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1 Johdanto 

Tämä pro gradu - tutkielma on kvalitatiivinen tutkimus, joka on toteutettu kevään ja kesän 

2015 aikana. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten vanhemmat arvioivat päiväko-

din toimintaa tällä hetkellä vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta. Tämän lisäksi tutki-

muksessa selvitetään sitä, minkälaisia odotuksia vanhemmilla on päiväkodin toiminnan 

kehittämisen suhteen vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta.  

Sain tutkimusidean pro gradu- tutkielmaani varten harjoittelupaikastani, Vanhempien Aka-

temia hankkeesta. Vanhempien Akatemia hankkeen tarkoituksena on tukea vanhemmuutta, 

ja heidän kohderyhmänsä koostuu 3-16- vuotiaista lapsista sekä heidän vanhemmistaan. 

Harjoittelun aikana olen käynyt paljon mielenkiintoisia keskusteluja ohjaajani kanssa siitä, 

kuinka vanhemmuutta voitaisiin tukea päiväkodissa enemmän. Tutkimus motivoi minua 

myös tulevaa työtäni ajatellen lastentarhanopettajana; Miten voin kasvatusalan ammattilai-

sena tukea vanhempia ja vanhemmuutta parhaalla mahdollisella tavalla? 

Lastentarhanopettajien käsityksiä vanhemmuuden tukemisesta on tutkittu, mutta vähem-

män löytyy laadullisia tutkimuksia siitä, miten vanhemmat kokevat saavansa apua van-

hemmuuteen ja lasten kasvatukseen liittyviin kysymyksiin päiväkodin henkilökunnalta. 

Suomessa perheiden mielipiteitä varhaiskasvatuksen laadusta ja sisällöstä on kartoitettu 

pääasiassa erilaisten kuntien teettämien asiakastyytyväisyyskyselyjen muodossa (Kekko-

nen, 2012, s.162). Muun muassa Kronqvistin ja Jokimiehen (2008, s. 5) tekemässä Vaikuta 

vanhempi- selvityksessä vanhemmat ovat päässeet arvioimaan varhaiskasvatuksen laatua. 

Tutkimuksia vanhemmuuden tukemisesta päiväkodissa ei ole siis tehty kovin paljon, min-

kä vuoksi koen, että tutkimukseni on merkittävä varhaiskasvatuksen kentällä.  

Tutkimusaineisto on kerätty avoimen kyselylomakkeen avulla sähköisesti kevään 2015 

aikana ja siihen on osallistunut 32 vanhempaa ympäri Suomen. Tutkimusaineisto kerättiin 

Vanhempien Akataemian postituslistan sekä Facebookin avulla, joiden kautta vanhemmat 

saivat linkin kyselyyn. Tutkimuksen vastaukset on analysoitu aineistolähtöisen sisällönana-

lyysin avulla, ja tutkimuksen lähestymistapa on hermeneuttinen. Hermeneuttisen lähesty-

mistavan avulla vanhempien näkökulmaa vanhemmuuden tukemiseen päiväkodissa on 

pyritty ymmärtämään ja tulkitsemaan tarkasti ja monipuolisesti, ja näin vanhempien vasta-

ukset on koottu yhtenäisiksi tutkimustuloksiksi.  
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Avoin keskustelu vanhempien kanssa siitä, millaista arki on kotona, on erittäin merkittä-

vää. Lapsi saattaa käyttäytyä päiväkodissa ja kotona aivan eri tavalla, jolloin kotona ilme-

nevät ongelmat eivät välttämättä tule esiin päiväkodin työntekijöille. Jotta pystyisimme 

tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, koen, että päiväkodin henkilökunnan olisi 

hyvä tietää myös jonkin verran lapsen kotona tapahtuvista asioita. Tutkimukseni tavoittee-

na on herätellä päiväkodin työntekijöiden ajatuksia ja antaa näkökulmia siihen, miten van-

hemmuutta ja vanhempia voitaisiin tukea enemmän myös päiväkodissa.  

Aloitan tutkimuksen avaamalla tutkimuksen kannalta olennaisia teoreettisia käsitteitä, jon-

ka jälkeen esittelen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja aineiston analyysin vaiheet. 

Tämän jälkeen esittelen tutkimuksen tulokset, jotka olen liittänyt aikaisempiin tutkimustu-

loksiin ja teoriatietoon aiheesta. Lopuksi arvioin vielä tutkimuksen luotettavuutta ja eetti-

syyttä sekä pohdinnassa teen yhteenvedon tutkimuksen tuloksista ja niiden yleistettävyy-

destä ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
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2 Varhaiskasvatuksen lähtökohdat vanhemmuuden tukemiselle 

 

Varhaiskasvatusta voidaan pitää keskeisenä palveluna vanhemmuuden tukemisessa. Esi-

merkiksi vanhempien työssäkäynti ei monesti olisi mahdollista, jos lapsella ei olisi päivä-

hoitopaikkaa. Suomessa ja Pohjoismaissa on tarjolla runsaasti päivähoitopaikkoja alle kou-

luikäisille lapsille, vanhempainvapaat ovat pitkät ja rahalliset korvaukset suhteellisen kor-

keat. Näiden asioiden vuoksi Suomea ja Pohjoismaita pidetään edelläkävijöinä päivähoito-

poliittisissa kysymyksissä. Vaikka myös päivähoidon alalla on tehty suuria leikkauksia, on 

2000-luvun tilanne Suomessa edelleen hyvä; Varhaiskasvatus on monipuolista ja vanhem-

milla on valinnanvapaus päivähoitopaikkaa valitessa. (Malinen, Härmä, Sevon & Kinnu-

nen, 2005, s. 57.) 

Vanhempien tulisi saada vaikuttaa varhaiskasvatuksen suuntaamiseen ja sen sisällön arvi-

ointiin säännöllisesti monin eri tavoin. On erittäin tärkeää, että vanhemmat tuntevat lasten-

sa kanssa päivittäin työskentelevät aikuiset. Tämän vuoksi vanhempien ja päiväkodin työn-

tekijöiden tutustumiseen tulisi tietoisesti panostaa. (Junttila, 2004, s. 12.) Vuorovaikutus-

suhteen luominen on ensisijaisesti päiväkodin työntekijän vastuulla, koska hän on ammatti-

laisen roolissa. Päiväkoti työympäristönä mahdollistaa hyvin vuorovaikutussuhteen luomi-

sen vanhempien kanssa, koska päiväkodin henkilökunta kohtaa lapsen vanhemmat päivit-

täin. Olisikin erittäin tärkeää, että päiväkodin ammattilaiset ymmärtäisivät päivittäisten 

kohtaamisten merkityksen luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen syntymisessä, ja näin 

ollen panostaisivat niihin.  

Vanhemmuuden tukemisen lähtökohtana on se, että varhaiskasvatuksen ammattilainen 

pystyy luomaan luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen, jota ei voi syntyä, jos henkilöt 

eivät tunne toisiaan. Kun asioista voidaan puhua vanhemman kanssa luottamuksellisesti, 

niin tällöin myös päiväkodin työntekijän on mahdollista käyttää oma ammattitaitonsa ja 

osaamisensa vanhempien ja heidän kasvatustehtävänsä tukemiseen. Kun lapset ovat tyyty-

väisiä päivähoitoon ja sen laatuun, niin tämä lisää luonnollisesti myös vanhempien luotta-

musta päiväkodin toimintaan. Kun päiväkodin ammattilaiset pystyvät arvostamaan ja kun-

nioittamaan perheiden erilaisuutta, niin tämä lisää myös heidän keskinäistä arvostusta toi-

siaan kohtaan. (Junttila, 2004, s. 12-13.) Lapset oppivat paljon aikuisten mallia seuraamal-
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la, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että päiväkodin ilmapiiri on sellainen, missä jokaista 

ihmistä kunnioitetaan ja arvostetaan sellaisena kuin hän on.  

Vanhemmuus, kasvatus ja perheiden hyvinvointi ovat asioita, joista puhutaan yhteiskun-

nassamme nykyään yhä enemmän. Media luo ja ylläpitää tietynlaista kuvaa siitä, minkälai-

nen on hyvä vanhempi ja kasvatus. Perheiden kiireinen elämänrytmi ja työelämän vaati-

vuus vaikuttavat perheisiin, minkä vuoksi lapset viettävät yhä enemmän aikaa päiväkodis-

sa. Näiden asioiden vuoksi perheiden yhteisen ajan koetaan vähentyneen entisestään. Yh-

teiskunnassamme on tänä päivänä paljon myös perheiden sisäisiin ja ulkoisiin voimavaroi-

hin liittyviä ongelmia, joita ovat muun muassa päihde- ja mielenterveysongelmat, työttö-

myys, syrjäytyminen sekä perhetilanteiden muutokset, kuten avioerot. (Koivula, 2004, s. 

