joilla ihmiset kuvaavat havaintojaan ja käsityksiään (Järvinen & Järvinen, 

2002, s. 84.) 

 

Fenomenografinen aineiston analyysi etenee vaiheittain. Fenomenografiselle analyysime-

netelmälle ei ole olemassa mitään tiettyä ja selkeästi määriteltävää menettelytapaa (Marton 

& Booth, 1997, s. 32). Niikko (2003, s. 30-37) on mukaillut Uljensin (1991) fenomenogra-



30  

 

  

fisen tutkimuksen teon analyysimallia ja on koonnut seuraavat vaiheet, jotka ovat varsin 

yleisiä fenomenografisessa tutkimuksessa: 

 

1. Analyysivaiheessa aineisto luetaan läpi huolellisesti niin monta kertaa, että tutkijan 

mieli on lähes kokonaan “täytetty” sillä. Lukemisen tarkoituksena on löytää il-

mauksia tekstistä, jotka ovat tärkeitä tutkimuksen ongelmanasettelun kannalta, sekä 

hahmottaa tutkimukseen osallistuvien kokonaiskäsitys suhteessa tutkimusongel-

miin. Analyysiyksiköiksi voidaan ilmausten etsimisessä valita sana, tekstikappale, 

lause, puheenvuoro tai koko haastattelu. Nämä valitut ilmaisut muodostavat perus-

tan seuraavalle analyysivaiheelle. 

 

2. Analyysivaiheessa aletaan tutkimusongelmien suunnassa etsiä, lajitella ja ryhmitel-

lä merkityksellisiä ilmaisuja teemoiksi tai ryhmiksi. Ryhmittely toteutetaan vertai-

lemalla merkityksellisiä ilmauksia keskenään. Analyysin ytimenä on etsiä saman-

laisuuksia ja erilaisuuksia, mutta myös harvinaisuuksia ja rajatapauksia. Osa il-

mauksista voi osoittautua tärkeämmäksi kuin toiset. 

 

3. Analyysivaiheessa keskitytään kategorioiden ja kategoriarajojen määrittelyyn ver-

tailemalla mikrokontekstista irrotettuja merkitysyksikköjä koko aineiston merkitys-

ten joukkoon. Merkitysryhmät tai teemat jotka on saatu analyysityön tuloksena, 

transformoidaan eli käännetään kategorioiksi. Nämä kategoriat ja niiden ominai-

suudet joko abstrahoidaan tutkittavien ilmauksista ja kuvataan ydinmerkitysten 

termein tai ne syntyvät tutkijan omassa konstruktiossa. 

 

4. Analyysivaiheessa kategorioita pyritään yhdistämään teoreettisista lähtökohdista 

laaja-alaisemmiksi ylemmän tason “kuvauskategorioiksi” eli kategorioiksi jotka 

yhdessä muodostavat niin sanotun “ylätason kategoriajoukon”. 

 

 

Oman tutkimukseni analyysivaiheet etenivät ensin aineiston litteroimisesta sen huolelliseen 

lukemiseen ja merkitysten etsimiseen. Poimin tekstistä merkityksellisiä lauseita ja virkkeitä 

uudelle tiedostolle, jossa pilkoin ne pienempiin merkitysyksiköihin eli toisin sanoen tiivis-

tin lauseen yhdeksi sanaksi (merkitykseksi) kuvastamaan sitä asiaa tai tapahtumaa mistä 



31 

 

 

haastatteleva mielestäni puhui. Tämän merkitysyksikön yhdistin muiden samankaltaisten 

merkitysyksiköiden kanssa kategorian alle joka kuvastaisi näitä merkitysyksikköjä. Esi-

merkkinä vanhemman lause “et.. se on- mää ite koen, että esim. piha-alueet on mulle tosi 

tärkeitä, että mä- meillä ulkoillaan tosi paljon.. kotonakin. Mutta mä koen, että, että koska 

mun la- mun kaikki lapset on hyvin liikunnallisia ja ne nauttii ulkoilusta, niin.. esimerkiksi 

yksi syy miksi me ollaan alunperin valittu se meidän päiväkoti on se, et siinä on todella 

todella iso piha-alue. “ Tämän lauseen olen tiivistänyt merkitysyksiköksi “pihapiiri” ja 

tämän olen liittänyt “päiväkodin ympäristöt” - kategorian alle. Tämä sama lause on toki 

yhdistettävissä myös merkitysyksikköön “ulkoilu” joka puolestaan sopii kategorian “toi-

minnan suunnittelu- ja toteutus” alle.  

 

Kaavio 1 

 

 

 

Kaaviossa 1 on havainnollistava esimerkki siitä, miten olen luonut kategoriat. Ensimmäi-

senä on vanhemmilta poimittu lause ” ”oon huomannu tuosta ettei- päiväkodin eteisestä, ku 

siellä on koko ajan enemmän ja enemmän kenkiä, joissa, joilla on omat paikat, että.. et 

siellä on ihan hirveä haaste, et ei niitä oo suunniteltu noin isoille..noin isolle lapsi määril-

le”, tästä lauseesta on lähdetty työstämään kategorioita ensin lausetta kuvaavaan kategori-

aan ja tästä vielä eteenpäin yleiselle tasolle. 
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6.6 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Yksi tärkein tekijä arvioidessa tutkimuksen luotettavuutta on arvioida tutkimuksen validi-

teettia. Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksessa tehtyjen johtopäätösten vastaavuutta siihen 

todellisuuteen, josta ne on saatu. Sisäinen validiteetti näkyy tutkijan havainnoinneissa ja 

siinä mittasiko tutkija todella sitä, mitä hän alun perin halusi tutkia. On siis tärkeää ottaa 

huomioon käytettyjen tutkimusmenetelmien, aineiston tulkinnan ja analysoinnin luotetta-

vuus, sekä tutkijan persoonan mahdolliset vaikutukset tutkimusprosessin aikana tutkitta-

vaan ilmiöön. Ulkoisella validiteetilla puolestaan tarkoitetaan tutkimuksen yleistettävyyttä, 

sekä tulosten käyttökelpoisuuden arviointia. Tulosten käytön kannalta on olennaista, että 

johtopäätökset rajataan siihen joukkoon, joita on myös tutkittukin. (Syrjälä & Numminen, 

1988, s. 136, 142.)  

Olen pyrkinyt tutkimuksessani kuvaamaan tutkimuksen syntyyn, menetelmiin ja toteutta-

miseen liittyvät kohdat suhteellisen tarkoin, jotta tutkimuksesta saisi totuudenmukaisen 

kuvan. Tutkimusmenetelmänä käytin teemahaastattelua vertaishaastatteluna, joka toimi 

mielestäni erittäin hyvin tiedonkeruumenetelmänä omassa tutkimuksessani. Se, että olin 

myös itse läsnä haastatteluissa, antoi mielestäni mahdollisuuden varmistaa sen, että olimme 

ymmärtäneet haastateltavien kesken toisemme puolin ja toisin. Syrjälä & Numminen 

(1988, s. 134) toteavat, että tutkija pystyy sitä luotettavammin tulkitsemaan aineistoa, mitä 

enemmän tutkijalla on tietoa tutkimuksiin osallistuneista henkilöistä. Itse en kerännyt ko-

vinkaan paljon haastateltavistani taustatietoja, jonka vuoksi aineiston luotettava analysointi 

ehkä kärsi hieman. En kokenut haastattelu hetkellä sen olevan kovin olennaista, sillä ajatte-

lin että tutkin vain heidän käsityksiään, mutta huomasin että aineistoa täydellisesti ymmär-

tääkseni minun pitäisi tuntea tutkimukseen osallistuvien henkilöhistoria hieman kattavam-

min. 

Vertaishaastatteluilla saamani aineisto oli runsas ja tämä luonnollisesti lisäsi analysointi-

vaiheen työläyttä. Luultavasti aineiston luotettavuutta olisi lisännyt se, jos olisin antanut 

vanhempien tutustua haastatteluteemoihin kotona valmiiksi, näin vanhemmat olisivat voi-

neet perehtyä syvällisemmin omiin käsityksiinsä päiväkotikasvatuksen laadusta. Toisaalta 

myös koen, että spontaanisti annettu tieto toi tutkimukseeni myös niitä yllättäviä vastauksia 

ja viritti keskustelua ja yhteistä pohdintaa haastateltavien kesken. 

Haasteena tutkimukselleni olen kokenut sen, että en tulisi johdatelleeksi vanhempia haas-

tattelutilanteessa tai vastausten analysoinnissa. Osa haastattelukysymyksistäni saattoi olla 



33 

 

 

hieman johdattelevia, mutta mainitsin tästä jokaiselle haastateltavalle ennen haastattelun 

aloittamista ja painotin että heillä on oikeus ja vapaus olla eri mieltä ja vapaus ilmaista 

mielipiteensä siten kun he itse käsittävät tai kokevat. Haastattelukysymysten muotoilu oli 

mielestäni hankalaa juuri tästä syystä. Lisäksi olisin useampaankin otteeseen voinut kysyä 

haastateltaviltani lisä- tai tarkentavia kysymyksiä, joka olisi selkeyttänyt vastausten analy-

sointia, mutta koska pelkäsin vaikuttavani haastattelun etenemiseen liikaa, päätin pääsään-

töisesti pitäytyä tarkkailijan roolissa. Analysointivaiheessa haasteeksi nousi merkitykselli-

sen tiedon poimiminen, sillä siinäkin jouduin tarkkaan harkitsemaan mitkä asiat olisivat 

tutkimukseni kannalta olennaisia ja perustella joidenkin asioiden pois jättämistä, sillä ettei-

vät ne mielestäni vastanneet tutkimuskysymyksiini. Tärkeää olisikin, että tutkimusproses-

sin aikana tähdätään luotettaviin tuloksiin ja torjutaan ennakoivasti tutkimustulosten vää-

rinkäyttöä ja mahdollisia virheellisiä tulkintoja (Uusitalo, 1991, s. 30). 

Tutkimusta tehdessä tutkijalla on myös eettisiä velvoitteita ja kvalitatiivisessa tutkimukses-

sa eettisten periaatteiden määrittely on vaikeaa sen vuoksi, että jokainen tutkimus on sinäl-

lään ainutkertainen (Syrjälä & Numminen, 1988, s. 160). Olen pyrkinyt tutkimuksessani 

kunnioittamaan tutkimukseen osallistuneiden yksityisyyttä ja luottamuksellista suhdetta 

heidän kanssaan. Ennen haastatteluaikojen sopimista lähetin jokaiselle kuvauksen tutki-

mukseni aiheesta ja luonteesta. Painotin heille, että jaettu tieto käsitellään luottamukselli-

sesti ja että se tullaan käyttämän ainoastaan pro gradu -tutkimukseeni. Tutkimukseen osal-

listuminen on ollut kaikille vapaaehtoista. Tutkimuksen eettisyyttä ajatellen on hyvin tär-

keää, että kerrotaan kaikki tärkeät tutkimukseen liittyvät näkökohdat, kuten myös tutkitta-

vien vapaaehtoinen osallistuminen (Hirsjärvi, 2002, s. 29.) 

 

Kuten olen jo todennut, tutkittavien yksityisyyttä suojatakseni olen muuttanut vanhempien 

nimet, sekä heidän mainitsemiensa lasten, päiväkotien ja päiväkodin työntekijöiden nimet, 

siksi että vanhempien tunnistaminen voitaisiin välttää. Koska yksilöä koskevaa perustietoa 

ja henkilöllisyyttä koskevaa tietoa ei saa paljastaa tutkimuksen yhteydessä, anonymiteettiä 

tulee tukea raportoimalla tutkimuksen tulokset siten, että yksittäisiä kohteita ei voida tun-

nistaa niiden perusteella (Uusitalo, 1991, s. 31-32).  
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7 Tulokset ja johtopäätökset 

Etenen seuraavissa luvuissani siten, että luvut 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ja 7.5 vastaavat ensim-

mäiseen tutkimuskysymykseeni “Millainen on vanhempien käsitys laadukkaasta varhais-

kasvatuksesta?” Luku 7.6 vastaa toiseen tutkimuskysymykseeni “Millainen rooli van-

hempien mukaan lastentarhanopettajalla on laadun toteuttajana?” Tulosluvun lukemista 

helpottaakseni ja selkeyttääkseni olen laatinut havainnollistavat taulukot 1 & 2 vanhem-

pien asettamista laadun kriteereistä. 