73.) Nämä edellä mainitut ongelmat tuovat paljon haasteita kasvatusalan ammattilaisille, 

kun he tukevat vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Perheiden moninaiset ongelmat 

haastavat myös ammattilaisia moni ammatilliseen yhteistyöhön, mihin tulisikin panostaa 

nykyään entistä enemmän.   

2.1 Varhaiskasvatusta määrittelevät lait ja asetukset 

Varhaiskasvatusta on pyritty määrittelemään valtion tasolla erilaisten virallisten asiakirjo-

jen ja lakien avulla. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa Laki lasten päivähoidosta 

(1973/ 1983, 2a§), Uusi varhaiskasvatuslaki, joka astuu voimaan 1.8.2016, Valtioneuvos-

ton periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista (2002), sekä Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet (2005). Nämä asiakirjat ohjaavat varhaiskasvatusta, ja 

asiakirjojen sisällön toteuttaminen käytännössä tulee näkyä jokaisessa päivähoitoyksikössä. 

Vanhempien tukemista lasten kasvatuksessa painotetaan muun muassa kasvatuskumppa-

nuuden avulla Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005), mutta missään ei ole mää-

ritelty niitä konkreettisia keinoja, kuinka vanhemmuutta tulisi tukea päiväkodeissa. Näin 

ollen vanhemmuuden tukemisen keinot jäävät pohdittavaksi varhaiskasvatuksen henkilö-

kunnalle. Tämä tarkoittaa siis sitä, että päiväkodin työntekijät määrittelevät itse oman tyy-

linsä tukea vanhemmuutta, ja näin ollen vanhemmuuden tukeminen eri päiväkodeissa voi 

olla hyvinkin erilaista. 

Laki lasten päivähoidosta määrittää päivähoidon päätavoitteeksi tukea päivähoidossa ole-

vien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen per-

soonallisuuden tasapainoista kehitystä (Laki lasten päivähoidosta 1973/ 1983, 2a§). Uuden 
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varhaiskasvatuslain mukaan lapsen vanhemmat ja muut huoltajat on otettava mukaan var-

haiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin ja näin ollen heillä tulee olla mahdollisuus 

vaikuttaa ja osallistua lapsensa varhaiskasvatukseen sekä päiväkodissa tapahtuvaan var-

haiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2015). Jo var-

haiskasvatuksen valtakunnallisissa linjauksissa varhaiskasvatuksen keskeiseksi tehtäväksi 

on määritelty lasten vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään, koska ensisijai-

nen vastuu lasten kasvatuksesta on lapsen vanhemmilla. Varhaiskasvatuksessa korostuvat 

varhaisen tuen merkitys sekä ennaltaehkäisevä toiminta lapsiperheiden hyväksi. Päivähoito 

on kaikille lapsiperheille tarjottua toimintaa, mikä mahdollistaa sen, että perheitä voidaan 

tarvittaessa ohjata päivähoidon kautta myös erityspalvelujen piiriin. (Valtioneuvoston peri-

aatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista, 2002, s. 7,12.) 

Varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuus merkitsee vanhempien ja henkilökunnan tie-

toista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien 

tukemisessa. Jotta kasvatuskumppanuus voi toteutua, se edellyttää keskinäistä luottamusta, 

tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista. Varhaiskasvatuksessa keskiössä on ensisijai-

sesti lapsi, jolloin myös kasvatuskumppanuudessa toiminnan suunnittelu perustuu lapsen 

edun tarpeiden mukaisesti. Vanhempien ja kasvattajien yhteistyö luo parhaat edellytykset 

lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. On erittäin tärkeää, että kasvatuskumppanuuteen liitty-

vistä näkemyksistä, arvoista ja vastuista keskustellaan yhdessä niin työyhteisön kuin van-

hempienkin kanssa. Vanhemmille tulisi järjestää mahdollisuuksia kasvatuskeskusteluihin 

oman lapsen osalta henkilökohtaisesti, mutta myös yhdessä toisten vanhempien sekä koko 

henkilökunnan kanssa. Kasvatuskumppanuuden yhdeksi tavoitteeksi on määritelty myös 

vanhempien keskinäisen yhteistyön edistäminen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 

2005, s. 31.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, mikä näkyy selkeästi siinä, 

että myös kasvatuskumppanuudessa lapsi on keskiössä. Se, että vanhempia tuettaisiin kas-

vatustehtävässä ja autettaisiin myös vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä, edistäisi 

myös lasten hyvinvointia. Kun vanhemmat ja perhe voivat hyvin, niin todennäköisesti täl-

löin myös lapsi voi hyvin. Tämän vuoksi myös vanhemmuuden tukemista tulisi mielestäni 

painottaa enemmän valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Vanhempien ja 

lasten osallisuuteen päiväkodissa on lisätty uusi säännös uuden varhaiskasvatuslain myötä, 

joka astuu voimaan elokuussa 2016. Sen mukaan lapsen vanhemmille ja muille huoltajille 

on annettava mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua lapsensa varhaiskasvatukseen sekä päi-
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väkodin toimintayksikön varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. (Opetus- ja kult-

tuuriministeriö, 2015.)  

2.2 Vanhempien osallistuminen varhaiskasvatukseen 

Vanhempien osallistumista oman lapsen varhaiskasvatukseen pyritään edistämään muun 

muassa järjestämällä tilaisuuksia keskustella oman lapsensa varhaiskasvatuksesta sekä ko-

ko päivähoitoyksikön tai lapsiryhmän hoito- ja kasvatustoiminnasta. Vanhemmilla tulee 

olla mahdollisuus vaikuttaa myös yksikön varhaiskasvatustoiminnan sisältöön sekä sen 

arviointiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 31–32). Vanhemman osalli-

suus päiväkodissa tarkoittaa konkreettista toimintaa ja osallistumista lapsensa varhaiskas-

vatukseen. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lisätä myös vanhemman kokemuksellista 

osallisuutta ja sitä kautta sitoutumaan lapsensa elämään myös varhaiskasvatuksessa. Vaik-

ka vanhempi ei ole päivittäin läsnä päiväkodissa, vanhemmuuteen sisältyvä kasvatusoikeus 

ei katoa mihinkään. (Kekkonen & Kaskela, 2006, s. 25–26.) 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhemman ja opettajan välinen vahva suhde lisää 

vanhemman osallisuutta päivähoidossa, jolla taas on osoitettu olevan merkittäviä ja pitkä-

aikaisia vaikutuksia lasten akateemisiin suorituksiin (Knopf & Swick, 2007, s. 291). Tä-

män perusteella päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien välisen vuorovaikutussuhteen 

merkitys nousee erittäin suureksi, koska sillä on suoraan vaikutusta näin ollen myös lapsen 

hyvinvointiin ja tulevaan koulumenestykseen.  

Kun vanhempia kannustetaan osallisuuteen, merkitykselliseksi nousee se, millaista tietoa 

vanhempi saa päivähoidosta sekä miten perheiden ääni kuuluu päiväkotien käytännöissä. 

On tärkeää, että perhe saa tietoa päivähoidosta jo ennen asiakkaaksi tuloa, mutta tiedon 

saaminen korostuu silloin, kun perhe siirtyy päivähoitopalvelujen käyttäjäksi. Päivähoidos-

sa on kehittynyt tiedottamisen kulttuuri, joka tarkoittaa sitä, että perheet saavat hyvin tietoa 

kunnan varhaiskasvatuspalveluista sekä päivähoitoyksikön toiminnasta, kasvatusperiaat-

teista retkistä ja tapahtumista. Tiedottaminen jää kuitenkin usein yksisuuntaiseksi, jolloin 

perheet jäävät tiedon vastaanottajan rooliin. (Kekkonen & Kaskela, 2006, s. 26.) 

Vanhempien osallisuutta päivähoitosuhteen alussa pyritään lisäämään muun muassa aloi-

tuskeskustelulla, joka voidaan käydä joko perheen kotona tai päiväkodissa. Tämä kohtaa-

minen vanhempien kanssa luo pohjan kasvatuskumppanuuden syntymiselle. On tärkeää, 
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että kasvattajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä vanhemmat odottavat, ajattelevat, pelkäävät, 

toivovat ja uskovat päivähoidosta. Kun vanhemmat saavat kokemuksen, että heidän tiedot 

omasta lapsesta ovat arvokkaita, luo se perheille tasa-arvoisemmat edellytykset osallistua 

päivähoidon suunnitteluun ja toimintaan. (Kekkonen & Kaskela, 2006, s. 26.)  

Vanhemmat voivat osallistua päivähoidon toimintaan esimerkiksi olemalla mukana van-

hempainilloissa sekä juhlien ja tapahtumien järjestämisessä lapsen kasvatuskeskustelun 

lisäksi. Vanhemmat osallistuvat päivittäin lapsen hoitopäivän aloitukseen ja lopetukseen 

lapsen tuonti- ja hakutilanteiden kautta. Päivähoidon pyrkimys on luoda merkityksellisiä 

kohtaamisia vanhempien ja lasten kanssa. Päivähoitopolun tulisi pyrkiä myös jatkuvuuteen 

ja pysyvyyteen. On tärkeää, että vanhempi saa kokemuksen siitä, että myös hän kuuluu 

varhaiskasvatusyhteisöön, jonka jäsen hänen lapsensa on. Vastavuoroinen tiedonvaihto, 

merkitykselliset kohtaamiset sekä tunnepohjainen sitoutuminen on kokemuksellisen osalli-

suuden syntymisen perusta. (Kekkonen & Kaskela, 2006, s. 26–27.) 

2.3 Kasvatuskumppanuus päiväkodissa 

Vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten vuorovaikutusta on tarkasteltu erilaisista näkö-

kulmista vuosien ajan. Kun vuorovaikutuksesta on puhuttu, siitä on käytetty erilaisia nimi-

tyksiä, kuten yhteistyö, tukeminen sekä viimeisimpänä, kasvatuskumppanuus. Näiden pu-

hetasojen taustalla on erilaiset käsitykset kodin ja perheen sekä julkisten kasvatusinstituu-

tioiden kasvatusyhteistyön luonteesta sekä yhteistyön eri osapuolten asemasta ja vallasta. 

1980-luvulla alettiin painottaa vanhempien mukana oloa enemmän päiväkodin toiminnas-

sa, mutta vielä tällöin päiväkotien henkilökunnan ajateltiin ottavan vastuun lasten kasva-

tuksesta päiväkodeissa. Vanhemmat ovat alkaneet kuitenkin vaatia myös itse jalansijaa 

lasta koskevissa kasvatuksellisissa päätöksissä. (Karila, 2006, s. 92.) 

Varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan sitä, että lapsen vanhemmat 

sekä varhaiskasvatuksen henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lasten kasvun, oppi-

misen ja kehityksen prosessien tukemisessa. Tämä edellyttää toisen kunnioittamista, tasa-

vertaisuutta sekä keskinäistä luottamusta. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan lapsen 

vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus- ja vastuu sekä oman lapsen tunte-

mus. Päiväkodin henkilöstöllä on taas koulutuksensa antama ammatillinen tieto ja osaami-

nen. Varhaiskasvatushenkilöstöllä on vastuu kasvatuskumppanuuden ja tasavertaisen yh-

teistyön toteutumisesta. Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa lapsen edun ja oikeuksien 
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toteutuminen, mikä tarkoittaa sitä, että kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tarpeista. Kasva-

tuskumppanuudessa yhdistyy siis lapsen vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön tiedot 

ja kokemukset. Varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteiset tiedot lapsesta luovat parhaat 

edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. Arvot, näkemykset ja vastuut tulee ottaa 

puheeksi niin lapsen vanhempien kuin kasvatusyhteisönkin kesken. (Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet, 2005, s. 31.)  

Kasvatusalan ammattilaisten ja vanhempien yhteistyöstä on puhuttu aikaisemminkin, mutta 

tällainen asetelma on asettanut vanhemmat yhteistyössä osaamattomamman ja tietämättö-

mämmän asemaan. Kasvatuskumppanuus nimikettä on perusteltu muun muassa siitä näkö-

kulmasta, että tällöin lapsen vanhemmat ja kasvatusalan ammattilaiset tekevät yhdessä 

työtä yhteisen intressin, eli lapsen hyväksi. Tällöin pyritään yhdessä tukemaan lapsen tasa-

painoista kasvua, kehitystä ja oppimista. (Karila, 2006, s. 92–93.) Kumppanuus käsitteellä 

pyritään siis edistämään lapsen eteen työskentelevien ammattihenkilöiden ja vanhempien 

tasavertaisuutta. Tällöin työntekijä asettuu vanhemman rinnalle, ja luo vanhemmalle ko-

kemuksen siitä, että päiväkodin henkilöstö toimii lasta koskevissa asioissa yhteisymmär-

ryksessä vanhempien kanssa. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 20.)   

Kasvatuskumppanuudessa myös vanhempien ajatellaan olevan aktiivisia päivähoitopalve-

luiden käyttäjiä. Kumppanuusajattelu voidaan pohjata sellaiselle käsitykselle, että sekä 

lapsen vanhemmilla että ammatti-ihmisillä on olennaista ja tärkeää tietoa lapsesta. Tällöin 

kumppanuus perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja vanhemmat sekä ammatti-

kasvattajat asettavat yhteiset tavoitteet lapsen kasvatukselle. Kasvatuskumppanuudessa 

ammattilaisella on vastuu vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön aloittamisesta ja ylläpi-

tämisestä. (Karila, 2006, s. 92-93.) Kasvatuskumppanuus koskee jokaista päivähoidon 

asiakasperhettä, mutta kasvatuskumppanuuden ilmapiirin luominen on erityisen tärkeää 

eteenkin silloin, kun lapsella ilmenee erityisen tuen tarvetta (Kekkonen, 2012, s. 22). 

Kasvatuskumppanuuden kannalta keskeiset käsitteet liittyvät lapsen kasvatukseen, kasva-

tuksen arvopäämääriin, hyviin kasvatusmenetelmiin, hyvään lapsuuteen, vanhemmuuteen 

sekä perheelle kuuluviin tehtäviin. Nämä asiat herättävät monenlaisia käsityksiä niin päi-

väkodin henkilöstön kuin vanhempienkin puolesta. Käsitykset voivat erota toisistaan mer-

kittävästi, ja niihin vaikuttavat ihmisten erilaiset arvot sekä erilainen elämänhistoria. (Kari-

la, 2006, s. 94-95.)  Jotta vanhempien näkemykset ja kokemukset lapsesta tulevat kuulluk-

si, ammattilaisen tulee pystyä irrottautumaan omasta työ- ja elämänhistoriasta nousevista 
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mielikuvista ja näkökulmista.  Kasvattajan tehtävänä on ottaa vanhempien oma kokemuk-

sellinen tieto keskusteluiden pohjaksi. Tämä mahdollistaa sen, että vanhempien puhe lap-

sesta tulee kuulluksi, vastaanotetuksi ja arvostetuksi (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 28.) 

Jokainen ammattilainen sekä vanhempi ovat yksilöitä, minkä vuoksi heitä ei voi liittää suo-

raan oman ryhmänsä edustajiin. Kasvatuskumppanuuden toteutumisen keskeiseksi ehdoksi 

onkin esitetty toisen kumppanuusosapuolen kunnioittaminen. Tällöin niin vanhemman 

kuin päiväkodin työntekijänkin on kunnioitettava toisen osapuolen erilaisia käsityksiä ja 

elämäntapoja. Erilaisuuden hyväksyminen ja itsestä poikkeavien ajattelutapojen kunnioit-

taminen onkin yksi keskeisimmistä kasvatuskumppanuuden asenteellisista lähtökohdista. 

(Karila, 2006, s. 94–95.)  

Jokin päiväkodissa toimiva ratkaisu voi olla lapsen kotona erittäin toimimaton, jolloin tulee 

muistaa se, että lapsen varhaiskasvatukseen ja hoitoon liittyvät asiat ovat aidosti aina kak-

sipuolisia. Jokaisella päiväkodissa olevalla lapsella on omia henkilökohtaisia tarpeitaan, 

mitkä pitäisi pystyä ottamaan huomioon myös päiväkotipäivän aikana. Kasvatuskumppa-

nuuden lähtökohtana on kuitenkin se, että varhaiskasvatuksen kasvuympäristöt sekä kasva-

tuskäytännöt vaikuttavat kodin ja perheen rinnalla lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tällöin 

päiväkodissa tulee huomioida se myös se, mitä tapahtuu lapsen kotona päivähoitopäivän 

jälkeen. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 13.) Tämä voi olla välillä erittäin haastavaa, jos 

esimerkiksi päiväkodin henkilökunta ja lapsen vanhemmat ovat eri mieltä siitä, mikä on 

hyväksi lapsen kasvulle ja kehitykselle päiväkodissa. Jos kuitenkaan vanhemman kasvatus-

tavat ja toiveet eivät vaaranna lapsen turvallisuutta ja tasapainoista kehitystä, niin päiväko-

din henkilökunta ei pysty pakottamaan vanhempia muuttamaan tottumuksiaan, vaikka nä-

kemykset kasvatuksesta eroaisivatkin.   