 

Taulukko 1. Vanhempien käsitykset laadukkaasta varhaiskasvatuksesta 

 

Taulukossa 1 on eriteltynä kategoriat, jotka nousivat haastattelujen pohjalta käsitteiksi ja 

tästä varhaiskasvatuksen laatua määritteleviksi tekijöiksi vanhempien silmissä. Nämä pitä-

vät sisällään käsitteitä, joista kategoriat on muodostettu sekä yksittäiset tekijät, jotka van-

hemmat käsittävät laaduksi tai laadunmäärittelijöiksi päiväkotihoidossa. Lapsen hyvinvoin-

ti kertoo laadun onnistumisesta ja kolme seuraavaa saraketta ovat laatuun vaikuttavia teki-

jöitä. Luku 7.1 taustoittaa vanhempien syitä valita kyseinen päiväkotipaikka. Luku 7.2 ku-

Lapsen hyvin-

vointi 

Henkilökunta Ympäristö Kasvatuskumppa-

nuus 

 

- oma ko-

kemus 
- kerto-

mukset 

- tyytyväi-
syys 

- perushoi-
to 

- huomio 

- yksilölli-
nen koh-

telu 

- ammattitaito 

- pedagoginen 
toiminta 

- motivaatio 

- työhyvinvointi 
- pysyvyys 

- suunnitelmal-
lisuus 

- oma-

aloitteisuus 
- avoimuus 

- vuorovaiku-
tustaidot 

- osaaminen 

- johtajuus 
- välittäminen 

- persoona 
 

- tilat 

- suunnittelu 
- ryhmäkoot 
- lapsiryhmien 

jakautuminen 
- sijainti 

- turvallisuus 
- päiväkotira-

kennuksen kun-

to 

- vuorovaiku-

tus 
- avoimuus 
- kuuleminen 

- ongelman-
ratkaisu 

- tukeminen 
- samansuun-

taisuus 

- yhteistyö 

 



35 

 

 

vaa vanhempien käsityksiä päiväkodin laadun toteutumisesta ja luvut 7.3, 7.4 ja 7.5 teki-

jöistä, jotka vaikuttavat laadun toteutumiseen. 

7.1 Päiväkodin valintaan vaikuttavat tekijät 

Ensimmäisenä halusin vanhempien käsitysten taustaksi selvittää mitkä tekijät ovat olleet 

vaikuttamassa päiväkodin valintaan, jotta saisin selville mitä asioita vanhemmat arvostavat 

lähtötilanteessa valitessa päiväkotia ja mitkä asiat he kokevat siinä hetkessä merkittävinä. 

Vastauksista oli löydettävissä hyvin paljon yhtäläisyyksiä. Merkittävimmiksi tekijöiksi 

nousivat muiden suositukset päiväkodeista ja päiväkodeista liikkuvat huhut, päiväkodin 

sijainti ja saatavuus, sekä päiväkodin ympäristö ja turvallisuus. Nämä saivat eniten mainin-

toja haastatteluissani. Useimmat vanhemmat olivat ottaneet vastaan päiväkotipaikan, joka 

heille oli osoitettu kuntajonon kautta, neljä haastateltavista ei ollut saanut ensisijaisesti 

toivomaansa päiväkotipaikkaa lapselleen. Tästä syystä saatavuus oli noussut yhdeksi mer-

kittäväksi tekijäksi. Päiväkodiksi lapselle oli valittu sellainen, jossa paikkoja oli vapaana ja 

joka sijaintinsa puolesta ei olisi liian kaukana kotia. Päiväkodilta vaadittiin myös turvallista 

lähiympäristöä, sekä ympäristöä joka olisi monipuolinen. Metsät ja lähellä sijaitsevat bus-

sipysäkit nähtiin myös etuina päiväkodille sekä päiväkodin tarjoamat piha-alueet. Ystävien 

ja tuttavien antamat suositukset vaikuttivat siihen millainen kuva päiväkodista oli van-

hemmille muodostunut, myös päiväkodin ympärillä pyörivät huhut olivat vaikuttaneet päi-

väkodin valintaan, sillä nämä olivat luoneet uhkakuvia päiväkodin tulevaisuudesta esim. 

lakkauttamisuhka ja turvallisuudesta esim. homeongelmista. 

 

Seuraavaksi eniten mainintoja päiväkodin valintaan vaikuttavista tekijöistä tuli kaverisuh-

teista, henkilökunnasta, toiminnallisuudesta, yleisestä ilmapiiristä ja oma talous. Kaveri-

suhteet muodostuivat tärkeäksi valintaan vaikuttavaksi tekijäksi, sillä monille oli tärkeää, 

että lapsella olisi helppo aloittaa päiväkoti tuttujen ihmisten keskellä ja lapsella olisi muka-

vaa mennä päiväkotiin alusta lähtien.  

 

“ehkä vähän isompi päiväkoti oli siinä lähellä.. ja se meille oli niinkun osoitettukin.. aina-

kin muistelen näin. Niin siihen sitten me perhepäivähoitoa ajateltiin kans, mutta se oli aika 

vähän siinä meidän alueella lapsiperheitä, niin ajateltiin että on ehkä parempi sitten sosi-

aalisten suhteiden takia... tulee enemmän kontakteja, sanotaanko näin ku on enemmän 

lapsia.. niin se sitten.. semmoset oli asiat.” 
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Päiväkotien lapsimäärä nähtiin merkittävänä sosiaalisten suhteiden muodostumiselle ja 

kavereiden saamiselle, sillä sosiaalista kanssakäymistä ja kontaktitilanteita on verrattain 

huomattavasti enemmän kuin pienemmän mittakaavan päivähoitopaikoissa. Useissa tutki-

muksissa esim. Lehtinen (2001) myös lapset ovat maininneet tärkeimmäksi asiaksi päivä-

kodissa ikätoverien kanssa toimimisen, sillä lapset itse eivät koe tulevansa päiväkotiin saa-

dakseen kasvatusta tai päivähoitoa, vaikkakin he ovat tietoisia siitä, että ovat siellä “hoi-

dossa”. Heille päiväkodin arjessa merkityksellisintä on kohdata vertaisiaan eli toisia lapsia. 

(Lehtinen, 2001, s. 82.) 

 

Päiväkotiin tutustuessa pidettiin tärkeänä, että henkilökunta on ammattitaitoista ja pätevää 

ja heistä välittyisi “hyvä fiilis”. Henkilökunta oli myös se tekijä joka usein mainittiin ystä-

vien ja tuttavien sanallisissa suosituksissa päiväkodista. Päiväkodista haluttiin saada ylei-

sellä tasolla hyvä kuva samoin siitä, että siellä vallitsisi hyvä ilmapiiri ja tunnelma lasten ja 

aikuisten välillä, sekä työntekijöiden kesken että perheitä kohtaan. 

 

“No mu- mulle sanottiin se että hyviä- hyvät hoitajat että tuota niitten kans tulee hyvin ja 

hyvin ja niinkö hyviä hoitaan lapset, että semmonen niinkö just turvallinen olo että ei nyt 

mitään et en oo mitään erikoispäiväkotia alunperinkään ollu että joku painotteinen tai 

emmätiä onko niitä.” 

 

Vanhemmat arvostavat henkilökunnan merkitystä päiväkodin pedagogisen toiminnan 

suunnittelijoina ja toteuttajina ja heille oli tärkeää, että päiväkodin henkilökunta on osaavaa 

päiväkotia valitessa. Henkilökunnasta kuullut kehut vaikuttivat päiväkotiin hakemiseen, 

asian mainitsi 33%:a vanhemmista. Tähän liittyen Hujala ym. (1999) toteavat, että varhais-

kasvatuksen kasvatuksellisten, sekä opetuksellisten tavoitteiden näkyväksi tekeminen 

(esimerkiksi opetussuunnitelman muodossa) on tärkeää. Näin ne ovat ohjaamassa parem-

min toimintaa ja mahdollistavat toiminnan arvioinnin. (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, 

Tauriainen & Vartiainen. 1999, s. 150.) 

 

Taloudelliset tekijät tulivat vastaan, kun vanhemmat kertoivat miettineensä valintaansa 

yksityisen ja kunnallisen päiväkotipaikan väliltä. Yksityiset päiväkodit koettiin pidemmällä 

tähtäimellä tulevan kalliimmiksi perheille kuin kunnalliset ja tästä syystä oli päädytty valit-
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semaan kunnallinen päiväkoti. Valintaperusteluita kunnallisen ja yksityisen päiväkodin 

välillä olivat myös sijainti ja saatavuus.  

 

“Ensimmäinen kriteeri oli se, että se on lähin ja sitte se, että mä halusin niinku lähtökohta-

sesti..meijän niinku siinä lähellä on myös yksityisiä päiväkoteja ni mä halusin mieluummin 

niinku kunnalliselle puolelle. Ja siihen syynä oikeastaan se, että.. mm. siinä on, niinku sii-

nä samassa pihapiirissä, ollaan niinkun kakkosluokkaan asti. Ni tavallaan sillä sais ma-

hollisimman pitkään olla siinä niinku samassa niinku toivottavasti ainaki osittain samojen 

kavereiden kanssa ja silleen. “ 

 

Halua kunnalliselle puolelle perusteltiin myös päiväkodin ja koulun yhteistyöllä ja opetus-

suhteen pitkäkestoisuudella sekä mahdollisuudella pitkäkestoisiin kaverisuhteisiin. Yksi 

vastanneista mietti myös, että päiväkodin valintaan oli vaikuttanut päiväkodin resurssit 

järjestää toimintaa ja päiväkodin varat kulttuuritoimintaan. Huoli päiväkodin taloudellisista 

resursseista yhdistettiin erityisesti kunnallisiin päiväkoteihin. 

7.2 Lapsen hyvinvointi ja kokemus päiväkotihoidosta 

Kaikille haastatteluun osallistuneille suurin mittari määriteltäessä hyvää ja laadukasta päi-

vähoitoa oli lapsen kokemus ja tyytyväisyys päivähoitopaikasta. Neljällä vanhemmalla, 

joiden lapsilla oli kehittyneempi sanavarasto, lapsen kertomukset toimivat tyytyväisyyden 

suurimpina määrittelijöinä. Lotta ja Sanna, joiden lapset ovat alle kaksivuotiaita, kokivat 

tyytyväisyyden ilmenevän enemmän lapsen hyväntuulisuutena ja tarpeiden täyttymisenä 

sekä henkilökunnan kertomuksina päivän kulusta. Kaikki vanhemmat toivoivat, että lapset 

kokisivat saavansa riittävässä määrin huomiota ja tulisivat kohdatuksi yksilöinä sekä sitä 

että lapsen tarpeisiin vastattaisiin. Sanna myös toivoi, että henkilökunta kertoisi oma-

aloitteisesti vanhemmille lapsen päivän kulusta. Heille painoarvo oli erityisesti perushoito-

tapahtumilla, sillä heidän lapsensa olivat vielä niin pieniä. Perushoidolla onkin hyvin mo-

nenlaisia kasvatuksellisia ja yksilölle merkityksellisiä ulottuvuuksia. Lapsen psyykkisen 

hyvinvoinnin pohja rakentuukin Hujalan ym. (1999, s. 130-131.) mukaan lapsen fyysisestä 

hyvinvoinnista huolehtimisen kautta. Perushoitoa tulisi toteuttaa yhdessä vanhempien 

kanssa, jotta lapsen yksilölliset fyysiset ja psyykkiset tarpeet pystytään huomioimaan mah-

dollisimman hyvin.  
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Anterolle tärkeäksi laadun mittariksi osoittautui edellä mainittujen lisäksi lapsen halukkuus 

mennä päiväkotiin. Hän koki kuitenkin myös, että kasvattajalla on suuri merkitys siinä 

millaisen kokemuksen lapsi päivähoitopaikastaan saa ja kuinka halukas lapsi on sinne saa-

pumaan. Hänen mielestään on myös tärkeää, että lapselle tarjotaan ikäiselleen ja kehitysta-

solleen sopivaa toimintaa ja että esikoulussa tehtävät olisivat lapselle tarpeeksi vaativia, 

jotta mielenkiinto niiden tekemiseen säilyisi yllä: 

 

“puhuin ensimmäisen lapseni eskariopettajan kanssa, kyselin siinä keskustelussa että mi-

ten tuo eriyttäminen on tässä toteutettu niin, että miten eriytetään täällä, niin hän sanoi 

että nää eskarioppilaat on erillään näistä muista. Mä en sitte enempää siinä, siitä eriyttä-

misestä ruvennu puhumaan kun oli muutenkin sen verran pihalla siitä koko termistä, että 

se taas.. nykyinen keskimmäisen eskariopettaja niin on eri ihminen ja on aivan – aivan eri 

luokkaa, niin se homma että miten siellä huomioidaan taitotasot ja sen mukaiset tehtävät ja 

näin, että tuota harmittaa tosi kovasti esikoisen puolesta että sattu niin huono tuuri, että 

oli, että ei ollu tämä nykyinen eskariope hänellä.” 