Kasvatuskumppanuudessa annetaan aikaisempaa isompi painoarvo sille, että vanhemmat 

ovat oman lapsensa asiantuntijoita. Tällöin ammattilainen toimiessaan lapsen vanhemman 

kasvatuskumppanina luo aidosti perustaa päiväkodin ja kodin välisen yhteistyön rakenta-

miselle. Yhteistyötä rakennetaan niin, että vanhemmat saavat mahdollisuuden kertoa omia 

näkemyksiään lapsestaan, vanhemmuudestaan, hoito- ja kasvatuskäsityksistään, yhteistyö-

toiveistaan, tunteistaan, huolistaan ja odotuksistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhempien 

näkemykset ja mielipiteet sekä toiveet sisällytetään alusta alkaen lapsen henkilökohtaiseen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tällöin vanhempien aito kuuntelu ja kuuleminen nousevat 

merkittävään asemaan. Ensitapaamiset ja päiväkodin tutustumisjaksot luovat pohjan kasva-

tuskumppanuuden syntymiselle. Dialogisen vuoropuhelun tarkoituksena on saattaa eri kas-
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vuympäristöt ja lapsen kanssa toimivat aikuiset tunnistamaan lapsen hoito- ja kasvatuskäy-

täntöjen moninaisuus. Tällöin eri kasvatusympäristöjen vastakkain asettelun sijasta voi-

daan tarjota jatkuvaa vuoropuhelua kodin ja päiväkodin välillä. (Kaskela & Kekkonen, 

2006, s. 13-16.) 

2.3.1 Luottamus kasvatuskumppanuuden edellytyksenä 

Kasvatuskumppanuuden syntyminen vaatii vanhemman ja päiväkodin henkilökunnan kes-

kinäisen luottamuksen syntymistä ja huolen jakamista arjen kasvatuskysymyksistä. On 

tutkittu, että vanhemmat kaipaavat rinnalleen ihmistä, jonka kanssa he voivat jakaa huoli-

aan niin vanhemmuudestaan, lasten kasvatuksesta, rajojen asettamisesta kuin siitä, mitkä 

asiat kuuluvat lapsen normaaliin kasvuun ja kehitykseen. (Kaskela & Kekkonen, 2006, 

s.15.) Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhemman luottamus opettajaan tai hoita-

jaan vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka laadukasta hoitoa heidän mielestään lapsi päi-

vähoidossa saa ja vanhempien taipumukseen reagoida opettajan aloittamaan vuorovaiku-

tukseen (Mensing, French, Fuller ym., 2000, s. 581–587). Päiväkodin henkilökunta tapaa 

lapsen vanhempia parhaimmassa tapauksessa päivittäin, kun vanhemmat tuovat lapsensa 

aamulla päivähoitoon ja hakevat iltapäivällä lapsensa pois päiväkodista. Näiden tilanteiden 

pitäisi mahdollistaa kuulumisten vaihto ja vanhemman huolen aiheiden kuunteleminen. 

Vanhempien kohtaamiseen päiväkodissa tulisi panostaa, ja kohtaamisille sekä vanhempien 

aidolle kuulemiselle tulisi antaa aikaa nykyistä enemmän.  

Kasvatuskumppanuus alkaa aina siten, että ihmiset tutustuvat toisiinsa. Tutustumisen aika-

na osapuolet rakentavat kuvaa siitä, voiko toiseen luottaa. Yksi kasvatuskumppanuuden 

ydinhaaste onkin se, kuinka osapuolet pääsevät sellaiseen vuorovaikutussuhteeseen, jossa 

kumppanit tulevat tulkituiksi omien tarkoitusperiensä mukaisesti. Tällöin ammattilaisen 

tulee pysähtyä pohtimaan sitä, kuinka vanhempien käsityksistä ja odotuksista voidaan saa-

da luotettavaa tietoa. Päiväkodin henkilökunnan tulisi huomata se, ettei vanhempien näke-

myksistä tulisi tehdä päätelmiä epätarkan ja kohdentumattoman informaation varassa. (Ka-

rila, 2006, s. 97–98.) Päiväkodissa olisi hyvä panostaa siihen, että päivähoitoa aloittaessa 

niin lapsella kuin hänen vanhemmillaan olisi mahdollisuus rauhassa tutustua päiväkotiin ja 

päiväkodin henkilökuntaan. Se, miten vanhemmat ja lapsi kohdataan alusta alkaen päivä-

kodissa, on pohjana myös kasvatuskumppanuuden syntymiselle ja kehittymiselle. 
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Päiväkodin ja vanhempien tutustumista voitaisiin edistää myös siten, että vanhemmat osal-

listuisivat enemmän päiväkotien arkeen. Suomessa vanhempien osallistuminen päiväkotien 

arkeen on hyvin vähäistä, jos vertaa esimerkiksi Euroopan maihin, joissa vanhempien osal-

listuminen päiväkotien toimintaan on jopa velvollisuus. Jos vanhemmat osallistuisivat ak-

tiivisemmin päiväkodin arkeen, niin se mahdollistaisi myös lasten vanhempien keskinäisen 

vuorovaikutuksen. Vanhemmat ovat kokeneet vertaistuen merkittäväksi tuen muodoksi, ja 

päiväkoti ympäristönä antaa hyvän mahdollisuuden toisiin vanhempiin tutustumiseen ja 

näin vertaistuen jakamiseen vanhempien kesken. (Tiilikka, 2005, s. 186.) Päiväkodin tilat 

on suunniteltu ja tarkoitettu lapsia varten, eivätkä ne oman kokemukseni mukaan houkutte-

le vanhempia viettämään siellä aikaa lastensa kanssa. Vanhemmat voitaisiin huomioida 

tilojen suunnittelussa esimerkiksi siten, että vanhempien vaatteille ja kengille olisi oma 

paikkansa, kun nykypäiväkodeista niitäkään harvemmin löytyy.  

Karilan tutkimuksen mukaan vanhemmat olettavat, että päiväkodin ammattilainen pystyy 

rakentamaan hyvän vuorovaikutussuhteen niin vanhemman kuin lapsenkin kanssa. Hyvät 

vuorovaikutustaidot ovat siis avainasemassa kumppanuuden luomiselle. Toisaalta tutki-

muksen mukaan vanhemmissa luottamusta herättää se, että työntekijä välittää aidosti lap-

sesta ja tykkää työstänsä. Se, että vanhempi kokee tulleensa kuulluksi, on myös avainase-

massa luottamuksen syntymiselle. Tutkimuksessa vanhemmat olivat kiinnittäneet huomiota 

myös siihen, miten jokainen päiväkodin työntekijä tekee työtään ja suhtautuu lapseen. Yh-

teistyösuhdetta vanhemmat ovat tarkastelleet koko tiimin järjestämän toiminnan tasolla. 

Tässä korostuu se, millaisia kokemuksia vanhemmat ovat saaneet siitä, miten suunniteltu 

toiminta on käytännössä toteutettu vai onko toiminta mahdollisesti jäänyt toteuttamatta 

lupauksista riippumatta. Esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjatut asiat tulisi nä-

kyä käytännön toiminnassa päiväkodissa, jotta vanhemmat voisivat luottaa, että suunnitel-

mat toteutuvat jatkossakin. (Karila, 2006, s. 99–100.)  

Se, että vastavuoroinen kumppanuus syntyy, vaatii paljon aikaa sekä yhteisiä kohtaamisia. 

On tärkeää, että kumppanit oppivat tuntemaan toistensa tavat, joilla he toimivat. Positiivi-

set kokemukset edesauttavat kumppanuuden syntymistä ja vahvistumista. Jos kasvatus-

kumppanuutta tarkastellaan päiväkotien nykykäytäntöjen valossa, niin lapsiryhmien muu-

tokset ja niiden myötä tulevat uudet kumppanuussuhteet luovat haasteita luottamuksen 

syntymiselle. Ryhmien vaihtuessa vanhemmat ja lapset ovat pakotettuja solmimaan uusia 

kumppanuussuhteita, mikä voi olla raskasta, jos muutoksia tapahtuu usein. Tällaisissa ti-
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lanteissa kasvatuskumppanuuden luominen päiväkodissa voi olla haasteellista, vaikka se 

onkin yksi varhaiskasvatuksen tavoite. (Karila, 2006, s. 100–101.) 

Päiväkodin henkilöstön ja vanhempien avoin vuorovaikutus antaa mahdollisuuksia ottaa 

puheeksi niin tavanomaisia vastoinkäymisiä kuin vakavampiakin ongelmia sekä lapsen 

erityisen tuen tarpeita. Kun kasvatuskumppanuus on rakennettu vahvaksi heti alusta alka-

en, niin tällöin kummallakin osapuolella on syntynyt luottamus, joka mahdollistaa hanka-

lienkin asioiden puheeksi ottamisen. Keskinäistä luottamusta tarvitaan niin kasvatuskes-

kusteluihin, kuin erilaisten ristiriitatilanteidenkin varalle. Toimiva kasvatuskumppanuus 

mahdollistaa sen, että päiväkoti ja koti pystyvät etsimään yhteisymmärrystä siihen, miten 

erilaisissa varhaislapsuuden verkostoissa ja kehitysympäristöissä elävälle lapselle voidaan 

turvata ehjän kehityksen, kasvun ja oppimisen perusta. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 21.) 

Perheiden monimuotoisuus voi tuoda haasteita kasvatuskumppanuuden rakentamiselle. Jos 

lapsen perhe ei asu samassa osoitteessa, tai jos lapsi asuu kummankin perheen luona esi-

merkiksi vuoroviikoin, voi haasteeksi syntyä se, kenen kanssa kasvatuskumppanuutta ale-

taan rakentaa. Haasteita tuovat myös vanhempien erilaiset kasvatuskäsitykset, sekä lapsen 

hoitoon, huolenpitoon sekä oppimiseen liittyvät asiat, jos ammattilaisten ja vanhempien 

käsitykset näistä asioista eroavat suuresti toisistaan. Haasteellisissa tilanteissa vanhemmat 

kääntyvät usein ammattilaisten puoleen, ja he odottavat, että asiantuntijat ovat valmiita 

jakamaan asiantuntemustaan ja osaamistaan lapsen kasvatuskysymyksissä. Vanhemmat 

odottavat päiväkodin ammattilaisilta sitä, että he luovat yhteistyölle suotuisan ilmapiirin ja 

mahdollistavat tasa-arvoisen dialogin. Ammattikasvattajia pidetään esikuvina, joiden tie-

toon ja taitoon vanhemmat luottavat, joten ammattikasvattajien merkitys vanhemmuuden 

tukemiselle on edelleen suuri. (Kekkonen, 2012, s. 198-199.) Yhteistyö- ja vuorovaikutus-

taitojen merkityksellisyys tämän päivän varhaiskasvatuksessa tulisikin huomioida entistä 

vahvemmin myös päiväkotihenkilöstön koulutusten sisällöissä (Alasuutari, 2010, 158 -

159). 

2.3.2 Dialogisuus kasvatuskumppanuudessa 

Dialogi voidaan määritellä siten, että sillä tarkoitetaan vähintään kahden ihmisen välistä 

kasvokkain tapahtuvaa vuoropuhelua, joka on ensisijaisesti sanallista. Ihmisten välinen 

vuorovaikutus on siis ehtona dialogin syntymiselle. Henkilöt, jotka osallistuvat dialogiin 

jakavat tilan ja ajan keskenään, eli dialogin oletetaan tapahtuvan tässä ja nyt. Vastavuoroi-



13 
 

 

suudella dialogissa tarkoitetaan sitä, että osapuolet reagoivat välittömästi toistensa toimin-

toihin. Tämä voi näkyä esimerkiksi päiväkodin kasvatuskeskustelussa siten, että työnteki-

jän puhe rakentuu niille tunteille ja ajatuksille, joita vanhemman puhe tai tunteet ovat työn-

tekijässä herättäneet. Oleellista dialogisessa keskustelussa on se, että vuorovaikutukseen 

osallistuvat henkilöt pyrkivät yhteisten merkitysten luomiseen. Tällöin puhujien välille voi 

syntyä jotain yhteistä, vaikka heidän näkemykset olisivatkin erilaiset. Olennaista siis on, 

että dialogissa voitaisiin saavuttaa ymmärrys yhteisen puhumisen kautta. (Lyyra, 2004, 

s.120.)  

Mönkkönen on jaotellut sosiaalisen vuorovaikutuksen perustasot viiteen eri käsitteeseen 

Couchin sosiaalisen vuorovaikutuksen perusmuotoja mukaillen. Nämä käsitteet ovat: 1) 

tilanteessa olo, 2) sosiaalinen vaikuttaminen, 3) peli, 4) yhteistyö ja 5) yhteistoiminta. En-

simmäisellä käsitteellä, tilanteessa ololla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tällöin mo-

lemmat osapuolet tietävät olevansa tietyssä institutionaalisessa suhteessa, mutta kumpikaan 

osapuolista ei asetu tähän suhteeseen vakavissaan. Tällöin kummallakaan osapuolella ei 

ole aitoa kiinnostusta vuorovaikutukseen, tai he olettavat aikaisempien kokemusten perus-

teella, että vuorovaikutuksesta ei tule mitään. Toinen käsite, sosiaalinen vaikuttaminen, 

tarkoittaa tilannetta, jossa toinen osapuoli käyttää valtaa, ja määrittelee vahvasti vuorovai-

kutuksen kulkua. Tässä tilanteessa toisen rooli vuorovaikutuksessa jää varjoon. (Mönkkö-

nen, 2002, s. 43.) 

Kolmas käsite, pelisuhde asiakastyössä, tarkoittaa sitä, että joko toinen osapuoli tai mo-

lemmat pelaavat suhteessa asiakastyön erilaisten pelisääntöjen mukaisesti. Tällaisessa ti-

lanteessa asiakas voi esimerkiksi puhua vain niistä asioista, millä hän olettaa olevan vaiku-

tusta tilanteeseen. Myös työntekijällä voi olla omasta asemastaan johtuvia tavoitteita ja 

keinoja. Neljäs käsite, yhteistyösuhde, tarkoittaa sitä, että molemmat osapuolet ovat sitou-

tuneita samoihin päämääriin, ja he näkevät yhteisiä tavoitteita ja etenevät niitä kohden. 

Viidettä, viimeistä käsitettä yhteistoiminnallisuutta, voidaan pitää korkeimpana sosiaalisen 

vuorovaikutuksen tasona, jossa syntyy molemminpuolinen luottamus ja tällöin myös mo-

lemmat osapuolet vaikuttuvat toisistaan. Yhteistoiminnallisuus asiakassuhteessa tapahtuu 

suhteellisen harvoin kohtaamisissa. (Mönkkönen, 2002, s. 43.) Yhteistoiminnallisen suh-

teen luominen päiväkodissa tulisi olla vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön lähtökohta, 

mutta oman kokemukseni perusteella sosiaalinen vuorovaikutus jää usein yhteistyösuhteen 

tasolle.  
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Olennaista dialogisuuden toteutumisessa päiväkodissa on se, että päiväkodin työntekijä 

näkee perheen yhteistyökumppanina, eikä pelkästään tietoa vastaanottavana päivähoidon 

asiakkaana. Dialogissa varhaiskasvattajan rooli on edistää ja synnyttää uusia kertomuksia 

ja uutta tietoa sen sijaan, että hän antaisi perheille valmiita ratkaisuja. Jotta uutta tietoa voi 

syntyä, vaatii se ajan antamista rauhalliselle keskustelulle sekä rauhallisen paikan keskus-

telun mahdollistamiseksi. Ammattilaisen rooli dialogissa on merkittävä, jolloin hänen pi-

täisi pystyä puhumaan asiakkaan kanssa samaa kieltä sekä olla valmiina kuulemaan, mitä 

sanottavaa asiakkaalla on. Tärkeää on se, että ammattilainen pystyisi kuulemaan, mitä asi-

akkaat todella sanovat, eikä sitä, mitä he puheellaan tarkoittavat. Tulkintojen tekeminen 

asiakkaan puheesta ei ole suotavaa dialogisessa ajattelutavassa. (Lyyra, 2004, s. 121.) 

Martin Buber (2002) on määritellyt dialogin kolmeen eri tyyppiin joita ovat: aito dialogi, 

tekninen dialogi sekä monologiin naamioitu dialogi. Aidossa dialogissa, jossa ei ole väliä 

onko se puhuttua vai hiljaista, jokainen osallistuja on merkityksellinen omana itsenään ja 

sellaisena kuin hän on. Aidossa dialogissa osallistujat pyrkivät luomaan vastavuoroisen ja 

elävän suhteen toisiinsa kääntymällä toistensa puoleen. Teknisessä dialogissa osapuolet 

ovat sen sijaan kiinnostuneita pelkästään objektiivisesta ymmärtämisestä. Tällöin henkilöt 

ovat siis kiinnostuneita vain tiedosta, eivätkä niinkään toisesta osapuolesta, jonka kanssa 

he sillä hetkellä kommunikoivat. Monologissa, joka on naamioitu dialogiksi, keskustelun 

osapuolet luulevat puhuvansa toisilleen, vaikka todellisuudessa he puhuvatkin itselleen. 

Tällöin henkilö puhuu toiselle ja itselleen, mutta hän ei puhu aidosti toisen kanssa, vaan 

pikemminkin omista lähtökohdista käsin. (Buber, 2002, s. 22.)  