 

Lapsiryhmässä tulisikin luoda erilaisille lapsille erilaisia toiminnallisia edellytyksiä, mutta 

yli kahdenkymmenen lapsen ryhmissä oman varhaiskasvatussuunnitelman erittely päivit-

täisissä tilanteissa voi olla mahdotonta tehdä. (Niikko, 2008, s. 59.) Anteron mielestä päi-

väkoti on velvollinen kuulemaan ja noudattamaan vanhempia lapsen hyvinvointiin ja kas-

vatukseen liittyvissä asioissa. Hän koki myös tulleensa sivuutetuksi usein päiväkodin ta-

holta lapsen nukkumiseen liittyvissä asioissa, joissa vanhemmat olivat toivoneet lapsen 

nukkuvan lyhempiä päiväunia. Tästä syystä hän koki, että päiväkodin ja kodin välinen yh-

teistyö ”jää usein korulauseeksi”. 

 

Susanna nosti esille myös sen, kuinka tärkeää hänelle on että lapsi tulee kuulluksi. Hän otti 

puheeksi lasten väliset ristiriitatilanteet, joissa hän koki tärkeäksi, että lapsia kohdellaan 

oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti päiväkodissa, vaikka tilanteiden selvittäminen jatkui-

sikin kotona. Hän toivoi, että lapsen tarpeet tulisivat tyydytetyiksi päiväkodissa ja lepoa 

sekä leikkiä olisi hyvässä suhteessa. Aikuisen tulisi ohjata lapsia niin että vahinkotilanteilta 

ja riehumisilta vältyttäisiin. Susannalle tärkeää oli myös kuulla lapsensa päivän kulusta 

päiväkodin henkilökunnalta ja hän olikin ottanut käyttöön lapsellensa reissuvihon johon 

ryhmän aikuiset voivat kirjoittaa sen miten lapsen päivä on sujunut. Hän koki näin varmis-

tavansa, että henkilökunta kiinnittää huomiota lapsen päivän kulkuun. 
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“Tai esimerkiksi kun mun keskimmäisellä on ollu... ööm, henkilökohtainen avustaja oli 

muutaman vuoden päiväkodissa.. niin tuota sillon niinkun tajus kun oli semmonen ihminen 

jonka kanssa keskusteli siitä lapsen hyvinvoinnista joka ainoa päivä, niin kuinka tärkeätä 

sekin on että sen lapsen kuulumiset tulis sieltä [...]Ja silleen, että jos sattui niin että se 

avustaja ei ollu paikalla kun meni hakemaan lasta, niin sit saatoin kysyä joltain muulta, 

että mites meidän lapsi, onko se nukkunut ja onko se syönyt ja onko sen kanssa harjoiteltu 

tiettyjä asioita..? ni sit se oli silleen, ”no empä kuule oikeen tiiä” sit oli vähän semmonen 

olo, että selvä, no minäpä kyselen lapselta sitten. Ja sitten ku käveltiin kottiin niin kysyin 

että mitäs teillä oli ruokana ja mitä söit ja..” 

 

Anna ja Eeva, joiden lapset kävivät samaa päiväkotia, totesivat että lapsen mielentila ker-

too hyvin paljon päiväkotipäivän onnistumisesta ja siitä, millaisena lapsi kokee hoitopai-

kan. Heille päiväkodin laadusta kertoo myös paljon lapsien omat kertomukset päivästään, 

millaisia asioita he ovat tehneet ja keiden kanssa leikkineet. Tärkeää heille oli myös luot-

tamussuhteen synty päivähoitopaikkaa kohtaan, se että asioista ja lapsen hyvinvoinnista 

voidaan keskustella avoimesti ja se että kasvatusnäkemykset olisivat melko yhdensuuntai-

set. He kokivat että kommunikaatio päiväkotipaikan kanssa sujui ongelmitta ja heille ker-

rottiin lapsen päivän sujumisesta säännöllisesti. 

 

7.3 Päiväkodin henkilökunta ja pedagoginen toiminta 

Henkilökunta nousi haastatteluissani vahvasti esille yhtenä laadun määrittäjänä. Jokainen 

haastateltavista koki, että henkilökunnasta on hyvin pitkälti kiinni varhaiskasvatuksen 

laadukas toteutuminen. Kaikki haastateltavani olivat yhtä mieltä siitä, että henkilökunnan 

jäsenten persoonat ja motivoituneisuus työhön määrittelivät työn laatua. Suurin osa haas-

tateltavista mainitsi myös henkilökunnan henkilökohtaisten välien ja suhteiden vaikutta-

van työn laatuun joko positiivisesti tai negatiivisesti. Päiväkodin ja pedagogiikan laatuun 

negatiivisesti koettiin vaikuttavan henkilökunnan osalta se jos henkilökunta ei ole pysyvää 

vaan vaihtuu tiheää tahtia, jolloin lapset joutuvat jatkuvan muutoksen uhreiksi. Myös sillä 

oli merkitystä vanhempien mielestä, että millainen on henkilökunnan työssä viihtyminen 

ja panostetaanko hyvään työilmapiiriin luomiseen riittävästi. 
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 Henkilöstön keskeinen yhteistyö on tutkittu olevan varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttava 

laatutekijä. Toimiva kommunikaatio ja yhteistyö pohjaavat työntekijöiden avoimelle vuo-

rovaikutukselle. Avoimessa vuorovaikutuksessa onkin tärkeää, että henkilökunta löytää 

yhteisen kielen ja on erittäin tärkeää, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. (Hujala 

ym., 1999, s. 113.) Työkaverisuhteissa vastuu vuorovaikutuksen toimivuudesta on kaikilla 

työyhteisön jäsenillä (Kiesiläinen, 2001, s. 256). 

 

Lotta, jonka lapsi oli vasta aloittanut päivähoidossa, koki että ensivaikutelma henkilökun-

nasta on tärkeä, jotta luottamussuhde lasta hoitaviin aikuisiin olisi helppo muodostaa heti 

alusta pitäen ja lapsen jättäminen päiväkotiin tuntuisi hyvältä ja turvalliselta. Hänen oma 

kokemuksensa oli, että hän tunsi tulleensa vähätellyksi ryhmän aikuisten taholta, jolloin 

hyvää hoitosuhdetta oli saatu rakentaa nihkeän ensivaikutelman päälle. Hänen kuvailles-

saan onnistunutta päiväkotipäivää hän mainitsee sen, että toivoisi henkilökunnan panosta-

van lapsen omaehtoiseen ja tuettuun oppimiseen ja kehittymiseen, että henkilökunnalla 

olisi aikaa tukea hänen lastaan tässä prosessissa. 

 

“No, onnistunut päiväkotipäivä.. no se siis, no mulla on niin pieni lapsi että se ei esimer-

kiksi vielä kävele ja sitten niinku liikkuminenkin on semmosta esimerkiksi pihalla, että se 

vaatii kyllä että sitä hirveesti seurataan ja apua ja tällain näin. (huokaus) mä sitä niinku 

sanoin, että mä toivoisin että se sais niinku mennä ja olla että se oppis semmosta, vaikkapa 

niinku pihalla leikkimään. Ni, mutta sit on hyvin paljon päiviä jolloin mä hoksaan että haa-

lareista et se ei oo kyllä käynykkää maassa, että se on istunu rattaissa sen koko sen ulko-

naolohetken. Ja sitte on taas joskus semmosia päiviä että, että sillä on ihan hiekassa 

ja  mudassa ja se on musta ihan positiivista että ne on hiekassa ja kurassa, että mä tiiän 

että se on saanu siellä touhuta ja.. ni, no.. sit, nii. En mä oikein tiiä, tai siis ku sillä ei kui-

tenkaan sillain vielä oo muuta ku niitten hoitajien kanssa semmosta sosiaalista kanssa-

käymistä hirveesti, että mistä tavallaan, et ne kertoo.. tyyliin jos se on nukkunu hyvät päik-

kärit tai jos se on syöny hyvin.” 

 

Sanna mainitsi ensimmäiseksi päiväkodin laatua määritteleväksi tekijäksi henkilökunnan, 

sen millaisia ihmisiä on töissä ja onko heitä riittävästi. Hän toivoo, että henkilökunta päi-

väkodeissa olisi motivoitunutta, ja toteaa hyvän henkilökunnan korvaavan puutteellisia 

tiloja lapsensa päiväkotipaikassa. Sanna koki tärkeäksi, että päiväkodin toiminta on suunni-
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teltua ja että lapsille tarjotaan kokemuksia ja elämyksiä toimintojen kautta. Hänen mie-

lestään henkilökunnan työllä pitää olla merkitys ja tarkoitus päiväohjelman sisällössä, jotta 

lapset saavat parasta kasvatusta mitä päiväkoti voi heille tarjota. Suunnitelmallisuus nousi 

tärkeäksi elementiksi laadukkaan pedagogisen toiminnan toteutumisessa. 

 

“nii, ni just ja se että siellä on järjestelty kaikkea, et onko se toiminta semmosta edes jol-

lain tavalla suunniteltua vai onks se vaan semmosta sekasotkua, että mulla kyllä, mulla 

kyllä ärsyttäis jos siellä ei ois mitään suunnitelmaa, et siellä vaan ”joo no katotaan sitte”. 

Et siellä on kyllä onneks semmonen kalenteri mihin ne laittaa kaikki, että minä päivänä on 

mitäki ja just se että siellä on kuitenki pari kertaa viikossa niinku jotaki ns. spesiaalimpaa 

juttua, et joku päiväkodin yhteinen lauluhetki tai joku jumppajuttu tai joku semmonen, jot-

tai semmosta niinku muutaku vaa et siellä istuskellaan..” 

 

Sanna myös toivoo henkilökunnan olevan oma-aloitteista sekä avointa, jotta vanhemman 

ei tarvitse tuntea pelkoa mennä keskustelemaan heille hänen lastaan koskevista asioista. 

Kaikki vanhemmat kokivat tärkeäksi, että henkilökunnan kommunikointi olisi luontevaa 

ja uskaltaisi puhua asioista suoraan. Jokainen myös toivoi henkilökunnalta sitä, että se olisi 

helposti lähestyttävää ja avointa ottamaan vanhempien ideoita ja huolenaiheita vastaan, 

sekä kunnioittamaan vanhempien mielipiteitä ja kasvatuskäsityksiä. Avoin vuoropuhelu 

auttaa jakamanaan arjen kasvatus- ja hoitovastuuta lasta lähellä olevien aikuisten kesken 

(Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 21). 

 

Jokainen vanhempi kuitenkin oli sitä mieltä, että heidän lapsiensa nykyisissä ryhmissä päi-

väkodin henkilökunta on ammattitaitoista ja osaavaa. He perustelivat ammattitaidon ja 

osaamisen näkymistä eri tavoin. Antero, jolla oli kokemusta jo useammasta päiväkotiryh-

mästä, arvosti erityisesti lapsilähtöisyyttä henkilökunnan työskentelyssä. Hänen vaatimuk-

sensa henkilökunnalle on, että se olisi ”riittävän koulutettua” ja että osaamista päivitettäi-

siin säännöllisesti. Hän toivoo että lapsille tarjotaan myös mahdollisuuksia vaikuttaa itse 

päiväkodin arjessa, esimerkiksi osallistumalla ryhmien muodostamiseen. 

 

“mä sanoisin kans tuosta aikuisen...siis päiväkotihenkilökunnassa olevan aikuisen roolista 

näihin ryhmäjakoihin ni..ni niissä on aika paljon eroja ihan päiväkodin sisälläkin, että 

miten – miten ne tuota toimii, kun kolme lasta nyt on – vanhimmainen on jo pois, pois siel-

tä, mutta kaks muuta on.. tuota niin, on isoja eroja vaikka on sama johtaja ja sama henki-
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lökunta ja noissa.. noissa toiminnoissa, vaikka just tää miten ryhmät muodostetaan, että 

annetaanko lasten muodostaa niitä itte ollenkaan vai sanotaanko että sinä leikit tämän ja 

tämän kanssa ja tässä tilassa tämmöstä ja tämmöstä leikkiä. Että on vähän niinku toinen 

ääripää.. ja sitten..sitten sitä toista ääripäätä ei nyt- ei oo ollu kuitenkaan sitä, että saatte 

tehdä mitä haluatte..mutta hyvin tämmöstä..hyvin..jaottelevaa. Jaottelevaa ja tämmöstä 

ylhäältäpäin määräilevää..leikkimiskäskyjä suunnilleen.. niin, niin.. sitä on.. ja joillakin 

sitä on ja joillakin ei. Meillä tosta esiopetuksesta, niin siinä on kans tosi isoja eroja ollu 

riippuen siitä, että..että tuota kuka sitä siellä päiväkodissa vettää..vaikka on koulutus sama 

ja vaikka perusteet on samat ja sama johtaja ja..periaatteessa varmaan sama onko opetus-

suunnitelma vai mikä sitä opetusta ohjaileekaan niin, en niin tarkkaan tiiä.. mutta on kui-

tenkin tosi – tosi isoja eroja.” 

 

Hän toivoo, että päiväkodin henkilökunnalla olisi ns. ”kultainen keskitie” kasvatuksen ja 

opetuksen toteuttamisessa ja näkee, että aikuisten rooli olisi toimia ohjaajina lapsille. Hu-

jala ym (1999) toteavat varhaiskasvatuksellisen koulutuksen osoittautuneen monissa tutki-

muksissa selkeäksi vaikuttavaksi tekijäksi päivähoidon yleisen laadun parantamisessa, sekä 

käytäntöjen ja kasvatusnäkemysten muuttumisessa kehityksellisesti sopivampaan suuntaan. 

Ammattilainen haluaa tehdä työnsä siten että työn jälki olisi parasta mahdollista, sillä 

oman työn korkea laatu sinällään tuottaa sisäistä tyydytystä tekijälleen. (Hujala ym., 1999, 

s. 115 - 118.) 

 

”mutta joo, on se, on tosiaan toi että, se oikeestaan myös liittyy siihen, että.. siihen henki-

lökunnan.. aktiivisuute- osaamiseen ja aktiivisuuteen. Että myös se..se henkilökunta siinä 

päiväkodissa on semmosta, et ne osaa kehittää sitä tekemistä ja semmosta..mm.. muun mu-

assa just noita, tommoset elokuvassa käynnit tai teatterireissut ja siihen liittyvä tämmönen 

niinku.. kasvatuksellisuus, että keskustellaan niistä asioista jälkikätteen. Että tottakai ne 

vois vaikka käyä kattomassa teatteriesityksen ja sit se olis siinä. Mutta se, että kun niitä 

sitten vielä käydään jälkikäteen läpi, keskustellaan et mitä näky, mitä tapahtu, millä taval-

la.  Ne on kans hirveen tärkeitä.”. 

 

Myös Susanna toivoo henkilökunnalta ohjaavaa otetta lasten kasvatuksessa ja opetuksessa. 

Lisäksi hänelle on tärkeää, että henkilökunta on idearikasta ja aktiivista, esimerkkinä 

hän toivoo, ettei joka joulu toteutettaisi aina samoja joulutonttuaskarteluja tai että tapahtu-

mat sidottaisiin osaksi laajempaa kontekstia ja niistä tehtäisiin kasvatuksellisia tilanteita. 
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Hän myös ottaa esille, että aikuisen rooli on toimia mm. lasten leikkien, sekä sosiaalisten 

taitojen havainnoijana. Hänen mielestään aikuisen tehtävä ei ole määrätä lasta, vaan ni-

menomaan ohjata. Hän myös toivoo, että aikuiset puhuisivat lapsille heitä kunnioittavalla 

tavalla ja ottaisivat huomioon myös lasten mielipiteen toteuttaessaan kasvatusta. 

 

“joo, et se.. joo, olen kohdannut näitä ihmisiä, jotka todellakin ilmoittaa, että te menette 

tuonne ja leikitte tuota. Sen sijaan, että...siinäki on eroa, että millä tavalla se esitetään, 

että jos se sama asia esitetään, että menisitkö sinä tuon kanssa ja menisittekö te vaikka 

tuonne ja siellähän voi leikkiä vaikka tätä tai tuota. Sillon sillä lapsella ei oo sellasta oloa, 

että mun pitää tehä näin, koska tuo sanoo. Silloin taas sekin voi tuoda lapselle sellaisen 

olon, että no, mä en ois oikeestaan halunnu..” 

 

Susanna myös toivoo henkilökunnan olevan koulutettua, mutta toteaa ettei se vielä riitä 

takaamaan, että henkilökunta olisi osaavaa. Hän myös toivoo, että henkilökunta vertailisi 

aktiivisesti toimintaansa muihin päiväkotiryhmiin ja ammentaisi osaamista ja ideoita oman 

päiväkotiryhmän ulkopuolelta ja että vanhempien ideat otettaisiin henkilökunnan tasolla 

vastaan tai niitä harkittaisiin 

 

“et sieltä saa semmosen pitkän katseen, että et sä oo täällä töissä et et sä voi tietää.. sit  on, 

niin mutta minusta näyttää että tää ei oikeen toimi tällä tavalla niin oisko jotaki muita ta-

poja toimia, ni sit sieltä tulee et ”nii mutku ethän sä, ethän sä voi mitenkään tietää täm-

möstä [...]” 

 

Susanna ja Antero kävivät myös keskustelua siitä millainen merkitys hyvällä johtamisella 

on. Antero totesi että hyvä johtaminen on päiväkodin laadun mittari ja muut asiat tulevat 

sen kautta määrittelemään laatua. Annalla ja Eevalla ajatukset henkilökunnan ammattitai-

dosta ja laadukkaan pedagogiikan toteutumisesta olivat hyvin yhdensuuntaiset. Hekin ko-

kivat, että aikuisten tehtävä on havainnoida ja kehittää leikkiä, sekä opettaa lapsia erilaisia 

keinoja ja välineitä käyttäen, sekä piilottaa opetusta päiväkodin tavalliseen arkeen. Erityi-

sesti he arvostivat henkilökunnan vuorovaikutustaitoja ja sitä, että henkilökunta olisi aidos-

ti välittävää. Heille myös suuri arvo oli sillä, miten henkilökunta tekee yhteistyötä mui-

den tahojen ja päiväkotiryhmien kanssa ja miten vastuu jakautuu ryhmissä. 
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Anna ja Eeva näkivät henkilökunnalla olevan merkittävän roolin lapsen kehittymisessä ja 

oppimisessa. Anna erityisesti koki, että päiväkoti mahdollistaa monipuolisen toiminnan ja 

leikin lapsen arjessa ja tunsi syyllisyyttä vanhempana siitä, että kotona ei ole aikaa aktivoi-

da lasta niin paljon kuin ehkä haluaisi: 

 

”Nii sitä moni monipuolisuutta kaikki että tokihan sitä kaikki mutta sitä oon koto kotonaki 

arki pyörii sitä pittää tuota ei sitä vaan jouva ja meilläki on vielä pikkuvauva kotona ni 

kyllä sitä on aika välillä niinkö tottakai se vie sen vaikka ei tahtoiskaan niin kaik kaik 

suurimman osan huomiosta ni ni sitten muualta tulee sitten sitä muunlaista aktiviteettia. 

Mitä ei mitä ei pysty tuota itte aina tarjoamaan ni se on hyvä.” 

 
 
Henkilökunnalla on heille suuri merkitys siinä, että he kokevat saavansa sieltä tukea 

lastensa kasvattamiseen ja Anna toteaakin, että monesti hän on saanut uusia ideoita siitä 

mitä kaikkea lasten kanssa voi kotonakin tehdä ja on toisinaan yllättynyt lapsensa 

taitotasosta päiväkodissa. Eeva arvostaa erityisesti henkilökunnan vuorovaikutustaitoja ja 

sitä että henkilökunta välittää aidosti lapsista. Hänen mielestään on positiivista, että 

henkilökunta tuntee hyvin oman yksikkönsä lapset ja hän lukee sen pienen päiväkodin 

eduksi, missä se on mahdollista. Hän on mielissään siitä, että lapsia ei jaeta ”sinun ja 

minun hoidokkeihin” vaan henkilökunnan kesken vallitsee yhtenäinen kasvatusvastuu 

kaikista lapsista. Hänelle on myös tärkeää, että henkilökunta ottaa huomioon jokaisen 

lapsen henkilökohtaiset tarpeet, vaikka se tarkoittaisikin lisätyötä työntekijöille. 

 

 

7.4 Kasvatusympäristö 

Päiväkodin ympäristö oli yksi keskeinen päiväkodin valintaan vaikuttava tekijä. Ympäristö 

nähtiin vanhempien kesken toiminnan mahdollistajana, mutta myös huonosti suunniteltuna 

leikkien estäjänä. Päiväkodilta haluttiin monipuolista kasvuympäristöä ja kehittäviä leluja 

ja välineitä luovan toiminnan järjestämiseen. Myös päiväkodin lähiympäristöllä oli merki-

tystä turvallisuuden kannalta. Levottomat alueet, joilla on esimerkiksi paljon rikollisuutta, 

aiheuttivat vanhemmissa epämukavuuden tunnetta. Lähiympäristöltä toivottiin myös mo-

nipuolisia palveluja ja mahdollisia yhteistyökumppaneita, kuten kirjastoa tai koulua. Luon-

non läheisyys esim. metsä oli vanhempien mielestä positiivista, sillä se mahdollistaa moni-
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puolisemman opetus- ja kokemusympäristön lapsille. Varhaiskasvatuksen perusteissa 

(2005) puhutaan psyykkisten, sosiaalisten ja fyysisten tekijöiden muodostamasta varhais-

kasvatusympäristöstä. Tähän varhaiskasvatusympäristöön kuuluvat lähialue, rakennetut 

tilat, eri tilainteisiin liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tilat, sekä tarjolla oleva materiaali ja 

välineet. Varhaiskasvatusympäristö tulisi olla suunniteltu joustavaksi ja monipuolisiksi, 

sekä sen tarjoamat tilat pitäisi pystyä olemaan muunneltavissa. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet, 2005, s. 17-23.) 

Eeva ja Anna kokivat, että päiväkodin pihapiirillä on merkittävä rooli lapsen päiväkodissa 

viihtymiseen. Heidän mielestään pihat ja muut ympäristöt tulee olla suunniteltu siten, että 

ne houkuttavat lasta leikkimään. He nostivat esille lasten nykypäivänä pelaamat elektro-

niikkapelit: 

”että nykymaailmassa että kaikki esimerkiks keskittyy ihan hirveenä niinku meilläki on 

kotona tämä pellaamiset että haluttas vaan pelata ja ei maltettas tehä mittään muuta ja 

että tuota et päiväkodissa kuitenki ois ihan sitte sitten tavallaan tehtäis varsinki muita jut-

tuja. Ja oltas niinkö pihalla ja toki niitä kotonaki on mutta se on aina sitten tuota hyvin 

helposti jos ei jaksa olla patistamassa niin sitä sitte tuota et se tulis molemmat puolet tulis 

semmonen normaali lasten leikkiminen ja tämmönen ois ois tuota toki se pitää olla kotona-

kin mutta tuota.” 