Ihmisten välisessä dialogisessa suhteessa tulisikin pyrkiä aina vastavuoroiseen ymmärryk-

seen sekä erilaisten näkökulmien ylläpitämiseen. Keskeisintä dialogisuudessa ei ole tekni-

nen osaaminen, vaan ihmisten perusasenne sekä suhtautumistapa toisiaan kohtaan. Dialo-

gin toteutumisessa on erittäin tärkeää, että jokainen osallistuja on aktiivinen sekä se että 

jokaisella osallistujalla on samanlainen oikeus ja arvo olla mukana dialogissa. Jotta aito 

dialogi voisi toteutua, se tarvitsee toimivan keskusteluyhteyden, jonka edellytyksiä ovat 

avoimuus, kunnioitus sekä sitoutuminen yhteiseen tekemiseen. Luottamus on aidon dialo-

gin mahdollistumisen edellytys. Kun ihmiset luottavat toisiinsa, voivat he olla vapaasti 

myös eri mieltä asioista, ja esittää omia näkökulmiaan asioihin. Dialogin lähtökohtana tuli-

si olla halu ymmärtää mitä toiset ajattelevat sekä uteliaisuus toisen ajatuksia kohtaan. Dia-

login tavoitteena on ymmärtää lisää toisen sanomasta, mikä auttaa puhujaa itseään ymmär-
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tämään asioita myös enemmän omasta näkökulmastaan. (Järvinen, Lankinen, Taajamo 

ym., 2012, s. 143.) 

Voidaan ajatella, että yksi päiväkodin tehtävistä on vahvistaa vuorovaikutusta myös van-

hemman ja lapsen välillä. Lapsen näkökulmasta dialogisuudella on kolme erilaista tulkin-

taperiaatetta. Niitä ovat: kuunteleminen, tietoiseksi tuleminen sekä lapsen hyväksyminen. 

Lapsen kuuleminen vaatii aikuiselta aidosti kuuntelevaa asennetta. Aito kuunteleminen 

taas vaatii läsnäoloa sekä ajan antamista lapselle. Tietoiseksi tulemisella tarkoitetaan lap-

sen tarpeista tietoiseksi tulemista. Tällöin aikuinen pystyy huomaamaan lapsen tarpeet ja 

vastaamaan niihin. Lapsen hyväksymisellä tarkoitetaan lapsen ehdotonta kunnioittamista 

sekä sitä, että hyväksytään lapsi sellaisena kuin hän on. (Järvinen, Lankinen, Taajamo ym., 

2012, s. 144.) Edellä mainitut asiat olisi hyvä muistaa vanhempien kanssa keskustellessa, 

koska perheiden kiireinen arki voi tuoda haasteita vanhemman ja lapsen välisen dialogin 

syntymiselle. 
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3 Vanhemmuus 

Tutkimukseni käsittelee vanhempien kokemuksia vanhemmuuden tukemisesta päiväkodis-

sa, minkä vuoksi koen, että vanhemmuuden käsitteen avaaminen on olennainen osa tutki-

mustani. Tässä luvussa lähestyn vanhemmuutta ensin määrittelemällä vanhemmuuden kä-

sitteen, jonka jälkeen käyn läpi vanhemman tehtäviä, erilaisia vanhemmuustyylejä sekä 

lapsiperheiden arkea. Lapsiperheiden arki koostuu pääasiassa työn ja vapaa-ajan yhteenso-

vittamisesta, minkä vuoksi olen käsitellyt myös työelämää ja vanhemmuutta yhdessä ala-

luvussa. 

3.1 Vanhemmuuden määritelmiä 

On tutkittu, että Suomessa ensisynnyttäjien keski-ikä on ollut vuonna 2007 tilastokeskuk-

sen mukaan 28 vuotta (Miettinen & Rotkirch, 2008, s. 11). Tämä tarkoittaa siis sitä, että 

Suomessa vanhemmuuteen siirtymistä halutaan lykätä myöhempään ajankohtaan, kuin 

aikaisemmin. Vanhemmuuteen liittyvä vastuu on ymmärretty, minkä vuoksi vanhemmuut-

ta koskevia päätöksiä halutaan tehdä tietoisesti. Nykyään perhe nähdään sitovana ja vasta-

kohtaisena omalle ajalle, minkä vuoksi ennen perheen perustamista halutaan antaa aikaa 

muun muassa parisuhteelle, ystäville, työlle ja opiskelulle. Vanhemmuuteen kohdistuvia 

paineita lisäävät myös taloudellinen tilanne sekä työllisyyden heikkeneminen. (Kyrönlam-

pi- Kylmänen, 2010, s. 111.) 

Vanhemmuus on äitiyttä ja isyyttä ja se muuttaa miehen ja naisen persoonallisuutta joilta-

kin osin pysyvästi. Äiti pysyy naisena ja isä miehenä, mutta vanhemmuus on pysyvä tila, 

joten paluuta aikaan ennen vanhemmuutta ei enää ole. Vanhemmuuden juuret ovat äidin ja 

isän omassa kokemushistoriassa, kulttuurisessa taustassa sekä lapsuudessa. Vanhempien 

omat kokemukset vaikuttavat siihen, miten he vanhempina toimivat ja minkälaisia kasvat-

tajia he ovat tulevaisuudessa omille lapsilleen. Vanhemmuus voi näkyä arjessa esimerkiksi 

siten, miten vanhempi hoitaa kotiaan, koska nämä asiat siirtyvät yleensä joissakin määri 

sukupolvelta toiselle. Jokaiseen perheeseen syntyy kuitenkin myös omia traditioita, joita 

vanhemmat siirtävät tuleville sukupolville. (Kyrönlampi- Kylmänen, 2010, s. 114.) 

Alle kouluikäiset lapset ovat hyvin riippuvaisia vanhemmistaan, ja he tarvitsevat runsaasti 

aikuisen kokoaikaista läsnäoloa, hoivaa ja apua. Michael Lamb on hahmottanut vanhem-

muutta ja vanhemmuuteen sitoutumista kolmen eri osa-alueen kautta. Näitä ovat vuorovai-
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kutus, saatavilla olo sekä vastuullisuus. Vuorovaikutus tarkoittaa aikaa, jolloin vanhempi 

on kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa. Vanhemman saatavilla olo tar-

koittaa sitä, että vanhempi voi tehdä omia asioitaan, mutta lapsi voi tukeutua vanhempaan-

sa aina kun hän tätä tarvitsee. Vastuullisuudella Lamb tarkoittaa sitä, että vanhempi huo-

lehtii lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Vastuuseen sisältyy myös huolia ja murhei-

ta lapsen kasvatuksesta, esimerkiksi se, miten kasvattaa lapsi kohti hyvää aikuisuutta. (Ma-

linen, Härmä, Sevon, ym., 2005, s. 48.) 

Vanhemmuudella voidaan viitata moneen eri asiaan. Vanhemmuuden kautta ihminen pää-

see kokemaan useita erilaisia kokemuksia esimerkiksi kasvattajana selviytymisessä tai ilo-

na siitä, että saa olla lapselle äiti tai isä. Vanhemmuudessa on kyse myös hoivasta, huolen-

pidosta ja solidaarisuudesta, jolloin voidaan pohtia kysymyksiä: Kuka hoitaa ketä? Kuka 

ottaa vastuun kenestä ja minkälaista vastavuoroisuutta ja solidaarisuutta sukupuolten ja 

sukupolvien välille edellytetään? (Jokinen, 2005, s. 123-124.) Vanhemmalta siis odotetaan, 

että hän kykenee ottamaan vastuun lapsensa hoidosta ja kasvatuksesta, sekä sitä, että hän 

kykenee vastavuoroiseen vuorovaikutukseen lapsensa kanssa.  

Vanhemmuus voidaan luokitella biologiseen, juridiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen van-

hemmuuteen. Biologisella vanhemmuudella tarkoitetaan sitä, että vanhempi on siirtänyt 

oman geeniperimänsä lapselle, jolloin lapsi on biologisesti vanhemman oma. Vanhem-

muutta ei kuitenkaan voida ajatella pelkästään biologisena ominaisuutena, koska se ei ole 

yksiselitteisesti biologisesti tai geneettisesti määräytynyttä toimintaa. (Alasuutari, 2003, s. 

14.) Juridinen vanhemmuus on lähtökohtaisesti sama kuin lapsen biologinen vanhemmuus, 

ja siitä voidaankin käyttää käsitettä huoltajuus. Lapsen huoltajuutta on kuitenkin mahdol-

lista muuttaa vanhempien suostumuksella tai oikeudenkäynnin myötä tarvittaessa. (Vilen, 

Vihunen, Vartiainen ym. , 2013, s. 86.) 

Sosiaalisella vanhemmuudella tarkoitetaan vanhempaa, joka huolehtii lapsen käytännön ja 

arjen asioista (Vilen, Vihunen, Vartiainen ym. , 2013, s. 86). Vanhemmuus toteutuu aina 

tietyssä ajassa ja paikassa, joihin liittyy erilaisia monitasoisia vuorovaikutussuhteita. Van-

hemmuus on siis myös muuntuva, sosiaalinen prosessi, jota ei voida erottaa yhteiskunnan 

rakenteellisista lähtökohdista, kulttuurisista arvoista ja normeista, eikä lapsuutta koskevasta 

kulttuurisesta ymmärryksestä. Vanhemmuuden sosiaalinen näkökulma näkyy konkreetti-

sesti esimerkiksi päiväkodissa, jolloin vanhempi jakaa kasvatusvastuutaan yhdessä päivä-

kodin henkilökunnan kanssa. (Alasuutari, 2003, s. 14.) 



18  
 

  

Psyykkinen vanhemmuus tarkoittaa sitä, että lapsi kokee aikuisen tunnetasolla omaksi 

vanhemmakseen. Psyykkisen vanhemmuuden tukeminen on erityisen tärkeää, koska lapsi 

reagoi usein parhaiten psyykkisen vanhemman antamaan tukeen, kuten tietoon, hoivaan ja 

ohjeisiin. (Vilen, Vihunen, Vartiainen ym., 2013, s. 86.) Vanhemmuuden psykologiseen 

ulottuvuuteen liitetään usein mielen tai merkityksen antaminen, joka vaikuttaa siihen, mi-

ten vanhempi lapsensa kanssa toimii. Tällöin vanhemman yksilöllistä toimintaa ja vuoro-

vaikutusta lapsen kanssa voidaan tarkastella siis myös psykologisesta näkökulmasta. 

(Alasuutari, 2003, s. 14.) 

Vanhempi voi olla siis lapsen vanhempi niin biologisesti, juridisesti, sosiaalisesti kuin psy-

kologisestikin. On kuitenkin mahdollista, että vanhempi on vain jotain näistä. Esimerkiksi 

uusperheessä vanhempi voi olla lapselleen pelkästään sosiaalinen vanhempi, joka huolehtii 

lapsen käytännön asioista sekä arjesta. Vanhemmuutta tuettaessa on siis muistettava myös 

vanhemmuuden moninaiset tasot, ja se että vanhemmuutta voidaan tukea näillä jokaisella 

osa-alueella.  

Vanhemmuuteen liittyy paljon tehtäviä ja vastuuta lapsen huolehtimiseen ja kasvattami-

seen liittyen. Kukaan vanhempi ei ole täydellinen, ja tavoitteena onkin riittävän hyvä van-

hemmuus. (Vilen, Vihunen, Vartiainen ym., 2013, s. 102.) Hyvä vanhemmuus edellyttää 

sitä, että vanhempi kykenee asettumaan lapsen asemaan, ja herkistyy kuulemaan lapsen 

tarpeita. Lapsi tarvitsee rakastavan ja hellän vanhemman läsnäoloa, ja vanhemman tulisikin 

sietää lapsen riippuvuutta vähintään kaksikymmentä vuotta. (Kyrönlampi- Kylmänen, 

2010, s. 21.) 

Vanhemmuuteen liittyy aina epävarmuutta ja olisikin erittäin tärkeää, että vanhempi pys-

tyisi käymään läpi ja kyseenalaistamaan omaa vanhemmuuttaan. Tällöin hän voi löytää 

oman lapsen kohtaamisessa sellaisia keinoja, jotka ovat itsestä tuntuneet lapsena hyvältä. 

Tämä mahdollistaa myös sen, että vanhempi ei tee samoja virheitä kasvatuksessa, mitä 

hänen omat vanhempansa ovat tehneet. Jos vanhemman oma kasvatus on ollut riittävän 

hyvää, niin tällöin se antaa hyvät lähtökohdat myös itselle vanhemmaksi kasvamiseen. 

Vanhemman ja lapsen suhteen kehittyminen on hyvä kasvu- ja oppimisprosessi niin lapsel-

le kuin vanhemmallekin. (Vilen, Vihunen, Vartiainen ym., 2013, s. 102.) 

Vanhemman tulisi pysähtyä miettimään itseään kasvattajana ja omia kasvatusperiaattei-

taan, koska tällöin hän kykenee löytämään itselleen ja omille lapsilleen parhaiten soveltu-

vat tavat toimia. Erilaisissa ristiriitatilanteissa vanhemman tietoinen kasvatus voi kuitenkin 
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olla vaarassa, koska tällöin omat lapsuuden kokemukset aktivoituvat, jolloin vanhempi voi 

toimia tahattomasti niiden mukaisesti. Tällöin vanhempi saattaa esimerkiksi huutaa omalle 

lapselleen, vaikka hän ei muutoin niin tekisikään.  (Vilen, Vihunen, Vartiainen ym., 2013, 

s. 102.) Vanhempien olisikin hyvä pohtia keinoja itsensä rauhoittamiseen tällaisissa ristirii-

tatilanteissa, jolloin hän saa rauhoitettua itsensä ennen kuin hän toimii epätoivotulla taval-

la. Vanhempia tulisikin ohjata itsensä rauhoittamiseen, koska esimerkiksi lapsen kiukutel-

lessa ärsyyntynyt ja kiihtynyt vanhempi ei välttämättä saa rauhoitettua lasta. 

3.2 Vanhemman tehtävät lapsen kasvattajana 

Vanhempien ensisijainen tehtävä kasvattajana on ohjata ja kasvattaa lapsia aikuisten maa-

ilmaan. Hyviä kasvuedellytyksiä tähän ovat lasten näkökulmasta lasten pitäminen tärkeänä 

ja lapsista huolehtiminen sekä lapsen rajoittaminen ja vapauksien antaminen lapsen iän ja 

kehitystason mukaisesti. Kodin hyvä ilmapiiri on olennainen osa lapsen suotuisan kehityk-

sen kannalta. (Kyrönlampi- Kylmänen, 2010, s. 112–113.) Sinkkosen (2012) mukaan kas-

vatus on kahden ihmisen välinen vuorovaikutusprosessi, jossa vallitsee aina tietty tasapai-

notila. Jokainen ihminen on erilainen, minkä vuoksi heidän väliset suhteensa ovat myös 

erilaisia. Erilaiset lapset siis tarvitsevat erilaisia vanhempia ja kasvattajia; energisempi lap-

si voi tarvita selkeitä rajojen asettamista ja sääntöjä, kun taas rauhallisemmalle lapselle 

riittää sensitiivisempi kasvatus. Tämän vuoksi kasvatukseen liittyviä yleispäteviä ohjeis-

tuksia ei voida antaa, koska hyvän kasvatuksen tasapainotilaa ei voida määritellä ulkopuo-

lelta. (Sinkkonen, 2012a, s. 14.) 

Sinkkonen on esittänyt teorian, jonka mukaan vanhemmuus voidaan jakaa kolmeen eri 

sektoriin. 1) Ensimmäisessä sektorissa on sellaisia asioita, joista vanhempi ei voi millään 

tinkiä. Näitä ovat muun muassa lapsen perustarpeista huolehtiminen ja lapsen estäminen 

joutumasta vaaraan. Vanhempien perustehtäviin tulisikin kiinnittää nykypäivänä yhä 

enemmän huomiota. 2) Toisen sektorin asiat ovat sellaisia, joissa vanhempi voi tehdä par-

haansa. Tämä edellyttää lapsen ja hänen ominaisuuksiensa tuntemista. Vanhempi voi antaa 

lapselle esimerkiksi erilaisia mahdollisuuksia kehittää omia vahvuuksiaan ohjaamalla lasta 

harrastusten pariin ja näin edesauttaa myös lapsen itsetunnon positiivista kehittymistä. 3) 

Kolmannen sektorin asioita ovat ne, joita vanhemman on vaikea, tai jopa mahdotonta 

muuttaa. Näitä ovat esimerkiksi lapsen geenit ja temperamentti, jotka hän on perinyt van-

hemmiltaan ja sukulaisiltaan. Tällöin vanhemman tulee pystyä hyväksymään tilanne ja 
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sopeutumaan siihen, sekä rakastamaan lasta sellaisena kuin hän on. (Sinkkonen, 2012b, s. 

22–24, 53.) 

Vanhemmuuteen liittyy kuitenkin paljon erilaisia velvollisuuksia, ja näitä ovat muun mu-

assa lapseen tutustuminen, lapsesta välittäminen, ennakoiminen, lapsen tunteiden huomi-

oiminen, lapsen kehollisuuden huomioiminen, aikuisen vastuu, lapsen ohjaaminen ja yh-

dessä oppiminen, arkielämästä huolehtiminen sekä virheistä oppiminen. Jokainen lapsi on 

yksilö, minkä vuoksi on erittäin tärkeää panostaa siihen, että vanhempi tutustuu omaan 

lapseensa. Kaikki lapset ovat erilaisia, minkä vuoksi he voivat tarvita hieman erilaisia kas-

vatusmenettelyjä, vaikka peruslinjat perheessä olisikin kaikille lapsille samat. Kun van-

hempi tiedostaa sen, että jokaisella lapsella on erilaiset tarpeet, eivätkä kaikki samat kasva-

tukselliset keinot käy kaikille perheen lapsille, niin tällöin hänen on helpompi sietää pet-

tymyksiä ja epäonnistumisia, jotka kuuluvat osaksi vanhemmuutta. (Vilen, Vihunen, Varti-

ainen ym., 2013, s. 103.)  