He toivoivat että lapset kokisivat päiväkodissa liikunnan ja leikin iloja ja oltaisiin paljon 

ulkona jos siihen on mahdollisuus. Anna erityisesti koki, että päiväkoti ympäristönä mah-

dollistaa lapsen monipuolisen leikin jo senkin puolesta, että se tarjoaa lapselle monta leik-

kikaveria. Eeva toi esille sen, että ympäristön täytyy tarjota houkuttelevia välineitä, jotta 

leikit mahdollistuivat ja lapset saisivat käyttää mielikuvitustaan leikkien rakentamisessa.  

Varhaiskasvatusympäristön suunnittelemisessa tulisi huomioida esteettiset ja toiminnalliset 

ulottuvuudet. Ympäristön on oltava viihtyisä, mutta myös kannustaa lasta leikkimään ja 

liikkumaan, sekä tutkimaan ja ilmaisemaan itseään monin tavoin. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet. 2005, s. 18.) Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat pitkälti 

samoilla linjoilla varhaiskasvatussuunitelman perusteiden kanssa, mutta painottavat erityi-

sesti kieliympäristön virikkeellisyyttä ja välineiden saatavilla oloa, sekä sitä että ympäristö 

tukee lapsen kehitystä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi (Esiopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet, 2000, s. 9). 
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”Joo kyllä mää oon kokenu että tämä on ihan hyvän kokonen ollu. Ollu tuota että just just 

kun ne jaetaan kuitenki toiminnallisesti päivän aikana kahteen eri. Ettää että ne jotka on 

tuotaa niinkun semmosia säpäkämpiä tekkeen niin ne saa tehhä ommaan tahtiin ja sitte 

sitte voi niinku viskarissaki sitte on niitä pienempiä ryhmiä vielä erikseen niille jotka vielä 

harjottellee tiettyjä asioita niin niille otetaan erikseen että että fiksusti jaettu että se ei 

tunnu niin isolta tämä ryhmä sitten.” 

 

Eeva ja Anna kokivat, että päiväkoti oli ryhmineen sopivan kokoisia ja aikuisia oli 

lapsimäärään nähden riittävästi. Heidän mielestään päiväkodin ympäristöjen tulee tarjota 

myös tiloja siihen, että lapsiryhmät voidaan jakaa tarpeen tullen eri tiloihin.  

 

Susanna toi esille myös keskustelussaan Anteron kanssa, että tilan suunnittelulla on valtava 

merkitys. Hän kertoi oman tyttärensä olevan luonteeltaan sellainen, joka kaipaa ja 

hakeutuu omaan rauhaansa ja on tärkeää, että sellainen tila on mahdollinen päiväkodissa. 

Lisäksi Anteroa ja Susannaa mietityttivät paljon puhutut ryhmäkoot: 

 

”Ja sitten toi, että no nää paljon puhutut ryhmäkoot. Niin..oikeestaan ne isotkin ryhmät voi 

varmaan toimia, jos siel on tarpeeks henkilökuntaa, että on tarpeeks aikuisia. Ja on 

tarpeeks tilaa.  Mut sit jos on pienet tilat ja isoja ryhmiä ja vähän aikuisia, ni sit se.. sit se 

herkästi näkyy siinä henkilökunnan jaksamisessa.. ja sitten varmasti kiristää niinkö 

henkilökunnan keski-keskinäisiä välejä, et se.. no selkeesti nää kaikki liittyy sillälailla 

toisiinsa.. et jos on hyvät tilat, ni se jo takaa sen et henkilökunta jaksaa ja jos on 

pienemmät ryhmät ni henkilökunta jaksaa.. ja sillon ne jaksaa panostaa ja sit siitä tulee 

semmonen.. hyvä kierre.” 

 

Hyvät tilat linkitettiin henkilökunnan jaksamiseen, sillä sen keinoilla pystytään jakamaan 

suuria määriä lapsia ja eristämään melusaastetta. Hyvät ja monipuoliset tilat tarjoavat 

vanhempien mielestä myös henkilökunnalle välineet toiminnalliseen suunnitteluun ja 

toteutukseen. Hyvin suunniteltu ympäristö kannustaa toimintaan pienryhmissä ja vaikuttaa 

sitä kautta lasten ja kasvattajien väliseen vuorovaikutukseen (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet. 2005, s. 18). Sanna ja Lotta keskustelivat myös ryhmäkooista ja tilojen 

merkityksestä: 

 
”joo ja sit mä oon just kuullu noista ryhmä kooista, että ne saa helpommin pidettyä ne 
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kurissa ja että ne ryhmät.. emmä nyt tiiä, on kai siinä joku ihan laissa säädetty.. sillee että 

ei ne saa mennä yliki. Mutta siis sellanen, että..mun lapsiki on semmosessa päiväkodissa 

että siinä ei oo semmosta eroteltua ryhmää, että kaikki on sillain samassa, että siinä ei oo 

niitä hyvin pieniä mitä nuorimpaan ryhmään ois kuulunu ni niitä ei oo siellä ku ihan 

muutama.” 

 

Tilat koettiin yleisesti hyviksi jos niitä pystyttiin muuntamaan ja lapsiryhmää jakamaan 

pienempiin ryhmiin, jolloin lapsikin tulisi ehkä herkemmin huomattua: 

 

”nii ja siinä saa tavallaan varmaan semmosta huomiota ja semmosta, mitä ne nyt tarvii. 

Tietenki, en mä tiedä onko tää nyt hirveen semmonen olennainen mutta musta on hirveen 

tärkeetä että on niinku valosaa, avaraa ja semmosta vaikka nii lapsille sopivaa 

ympäristöä, että siellä on värejä ja.. sitte vaikka semmosia, just vaikka jotaki seinillä 

vaikka jotaki tauluja ja kivoja kuvia tavallaan, että ne voi sieltä tavallaan havainnollistaa 

että  kaikkea..” 

 

Lotta ja Sanna nostivat keskustelussaan esille myös päiväkodin estetiikan. Heistä 

vanhempina on mukavaa nähdä lasten töitä seinällä ja kokevat niillä olevan valtava 

merkitys myös lapselle. Myös muut kuvat jotka elävöittävät lasten kokemusmaailmaa 

olivat vanhempien mielestä suotavia. Tärkeänä pidettiin myös tilojen yleistä tunnelmaa ja 

valaistusta, sekä niiden kokoa. Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa (2005) 

todetaan, että ”Varhaiskasvatusympäristössä lapsen taiteellinen ilmaisu ja osaaminen 

tuodaan esille”, sekä ”Varhaiskasvatusympäristössä lapsella on mahdollisuus kokea 

taiteellisia elämyksiä sekä aikaa ja tilaa tutkia vapaasti taiteellisia materiaaleja, ideoita ja 

käsitteitä.” Voisi siis ajatella, että ohjattu ja vapaa toiminta, sekä välineiden ja materiaalien 

saatavilla olo, sekä tilaratkaisut yhdessä tähtäävät tähän tavoitteeseen lapsen kokemus ja 

elämismaailman rikastuttamisesta.  

 

 

7.5 Kasvatuskumppanuus 

Jokainen haastateltavista koki kasvatuskumppanuuden tärkeänä ja jokaiselle se oli terminä 

tuttu.  Lotalle ja Sannalle kasvatuskumppanuus merkitsi yhteisen linjan löytämistä lasta 
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koskevissa asioissa, niin että kodin ja päiväkodin välillä olisi suhteellisen samankaltaiset 

säännöt, mutta kodin kasvatustapaa kunnioitettaisiin. Heille kasvatuskumppanuus tarkoitti 

myös kotikasvatuksen täydentämistä ja siitä eteenpäin jatkamista, kuten tarjoamalla ryh-

mässä toimimisen taitoja, sekä vuorovaikutustaitoja, joita kotona ei välttämättä pystyttäisi 

tarjoamaan. Kasvatuskumppanuuden päämääriksi he listasivat lapsen kehittymisen, oppi-

misen, sosiaalisten taitojen kehittämisen.  

 

“että.. ois mahollisimman yhteinen linja. Niinku.. tai siis sillain että, toimittais päiväkodis-

sa.. no tottakai meillä on pakko olla siellä yhet säännöt, että ei jos joku hyväksyy vapaan 

kasvatuksen ja.. ni eihän ne nyt siellä voi hyväksyä semmosta tietystikkää.. mutta siis että.. 

ja sitte tietenki sitä, että keskusteltais niistä, just niistä vaikeista ja sitte niistä hyvistä puo-

lista ja asioista että niinku minkälaista.. tai että miten kehittää sitä lasta sietämään.. tai 

niinku inhottavia tilanteita ja niinku.. näyttään tunteita ja kaikkea semmosta mikä on niin-

ku tärkeetä.” 

 

Sannalle ja Lotalle on tärkeää, että huolet lasta koskevissa asioissa voidaan tuoda molem-

min puolin esille ja niistä voidaan keskustella avoimesti. Heille on myös tärkeää, että van-

hemman ideat ja toiveet pyrittäisiin päiväkodissa ottamaan huomioon, eikä suhtautuminen 

olisi torjuvaa ja toiveen toteuttaminen “aivan ylivoimaisen vaikeaa”.  Sannan mielestä pää-

tösvastuu on kuitenkin lopulta vanhemman ja päivähoidon tulisi kunnioittaa näitä päätöksiä 

tukemalla niitä.  

 

“ni tavallaan mä toivoisin et siellä oltais silleen avoimia ja vaikka sanois, että no me yri-

tettään tehä niin, mutta et, emmää pysty lupaamaan sulle et se niinku onnistuu ihan täysin 

ku täällä nyt on nämä kolmetoista muutaki ni.. ni kyllähän mä sen ymmärränki että, enkä 

mä silleen tuokkaan esille että  se on absoluuttisesti näin jos esim. mä sanon että mun lap-

selle ei tarvi laittaa villahaalareita sillon ku on alle viis astetta pakkasta, että se tukehtuu 

pihalla.. että, et laittakaa vaan muille, mut älkää mun lapselle koska se on ihan hiestä 

märkä ku mä haen sen kottiin. Niin ni... vähän välillä tullu semmonen, että ne on sillain 

että.. tuoki tuossa tulee sanomaan tuommosta.. vähän se vastaanotto semmonen, että. Sitä 

mä toivoisin että se ois semmosta että kärsii sanoa.” 

 

Kasvatuskumppanuudessa tärkeää on kuuleminen ja se on myös hyvän vuorovaikutuksen 

avain. Vain kuuleva suhde voi synnyttää aitoa vuoropuhelua, missä osapuolilla on tilaa 
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tulla näkyviksi omine ajatuksineen. Dialogi toteutuu tasa-arvoisessa puheessa, jossa toisen 

tietämys ei ole toisen tietämystä arvokkaampaa tai merkityksellisempää. Hyvään vastavuo-

roiseen vuoropuheluun mahtuukin eri mieltä oleminen, rehellisyys ja suorapuheisuus, kos-

ka sitä kannattelee kunnioituksen ja kuulemisen kokemus. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 

38.) 

 

 Annalle ja Eevalle kasvatuskumppanuus merkitsi sitä, että päiväkodissa tarjotaan sellaista 

kasvatuksellista osaamista mitä kotona ei välttämättä osata tai kyetä antamaan. Heille kas-

vatuskumppanuus tarkoitti myös yhteisten linjojen vetämistä ja sitä että kumpikaan “ei 

vesitä toisen työtä”, sekä sitä että päiväkoti toimii perheen tukena. He kokivat kasvatus-

kumppanuuden päämääriksi sen, että “saatais tolkkuja lapsia” ja lapselle tarjottaisiin “hy-

vät elämän eväät” ja lapsista kasvaisi empaattisia ihmisiä. 

 

Susannalle ja Anterolle on tärkeää, että kasvatuskumppanuus näkyy käytännössä, eikä jää 

“vain korulauseeksi”. Heillekin se merkitsi yhteisen suunnan löytämistä ja asioista keskus-

telua. Heille oli tärkeää, että vanhempien toiveita kunnioitettaisiin ja myös sitä, että van-

hemmille osattaisiin antaa rakentavasti palautetta heidän lapsensa kehityksestä, mutta että 

sitä osattaisiin myös vastaanottaa.  Heille oli tärkeää, että henkilökunta on vuorovaikutus-

taitoista, jotta kasvatuskumppanuus voisi toteutua hyvin, ja että päiväkoti olisi tietoinen 

kasvatusvastuustaan silloin kun lapsi on päivähoidossa. 

 

“ja voihan sitä, kyllähän sitä voin mun mielestä niinkun harjotella, et ainaki minkä esi-

merkiksi vuorovaikutustaitojahan voi harjotella ja siihenkin esimerkiksi kouluttaudutaan ja 

mitä enemmän siellä kouluttautuu niin sitä selkeämmin sitä voi.. niinkun omatkin tavallaan 

toimintamallit miettiä uusiksi. Et sitten et tarviiko esim. miten ne asiat ilmaistaan ja missä 

ja juurikin se pelisilmä, että tuota.. ja onhan se nyt päivänselvää.. että kaikilla lapsilla 

tulee niitä ristiriitatilanteita, mutta esimerkiks mulla on ne, näitä justiinsa näitä hyviä ja 

huonoja kokemuksia.. mulla on lapsia, näitä kauniita ihania tyttölapsia, jotka on purreet 

omissa ryhmissään kavereita pahastikkin.. niiin niin tuota keskimmäisen lapsen kohalla 

siinä ensimmäisessä ryhmässä missä se oli..siellä tosiaan lastenhoitaja tuli mulle eteisessä 

kertomaan että meillä on tällänen tilanne, että sattu tämmönen tilanne että teijän lapsi puri 

ja puri lujasti ja tuli niinku ruhje. Mä että aha ja sit mä olin, että niin? ja sit me vaan tuijo-

tettiin toisiamme siinä hetki ja sit mä ett nii, mä oon kyllä sanonu että se lapsi voi käyttytyä 

siinä tilanteessa kun ei se osaa puhua, et jos ei se, jos se ei tule ymmärretyksi niin, että 
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hyvin herkästi tulee sitä agressiota, että oliko siinä sitten aikunen mukana? No ei ollu, no 

jaa. Okei. Lapsi siis jolla oli henkiökohtanen avustaja ja jonka kanssa se sosiaalinen kans-

sakäyminen oli tosi vaikeeta ja sitten jäätiin siinä taas kattelemaan toisiamme, että mitäs 

nytten. Sit se hoitaja siinä, että tuota, että  niin että sitä lasta pitäs valvoa tarkemmin. Sit 

mä olin silleen, että ai minunko?” 

 

Kaskelan ja Kekkosen (2006) mukaan kasvatuskumppanuuden toteutumista  ohjaavat neljä 

periaatetta, joita ovat kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogisuus. Kuuleminen tar-

koittaa sitä, että ollaan aidosti kiinnostuneita siitä mitä keskustelukumppani kertoo ja tätä 

kertomusta käsitellään sensitiivisin ottein. Kuuleminen vaatii aitoa läsnäoloa ja keskitty-

mistä, sekä ilmapiirin tulee olla turvallinen ja myönteinen. Kuulevassa keskustelussa vai-

keita asioita käsitellään rehellisesti ja avoimesti ja kohdataan keskustelukumppanin mah-

dollinen suuttuminen rohkeasti. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 32.) 

 

Karilan (2005, s. 47) ja Hujalan, Junkkarin & Mattilan (2005, s. 11) esityksien mukaan 

vanhemmat kokevat erimielisyyksien syntyvän päiväkodin ja kodin välillä kun kunnioitus 

on puuttunut. Vanhemmat kuvailevat kunnioituksen puutteen näkyvän siten, että henkilö-

kunta oli arvostellut lapsen käyttäytymistä sekä vanhempien tapaa kasvattaa ja toimia. 

Henkilökunnan omasta elämästä poikkeavan elämäntavan ja arvojen ymmärtäminen ei ole 

kuitenkaan tehtävänä helppo, mutta välttämätön haaste kasvatusalan ammattilaisille. (Kari-

la, 2006, s. 96). 

 

Luottamus syntyy näistä edellä mainituista periaatteista ja luottamuksen syntyyn tarvitaan 

aikaa, yhteisiä kohtaamisia ja vuoropuhelua. Useimpien vanhempien mielessä luottamus 

päiväkodin henkilökuntaa kohtaan syntyy työntekijän ja lapsen välisestä suhteesta. Kasvat-

tajan sensitiivinen suhde lapseen herättää vanhemmassa luottamusta siihen, että lapsi saa 

päiväkodissa hyvää hoitoa. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 39.) Aito kumppanuus päivä-

hoidon henkilökunnan ja vanhempien välille voi muodostua vasta kun tunnetaan toisensa 

riittävän hyvin ja tästä kumpuaa myös ymmärrys toista kohtaan. (Tiilikka, 2005, s. 165).  

 

Viimeisellä periaatteella eli dialogisuudella tarkoitetaan tasavertaista kommunikointia toi-

mijoiden välillä, jossa kummankin näkemykset ovat yhdenvertaisia ja oikeutettuja. Dialo-

gisessa keskustelussa pyritään löytämään asioille yhteisiä merkityksiä. Dialogisen keskus-
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telun periaate onkin, että kummankin osapuolen näkemyksistä muodostettaisiin yhteinen 

näkemys ja ymmärrys asiasta. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 38.) 

 

7.6 Lastentarhanopettajan rooli 

Tämä luku vastaa toiseen tutkimuskysymykseeni lastentarhanopettajan roolista laadun to-

teuttajana. Olen vastauksia helpottaakseni laatinut haastateltavien vastausten pohjalta tau-

lukon 2 siitä millaisena lastentarhanopettajan rooli vanhemmille näyttäytyy. 

 

Taulukko 2. Vanhempien käsitykset lastentarhanopettajan roolista. 

 

Taulukkoon olen laatinut yläkategoriat sen pohjalta, miten olen tulkinnut vanhempien pu-

hetta ja poiminut sieltä roolia kuvaavia termejä, joiden alapuolelle olen liittänyt ne tehtävät 

tai ominaisuudet, joita vanhemmat ovat yhdistäneet lastentarhanopettajaan. Olen lihavoinut 

osan tekstiä linkittääkseni sen taulukkoon. 

 

Lastentarhanopettajan työnkuva nähtiin haastateltavien kesken hyvin samanlaisena kuin 

muunkin henkilökunnan, mutta jokainen kuitenkin piti tärkeänä että heidän lapsensa ryh-

mässä on lastentarhanopettaja.  Lähes kaikissa haastateltavien päiväkotiryhmissä oli tai oli 

ollut ennen esiopetusvuotta käytössä omahoitajajärjestelmä eli vastuuhoitajajärjestelmä. 

Tästä syystä lastentarhanopettajan roolin merkittävyydestä heidän omalle lapselleen ei 

osattu kertoa kovin paljon, sillä aikuinen, jonka kanssa vanhemmat eniten kommunikoivat 

oli heidän lapsensa omahoitaja tai vastuuaikuinen. 
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Lotalle lastentarhanopettaja ryhmässä kuvasti johtajaa. Hänen näkemyksensä mukaan 

lastentarhanopettajalla on iso rooli siinä millaisena motivaattorina hän toimii ryhmän 

muille aikuisille oman johtamistyylinsä kautta. Sanna puolestaan koki, että lastentarhan-

opettajan tehtävä on suunnitella toimintaa lapsiryhmälle sekä toteuttaa sitä niin että ku-

kaan lapsista ei jää toiminnan ulkopuolelle. Sanna kertoo tietävänsä, että kasvatusvastuu 

kuuluu lastentarhanopettajalle ja että hän on henkilönä se, joka linjaa lapsiryhmän toimin-

taa. 

 

Voidaan katsoa, että pedagoginen vastuu kuuluu lastentarhanopettajalle ja se tekee työstä 

merkittävää. Lastentarhanopettaja tukee kehitystä ja kasvua ja tarjoaa iloon, leikkiin ja 

oppimiseen mahdollisuudet ryhmässä. (Brante. 2011. s. 5-6.) 

 

“joo kyllä tuollaki on joskus ollu semmonen, että ku siinä ryhmässä on tietenki vähän 

isompia lapsia ja vähän pienempiä ni että, että pienimmät ei lähe jumppaan ja mä sitte 

kysyin, että no mitkä ne on ne pienemmät? Ja onko mun lapsi pienempi vai isompi, ni sitte 

se sano että tännään se oli pienempi. Mä että no millä (naurua) millä perusteella te niinku 

päätitte ni se sano että pienemmät lapset yleensä pelkää semmosia jumppasaleja, että mä 

en sillä niinku pystyny yhtymään siihen, että mä en tiedä että miks joku pienempi ei haluais 

mennä jumppasaliin tai niinku että, no ne nyt oli tehny silleen, että ei se niinku mitenkään 

haitannu tai..” 

 

Sanna, jonka lapsi on iältään puolitoista vuotias, toivoo että lastentarhanopettajat kykenisi-

vät perustelemaan kasvatusmenetelmiään ja valintojaan. Hän kuitenkin toteaa puheessaan, 

ettei hän odota lastentarhanopettajalta sen enempää kuin muultakaan henkilökunnalta. Hän 

ei ole myöskään huomannut että lastentarhanopettajan työtehtävät eroaisi muusta henkilö-

kunnasta. 

 

“Hyvä lastentarhanopettaja on sellainen, että.. tuohan on vähän sama jo mitä me sanottiin 

tossa edellisessäki että minkälainen henkilökunta pitäs olla.. esim, mä koen että se henki-

lökunta koskee niitä kaikkia, oli ne sitten, että en mä oota lastentarhanopettajalta mittään 

enempää mitä mä ootan niiltä muiltakaan, ainakaan niinku tässä vaiheessa.. en mä tiiä 

oottasinko mä sitte jos se lapsi olis isompi. Ku nyt se ei tarvii kuitenkaan semmosta niinku, 
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ei -ei se lastentarhanopettaja varmaan siellä, en oo ainakaan huomannu että se tekis siellä 

mitään eriä tai mitään.” 

 

Sannan ja Lotan keskustelu ajautuu luottamussuhteisiin ja molemmat kokevat, että lasten-

tarhanopettaja herättää heissä eniten luottamusta lapsiryhmänsä aikuisista. Lotta perustelee 

näkemystä omalla kokemuksellaan, jossa hän koki tulleensa arvostelluksi äitinä muiden 

ryhmän aikuisten toimesta. Sanna puolestaan perustelee näkemystään, sillä että hän kokee 

lastentarhanopettajan tekevän työtään varmemmalla otteella. Sanna myös kertoo ajattele-

vansa lastentarhanopettajien tietotason olevan korkeampi. Hän myös näkee tärkeänä, että 

lastentarhanopettaja kykenee perustelemaan kasvatuksellista toimintaansa ja tarvittaessa 

ohjata muiden tapaa toimia. Hän kuitenkin jatkaa pohdintaansa eteenpäin ja tuo esille sen, 

että jokaisen kasvatusnäkemykset poikkeavat suuresti toisistaan, eikä lastentarhanopettajil-

le voida linjata yhtä oikeaa tapaa toimia. 

 

“kai se.. Tai siis minun mielestä se pitäiski mennä niin.. tai että ainaki jos se näkee että ne 

toimii jotenki ei niin hyvällä tavalla ni sen pitäs puuttua siihen.. niinku toimintaan. Niin. 

Niimpä... kasvattajana, en mä.. emmä sillee, nii mä sanon että kasvattajana se on selvää 

että päiväkodissa että ryhmässä se on vastuussa siitä.. ylipäätään siitä kasvattamisesta. En 

mä ossaa sanoa muuta millanen se on kasvattajana. Jokainen on kasvattajana semmonen 

ku on. Kaikki on erilaisia, ei jokainen lastentarhanopettaja oo varmasti kasvattajana sa-

manlainen ku joku toinen.. niinku esimerkiksi minä en oo kasvattajana samanlainen ku 

minun mies. Tai niinku.. että kaikki on erilaisia. Kuitenki sillee.. vaikka ne ois ne perusjutut 

samat ni kuitenkihan se on luonne mikä sitä sitte ohjaa.” 

 

Kaikissa haastatteluissa yhteneväksi kasvatusta ohjaavaksi tekijäksi nousivat kasvattajien 

persoonat ja luonne sekä henkilökohtaiset kasvatusnäkemykset. Karilan (1997) mukaan 

asiantuntijuutta keskeisesti määrittelevät kolme tekijää, joita ovat henkilön elämänhistoria, 

tietämys omasta asiantuntijuusalasta, sekä toimintaympäristö ja näiden välinen laatu ja 

vuorovaikutus, jotka johtavat asiantuntijuuden kehittymiseen. (Karila, 1997, s. 115-119.) 

 

Susanna arvosti sitä, että lastentarhanopettaja oli hänen omalla kohdallaan osannut ottaa 

hänen lapsensa erityistarpeet huomioon ja on järjestänyt lapselle ohjattuja tilanteita harjoi-

tella haastavia asioita, kuten sosiaalista kanssakäymistä ja on panostanut siihen, että lapsi 

integroituu ryhmään. Hän kokee tärkeänä, että lastentarhanopettajat ovat olleet avoimia ja 



54  

 

  

vastaanottavia, sekä panostaneet toiminnan suunnitteluun. Hän kuitenkin painottaa, että 

vanhemman tulee myös olla vaativa omaa lastaan koskevan kasvatuksen toteutumisessa ja 

käydä keskusteluja lastentarhanopettajien kanssa, jotta yhteinen kasvatuslinja löytyisi. Su-

sannan mielestä lastentarhanopettajan työnkuva tulee olla samanlainen kuin muullakin 

henkilökunnalla, mutta lisäksi hän näkee että lastentarhanopettaja on ryhmän ohjaaja. 

 

Susanna ja Antero keskustelevat lastentarhanopettajan roolista ja päätyvät siihen, että joh-

taja on sanana lastentarhanopettajalle liian jyrkkä, sillä siinä on epämiellyttävä diktaattori-

mainen kaiku ja käyttävät mieluummin nimitystä tiimivetäjä. Lastentarhanopettajan tulisi 

toimia siten, että koko työryhmän osaaminen huomioitaisi ja hyödynnettäisiin.  

 

Yhteiskunnallisessa mielessä lastentarhanopettaja on varhaiskasvatuksen asiantuntija, joka 

tiedostaa kasvatus- ja opetustyön merkityksen ja tärkeyden. Lastentarhanopettajan tulisikin 

säännöllisesti arvioida työnsä laatua ja toimia eettisten periaatteiden ja arvojen mukaan, 

joita ovat vapaus, totuudellisuus, oikeudenmukaisuus ja ihmisarvo. (Lastentarhanopettaja-

liitto, 2004, s. 4-7.) Lastentarhanopettaja näyttäytyy vanhemmille ryhmän yhteisten linjo-

jen rajanvetäjänä ja henkilönä joka omaa tietoisuuden oman ryhmän toiminnasta sekä nä-

kemyksiä siitä, miten muuten asiat voitaisiin toteuttaa.  

 

“Lastentarhanopettajan työnkuvaan kuuluu olla avomielinen. Kaikennäkösiä asioita koh-

taan. Ja se semmonen niinkun...ennakkoluulottomuus. Se että jos, jos jos niinkun nää las-

tenhoitajat vaikka, että jos jos heillä – heiän työnkuvansa on suppeempi, niin heidän ei 

välttämättä tarvi olla niin avoimia kaikelle. Se lastentarhanopettajan kuuluu olla se, joka 

niinkun on, on..kuulee esimerkiksi, että ahaa! Nuo toimii tuolla tavalla ja sit se miettii 

omassa mielessään, että voitasko me tuoda tätä mallia omaan ryhmään.” 

 

Heidän mielestään lastentarhanopettajan työnkuvaan kuuluu olla avoin ja ennakkoluuloton. 

Susanna ja Antero nimeävät tärkeimmiksi vaatimuksiksi lastentarhanopettajalle sen, että 

hän on reilu, avoin ja rehellinen ja että ikävätkin asiat osataan ottaa hyvin esille lastentar-

hanopettajan toimesta. Heidän mielestään on tärkeää, että lastentarhanopettaja ammentaa 

ideoita ympäriltään, eikä pelkää kokeilla uusia asioita lapsiryhmässään. Heidän mielestään 

lastentarhanopettajan ammatillinen kehitys pysähtyy, jos jämähdetään kaavamaiseen suo-

rittamiseen. 
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“ja sanotaan ne ikävätkin asiat, että..eikä.. ja miten ne tuodaan esille, että nyt tässä ku oli 

se esikoinen eskarissa ja tää oli vähän heikonlainen minun mielestä tää eskariopejen.. ja 

siellä kun sitten oli näitä testejä – [...]niin näitä tuota missä pittää piirtää ja ku poika piirsi 

sen pääjalkasen ni se tuntu olevan niin kamala asia ja.. sitten sitä pääjalkasta tuotiin esille 

ku muille lapsille oli laittamassa kenkiä siinä etteisessä, että tässä nyt on tämä Pekan pää-

jalkanen ja mitä me nyt voidaan tälle oikeen tehä ja, siinä oli sitten, että no empä nyt saa-

tana tiiä, että voi voi.. ja sitten kun tää keskimmäinen poika joka oli sillon neljän vanha ja 

luki, ni sitähän sitten ylistettiin niin valtavasti hänen toiminnastaan.. että tuota.. vois kai 

sitä..” 

 

Lisäksi he keskustelevat siitä, että lastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu antaa positiivista 

palautetta lapsille ja vahvistaa lapsen minäkuvaa parhaalla mahdollisella tavalla, jottei ku-

kaan lapsi kokisi olevansa huono riippumatta lapsen kehitysasteesta. Heidän mielestään 

lastentarhanopettajan tulee panostaa vuorovaikutustaitoihin ja hioa toimintamallejaan niin, 

että ne vastaisivat lapsen tarpeita. 

 

Anna ja Eeva kokivat, että heidän lapsiensa lastentarhanopettaja on onnistunut työssään 

hyvin ja heidän kokemuksensa lastentarhanopettajan työstä olivat positiivisia. Myös he 

arvostivat lastentarhanopettajan rentoa otetta työtään kohtaan, sekä sitä että asioista kes-

kustellaan yhdessä avoimesti. Erityisesti he rinnastivat lastentarhanopettajan työnkuvan 

esikoulutehtäviin ja pitivät tärkeänä, että lastentarhanopettaja toimii innostajana ja seuraa 

lasten kehittymistä. Anna luokitteli lastentarhanopettajan tehtäviin kuuluvaksi peruslasten-

hoidon, toiminnallisen ohjaamisen ja esikoulutehtävien yhdessä tekemisen, sekä lasten 

havainnoimisen. Eeva lisäsi lastentarhanopettajan tehtäväksi esikoulua ajatellen sen, että 

lapsille osataan opettaa asiat lapselle ominaisella tavalla, kuten leikin ja elävöittämisen 

keinoin. Heidän mielestään lastentarhanopettajan rooli muuhun henkilökuntaan verrattuna 

on toimia ryhmässä ohjaavalla otteella. Eeva pohti myös sitä, että jos lastentarhanopettaja 

ei ole “pätevä” ja keskittyy vain lastenhoitotehtäviin, unohtaen kasvatukselliset ja opetuk-

selliset tehtävät niin silloin hänen roolinsa ryhmässä jää epäselväksi. 

 

Lastentarhanopettajalta he odottivat havainnointitaitoja, että lapsella ei teetettäisi liian han-

kalia tai helppoja tehtäviä vaan ne suhteutettaisiin lapsen taitotasoon. Eeva näki myös var-

haisen puuttumisen tärkeänä vaatimuksena lastentarhanopettajalle, että lastentarhanopettaja 

kykenisi näkemään milloin lapsella on esimerkiksi hankaluuksia oppimisen kanssa. Hänel-
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le on tärkeää, että lastentarhanopettaja tutustuu lapsiin hyvin ja tuntee heidän kykynsä. 

Anna lisäksi koki lastentarhanopettajan työn monipuolisena ja arvokkaana vaikkakin pal-

kallisesti aliarvostettuna. 

 

“no mulla on ainakin hyviä, ei mulla oo ollu.. tuota semmosta mitään negatiivista ja.. mo-

nipuolista työtä ja ja just mä kävin hierojalla ja puhuin että kuinka aliarvos- siis palkalli-

sesti, jos puhutaan ihan rahallisesti niin tuota nämä ovat, oikeesti että sitä arvostusta ei 

tuu sitten niinkö, että miten tärkeää työtä tämä on. Et sillä tavalla.. ei nyt tähän liittynyt, 

mutta mä vaan mietin.. hyviä kokemuksia ja tärkeää työtä..” 

 

Eeva totesi myös, että lapsilta jäisi hänen mielestään moni asia oppimatta jos lapsilla ei 

olisi mahdollisuutta esikouluun. Hänen mielestään esikoulu tarjoaa hyvän pohjan tuleville 

kouluvuosille etenkin lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen saralla. Myös hänen mieles-

tään lastentarhanopettajien työ on arvokasta ja hyvää, sekä hänen kokemuksensa sitä koh-

taan positiivisia. Anna ja Eeva molemmat pitivät myös tärkeänä, että lastentarhanopettaja 

toimii moraalikasvattajana lapselle ja eettiset asiat huomioitaisiin päivähoidon arjessa. 
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8 Yhteenveto 

Tässä luvussa kokoan tutkimuksessani saatuja tuloksia alkupään teoriaan. Päiväkodin laa-

tua voidaan määritellä monella tavalla, mutta tässä tutkimuksessa halusin keskittyä erityi-

sesti varhaiskasvatuksellisen laadun määrittelyyn. Jotta ymmärrettäisiin varhaiskasvatuk-

sen asema nykypäivänä, on käännettävä katse sen historiaan. Suomessa on eletty jo varsin 

pitkään aikaa, jossa yhteiskunnallisella tasolla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia var-

haiskasvatuksen osalta. Vaikka varhaiskasvatus Suomessa onkin varsin laadukasta ja maa-

ilman kärkipäätä ja tästä osoituksena ovat mm. OECD:n laadun arviointimittausten tulok-

set, niin silti yhteiskunnallisella tasolla varhaiskasvatuksen merkittävyys ja arvostus jää 

varsin matalalle tasolle. Odotukseni tutkimukseni tuloksille olivatkin sen suuntaiset, että 

vanhempien arvostus painottuisi perushoitoon ja huolenpitoon. Yllättävää mielestäni oli 

kuitenkin se, että haastatteluun osallistuneet vanhemmat arvostivat suuresti päiväkodissa 

tapahtuvaa kasvatuksellista- ja opetuksellista toimintaa. 

Yhtenä vanhempien laatua määrittelevänä tekijänä olivatkin henkilökunta. Vanhemmat 

kokivat tärkeäksi, että henkilökunta on pätevää ja ammattitaitoista ja koulutusta arvostet-

tiin. He myös arvostivat moniammatillista osaamista päiväkodissa ja sitä, että tiimityösken-

tely olisi sujuvaa ja työilmapiiri positiivinen. Henkilöstön rakentuminen ja työtehtävien 

jakautuminen onkin välittömässä yhteydessä siihen kuinka laadukasta varhaiskasvatusta 

voidaan tarjota. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007, s. 44.) Vanhemmat odottivat henki-

lökunnalta vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata jokainen lapsi yksilönä. Lapset oppivat 

jatkuvasti toimiessaan vuorovaikutuksessa ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Kasvattajan 

haasteeksi muodostuu luoda lapselle ehyt kokonaisuus, joka luo lapselle mahdollisuudet 

tutustua erilaisiin välineisiin, nähdä ja kokea ympäristön ilmiöitä, sekä ymmärtää niitä. 

(Turja, 2011, s. 43). 

Vanhemmille kasvatuskumppanuus oli sekä työväline, että molemmin puolinen tuki. Van-

hemmat kokivatkin päänsääntöisesti, että heillä on lopullinen päätösvalta lapseen liittyvissä 

asioissa, mutta toistensa kunnioitus yhteisessä kasvatustyössä oli kuitenkin merkittävää. 

Kuten Karila ja Nummenmaa (2001) esittävät, niin myös vanhemmat kokivat, että kasva-

tuskumppanuus muotoutuu keskustelujen ympärille. Vanhemmat kokivatkin tärkeäksi, että 

päiväkodin henkilökunnan jäsen asettuu vanhemman rinnalle sekä tukeakseen että osoit-
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taakseen yhteisymmärryksensä vanhemman kanssa. Kasvatuskumppanuuden ylläpitäminen 

myös yleisellä tasolla koettiin päiväkodin tehtäväksi. 

Muita laatua määritteleviä tekijöitä olivat vanhempien mielestä ympäristö ja lapsen hyvin-

vointi. Hyvinvointiin liitettiin hyvin paljon perushoidollisia vaatimuksia, esim. se että lap-

sen tarpeista on huolehdittu. Ympäristöt olivat keskusteluissa mukana lähinnä fyysisellä 

ulottuvuudellaan. Oppimis- ja toimintaympäristöt nousivat esille myös vanhempien kes-

kusteluissa. Laadukkaat ympäristöt nähtiin sellaisina, että ne tarjoaisivat virikkeitä lapselle, 

kuten myös Hujalan ym. (2007) mainitsevat hyvän oppimisympäristön vaatimuksista: 

”Hyvä oppimisympäristö vastaa lapsen kehityksellistä tasoa ja tarjoaa haasteita viedä kehi-

tystä eteenpäin. Parhaimmillaan oppimisympäristö herättää lasten mielenkiinnon uusien 

asioiden tutkimiseen, sekä ongelmien ratkaisemiseen. Oppimisympäristö on luonteeltaan 

fyysinen sisältäen mm. arkkitehtuurin, lähiympäristön, opetusvälineet ja sisustuksen, mutta 

myös pedagogisia ominaisuuksia, joilla viitataan pedagogisiin ratkaisuihin oppimisympä-

ristössä”. (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 90, 91.) Vanhemmat toivat ajatuksiaan 

ympäristöstä esiin yllättävän samansuuntaisesti.  

Lastentarhanopettajan roolia kuvailtiin vanhempien kesken monin eri termein, mutta osalle 

lastentarhanopettajan työnkuvan eroavaisuus verrattuna muuhun henkilökuntaan oli epä-

selvä, lukuun ottamatta esikoulutehtäviä. Kuten itsekin aiemmin totesin, lastentarhanopet-

tajan vastuualueet ovat valtakunnallisella tasollakin edelleen hieman epäselvät. Lastentar-

hanopettajaan vastauksissa kyllä yhdistettiin vahvasti korkeakoulutus ja opettajuus sekä 

johtajuuden elementit. Vanhemmat yhdistivät lastentarhanopettajaan myös vahvasti am-

mattitaidon ja pätevyyden käsitteet, mutta lisäsivät myös että opettajan persoonallisuutta ei 

voida sulkea pois tästä kontekstista. Lastentarhanopettajalta vaadittiin myös ammatillisen 

osaamisen päivittämistä säännöllisesti esimerkiksi lisäkoulutusten keinoin, jotta tietotaito 

vastaisi nykypäivää.  

Kehitettäviksi asioiksi laadun määrittelyssä nousi vanhempien huomiointi ja kuuleminen 

kasvatuksellisten kysymysten äärellä, vuorovaikutustaidot haastavissa tilanteissa, vastaan-

ottava ilmapiiri päiväkodin aloituksessa, vanhempien kohtelu tasapuolisesti sekä se, että 

jokaista lasta kehuttaisiin joskus. Myös henkilökunnan tiheä vaihtuminen nähtiin negatiivi-

sena samoin kuin kunnioituksen puute kasvatuskumppanuuden toteutumisessa.  

Aineisto tuotti monipuolista arviointitietoa koskien päiväkodin laatua, sekä kirjavaa kom-

mentointia. Vanhempien koulutustaustoilla saattoi olla vaikutusta siihen miten valveutu-
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neita tutkimukseen osallistuneet vanhemmat olivat laatuun liittyvissä kysymyksissä. Kai-

ken kaikkiaan vanhemmat olivat tyytyväisiä päiväkotiensa tarjoamaan varhaiskasvatuk-

seen, joten voidaan todeta, että vanhemmat ovat suhteellisen tyytyväisä Suomalaisen var-

haiskasvatuksen tasoon ja sen laatuun. Päiväkodin laatu muodostuu heidän mukaansa mo-

nesta pienestä osatekijästä, jotka kaikki ovat osaltaan vaikuttamassa siihen, että lapset sai-

sivat hyvän pohjan koulunkäynnille ja elämälle. Päiväkodin laatuun vaikuttavat selkeästi 

kokonaisuudessaan sekä sosiaaliset, psyykkiset, että fyysiset osa-alueet, jotka yhdessä ra-

kentavat perustan varhaiskasvatustoiminnan monipuoliselle toteutumiselle.  
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9 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen viimeisessä luvussa pohdin koko tutkimustyön onnistumista. Pro- gra-

du -tutkielmani sai alkusysäyksensä keskustelusta uudesta varhaiskasvatuslaista. Olin opin-

tojeni aikana ajatellut hyvin paljon samansuuntaisia ajatuksia ja pohtinut pitkään lastentar-

hanopettajien arvostuksen asemaa yhteiskunnallisessa mielessä ja tiesin hyvin pian, että 

lähtisin tekemään tutkimusta tästä aiheesta. Minulle oli selvää heti alusta pitäen, että läh-

den työstämään kvalitatiivista tutkimusta ja pian syntyi halu tietää, millainen asema var-

haiskasvatuksella on vanhempien silmissä ja minkälaisena lastentarhanopettajan työ näyt-

täytyy heille. Tutkimusjoukkoni rajautui koskemaan päivähoitopalveluja käyttäviin van-

hempiin ja toteutin haastattelut joulukuussa 2014. 

 

Haastattelut onnistuivat mielestäni kohtuullisen hyvin, vaikka tutkimusjoukon kerääminen 

olikin aluksi haastavaa. Koen, että haastatteluihin osallistuneet vanhemmat olivat innostu-

neita ja kiinnostuneita aiheestani, sillä he osallistuivat siihen ilmoittautumalla itse mukaan 

sosiaalisen median kautta. Oma roolini oli havainnoida ja seurata keskustelun etenemistä ja 

mahdollisesti esittää lisäkysymyksiä tarpeen tullen. Haastatteluja litteroidessa huomasin, 

että olisin voinut aktiivisemmin kysyä haastattelutilanteessa täydentäviä kysymyksiä. 

Koenkin pelänneeni puuttumasta keskusteluun liikaa sen vuoksi, etten vahingossa tulisi 

johdatelleeksi keskustelun etenemistä tai vastausten suuntaa, jotta vanhempien kokemukset 

ja näkemykset tallentuisivat mahdollisimman aitoina. Minulla oli onnea haastatteluparien 

muodostamisessa, sillä mielestäni hyvin samanhenkiset ja samassa elämäntilanteessa ole-

vat ihmiset päätyivät pareiksi. Haastatteluparit muodostin heidän aikataulujensa mukaan, 

mutta jos tulevaisuudessa tekisin samankaltaisen haastattelun, perehtyisin tutkimukseen 

osallistuvien taustoihin ennakkoon. Koen myös, että haastatteluissa saatu tieto olisi voinut 

olla monipuolisempaa ja syvällisempää, jos olisin antanut vanhemmille mahdollisuuden 

tutustua ennen haastattelua hieman toisiinsa ja mahdollisesti kotona haastattelujen teemoi-

hin. Toisaalta taas koen, että spontaanisti annettu tieto voi auttaa aitojen tunteiden ja aja-

tusten esilletuontia, kun vastausten harkitsemiseen ei ole annettu liikaa aikaa. 

 

Opiskelun ohella kävin myös säännöllisesti töissä, joten pro- gradu työni tekeminen venyi 

hyvin pitkältä tuntuneeksi prosessiksi. Tutkimuksen tekeminen yhtäjaksoisesti alusta lop-

puun olisi helpottanut aiheeseen syventymistä ja tehnyt työstäni tiiviin prosessin. Tämän 
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vuoksi tuntui haastavalta palata aina tutkimukseni aihepiirin pariin. Toisaalta tämä saattoi 

antaa minulle myös mahdollisuuden katsoa tutkimustyötäni laajemmasta perspektiivistä 

irrottauduttuani välillä pitkiksikin ajoiksi sen parista. 

 

Tutkimusongelmani pysyivät alusta asti samoina, mutta muokkautuivat muodoltaan aineis-

ton analyysin jälkeen. Tutkimusmetodiksi muodostui hyvin pian fenomenografia, sillä tar-

koituksena oli tutkia vanhempien käsityksiä. Huomasin analysoidessani aineistoa, että 

vanhempien käsitykset ovat hyvin pitkälti kytköksissä heidän kokemuksiinsa päivähoidos-

ta. Tutkimuskysymykseni oli mielestäni toisiaan tukevia, vaikka toisessa kysymyksessä 

haluankin perehtyä yhteen laatua määrittelevään tekijään syvemmin. 

 

Tavoitteenani oli kuvata vanhempien käsityksiä ja kokemuksia laadukkaasta päivähoidosta 

ja lastentarhanopettajan roolista laadun toteutumiseen. Olen pyrkinyt pitämään tämän ta-

voitteen mielessäni, enkä ole halunnut arvottaa haastateltavien ajatuksia vaikka olenkin 

pyrkinyt nostamaan lastentarhanopettajan roolia enemmän esille johtuen tutkimukseni mie-

lenkiinnonkohteesta. Tutkimukseni tulokset ovat olleet hyvin positiivisia sen suhteen, mi-

ten vanhemmat kokevat laadun toteutumisen päivähoitopaikassaan. Vanhemmat lisäksi 

käsittävät laadun hyvin monipuolisesti ja ovat selkeästi kiinnostuneita sen toteutumisesta. 

Vanhemmat kokivat myös, että heidän odotuksiinsa ja tarpeisiinsa vastattiin suhteellisen 

hyvin päivähoitopaikoissaan, mutta kehitettävää kuitenkin löytyi. 

 

Jatkotutkimuksia ajatellen olisi mielenkiintoista lähteä selvittämään lasten ajatuksia laadus-

ta ja siitä millainen rooli lastentarhanopettajalla heille on. Voisi olla myös mielenkiintoista 

tutkia jatkossa ovatko vanhempien käsitykset laatua kohtaan muuttuneet esimerkiksi uuden 

varhaiskasvatuslain myötä. 
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LIITE 1 

HAASTATTELURUNKO 

Päiväkotia koskevat: 

- otin huomioon päiväkotia valitessani, että.. 
- kuvaile onnistunutta päiväkotipäivää.. 

- Päiväkodin laatuun vaikuttavat tekijät mielestäni ovat.. 
- päiväkodin kasvu- ja oppimisympäristöt tulisi olla sellaiset, että.. 
- ihanteellinen päiväkotiryhmä lapselleni olisi sellainen, että.. 

- Pidän tärkeänä, että päiväkodin henkilökunta.. 
 

Lastentarhanopettajaa koskevat: 
- Hyvä lastentarhanopettaja on sellainen, että.. 
- Lastentarhanopettajan työnkuvaan kuuluu mielestäni.. 

- Lastentarhanopettaja erottuu/ei erotu muusta henkilökunnasta siten, että.. 
- Odotukseni / vaatimukseni lastentarhanopettajaa kohtaan ovat.. 

- Kokemukseni lastentarhanopettajan työstä ovat.. 
- kasvattajana lastentarhanopettaja on..  
 

Kasvatuskumppanuutta koskevat: 
- Kasvatuskumppanuus merkitsee minulle sitä, että.. 

- Kasvatuskumppanuuden tavoitteena koen sen, että.. 
- Kasvatuskumppanuus on onnistunutta kun.. 
- mielestäni vasukeskustelut ovat.. 

- vasukeskusteluita tarvitaan/ei tarvita, koska.. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