Lapsesta välittäminen on olennainen osa vanhemmuutta. Jo pienikin lapsi aistii sen, jos 

hänestä ei olla kiinnostuneita. Välittävä aikuinen on kiinnostunut lapsen tunteista, koke-

muksista, ajatuksista ja tekemisistä. Kun aikuinen välittää aidosti lapsesta, niin tällöin hän 

pystyy luomaan lapselle tunteen siitä, että hän on turvassa. Välittämisen kokemuksen an-

taminen lapselle opettaa hänelle myös empatiataitoja, jolloin lapsi oppii myös itse empaat-

tiseksi. (Vilen, Vihunen, Vartiainen ym., 2013, s. 103.) Empatiakykyä tarvitaan kaikissa 

ihmissuhteissa, minkä vuoksi onkin erittäin tärkeää, että lapsi pystyy harjoittelemaan tätä 

taitoa jo pienenä.  

Yksi vanhemman tehtävä on tehdä arjesta sellainen, että lapsi pystyy ennakoimaan, mitä 

perheen perusarjessa tapahtuu. Ennakoitavuuteen liittyy toistuva päivärytmi, jonka mukaan 

perhe elää arkeaan. Säännöllinen päivärytmi tuo myös lapselle turvallisuuden tunteen, kos-

ka tällöin lapsi tietää, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Aikuinen voi kertoa päivästä 

lapselle sanoin, mutta myös kuvien avulla. Aikuinen asettaa lapselle myös sääntöjä ja rajo-

ja, joiden avulla hän huolehtii lapsen fyysisestä turvallisuudesta. Vanhemman johdonmu-

kainen toiminta edistää myös sitä, että lapsi pystyy jäsentämään ja ennakoimaan arkeaan 

paremmin. Jos lapsen elämässä tai perheen arjessa tulee isoja muutoksia, olisi lasta hyvä 

valmistaa niihin lapsen kanssa keskustelemalla.  (Vilen, Vihunen, Vartiainen ym., 2013, s. 

103.) Arjen rutiinit auttavat niin lasta kuin aikuistakin järjestämään ajankäyttöään. Kun 

asioita pystyy ennakoimaan, niin tällöin ihmisellä vapautuu energiaa ja aikaa muihin tehtä-
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viin ja asioihin. Ennakoitavat asiat arjessa eivät edellytä juurikaan tietoista ajattelua, mikä 

helpottaa vanhemman elämää myös silloin, kun hänellä on paljon asioita mietittävänä. 

(Kyrönlampi- Kylmänen, 2010, s. 19.) 

Vanhemman tehtävänä on olla sensitiivinen lapsen tarpeille ja tunneviesteille. Lapsen tun-

teiden huomioimiseen kuuluu muun muassa se, että vanhempi kiinnittää huomiota lapsen 

aloitteisiin ja lapsen huomion kohteisiin, sekä kannattelee niitä ja tarjoaa myös itse aloittei-

ta lapselle. Aikuisen tehtävänä on myös huomioida se, milloin lapsen sietokyky ylittyy, ja 

tällöin rauhoitella lasta. On tärkeää, että silloin kun lapsi ilmaisee oman hätänsä, hän ei 

joudu odottamaan aikuisen reaktioita liian kauaa, koska vanhemmat toimivat lapsen kiih-

tymystilojen tasaajina. Pieni lapsi harjoittelee vielä omaa tunteiden hallintaansa, minkä 

vuoksi lapsen tunneviestit eivät välttämättä aina ole selkeitä. Sensitiivinen aikuinen pystyy 

virittäytymään lapsen kanssa samaan tunnetilaan, ja jakamaan sen lapsen kanssa. Aikuisen 

tehtävänä on tällöin myös sanoittaa tunnetila lapselle. On erittäin tärkeää, että lapsella on 

mahdollisuus ilmaista niin positiiviset kuin negatiivisetkin tunteet, koska vain harjoittele-

malla lapsi oppii säätelemään tunteitaan. (Vilen, Vihunen, Vartiainen ym., 2013, s. 104.) 

Kehollisuuden huomioimisella tarkoitetaan sitä, että aikuinen viestii lapsen kanssa myös 

muullakin tavalla kuin sanallisesti. Jokainen lapsi tarvitsee aikuisen fyysistä läheisyyttä ja 

kosketusta. Kosketuksen avulla lapsi oppii muun muassa hahmottamaan omaa kehoaan ja 

se vaikuttaa myös lapsen turvallisuudentunteen kehittymiseen. (Vilen, Vihunen, Vartiainen 

ym., 2013, s. 104.) 

On tärkeää muistaa, että vaikka lapsi ja aikuinen ovat tasa-arvoisia ihmisiä, he eivät kui-

tenkaan ole tasa-arvoisia päätöksenteossa. Aikuisen tulee ottaa vastuu siitä, että lapsi saa 

kasvaa turvallisessa ilmapiirissä jossa hänet otetaan yksilönä huomioon. Lapsen oikeudet 

ja velvollisuudet kasvavat ja kehittyvät iän myötä, minkä vuoksi lapsen yksilöllinen kehi-

tys ja ikätaso tulee ottaa huomioon tavoitteita ja odotuksia asetettaessa. Lapsen tulee saada 

olla lapsi kaikissa elämäntilanteissa, minkä vuoksi ei ole hyvä, että pieni lapsi joutuisi ot-

tamaan vastuuta esimerkiksi siitä, mitä hän syö päivälliseksi tai lähteekö hän päiväkotiin 

aamulla vai ei. Tällaiset päätökset ovat aikuisen vastuulla, ja niitä ei olisi hyvä kysellä lap-

selta. Kun aikuinen toimii johdonmukaisesti, hän osoittaa lapselle sen, että hän kykenee 

ottamaan vastuun lapsen elämästä. Aikuisen päätökset voivat aiheuttaa lapsessa pettymyk-

sen tunteita, mikä voi sillä hetkellä tuntua hankalalta, mutta myöhemmin aikuisen johdon-

mukaisuus näyttäytyy pikemminkin hyötynä. On myös tärkeää, että aikuinen perustelee 
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valintansa ja päätöksensä lapselle, joka saattaa auttaa myös lasta ymmärtämään sen, miksi 

tietyssä tilanteessa toimittiin tietyllä tavalla. (Vilen, Vihunen, Vartiainen ym., 2013, s. 104-

105.) 

Lapsen ohjaaminen arjessa kuuluu yhtenä osana myös vanhemman tehtäviin. Lapsi tarvit-

see oppiakseen neuvoja vanhemmiltaan. Lapsen ohjaamisella ei tarkoiteta lapsen kieltämis-

tä, vaan sitä, että aikuinen ohjaa lasta toivotun toiminnan pariin. Jos lapsi tekee jotain kiel-

lettyä, niin tällöin aikuisen tulisi antaa lapselle vaihtoehto sallittuun toimintaan kieltämisen 

sijaan. Aikuisen tulisi kannustaa ja ohjata lasta myös erilaisissa ongelmatilanteissa, jolloin 

ongelmia voidaan opetella ratkaisemaan ensin yhdessä. Myöhemmin lapsi oppii ratkaise-

maan ongelmia myös itsenäisesti, kun hän on saanut ensin harjoitella sitä turvallisen aikui-

sen kanssa. On tärkeää, että aikuinen pystyy myöntämään myös omia virheitään lapselle, 

koska tällöin lapsi huomaa, että kaikki tekevät joskus virheitä ja niistä voi oppia. Van-

hemman tulisi antaa lapselle malli myös anteeksi pyytämiseen, jolloin vanhempi voi pyy-

tää omia virheitään anteeksi lapselta. Tällöin hän voi myös olettaa, että lapsi pyytää an-

teeksi itse tekemänsä virheet vanhemmalta tai henkilöltä, jota kohtaan lapsi on toiminut 

väärin. (Vilen, Vihunen, Vartiainen ym., 2013, s. 105–106.) 

3.3 Vanhemmuustyylit 

Vanhemmuutta ja vanhempana olemista voidaan käsitteellistää monin eri tavoin. Yksi tapa 

luokitella vanhemmuutta on Diana Baumrindin malli, jossa hän on luokitellut kolme eri-

laista vanhemmuustyyliä. Näitä ovat: salliva, autoritaarinen ja auktoritatiivinen vanhem-

muus. (Rönkä, Malinen ym., 2009, s. 48–49.) Sallivan vanhemman ominaispiirteitä ovat 

ylimääräisen kontrolloinnin välttäminen ja lapsen mahdollisuus säännellä omaa käyttäyty-

mistään. Tällöin vanhempi ei välttämättä vaadi lapselta hänen ikätasoistaan käyttäytymistä, 

jolloin lapsi saattaa käyttäytyä miten hän haluaa. Salliva vanhempi voi olla myös hukassa 

sen suhteen, milloin lapsen epätoivottuun käytökseen olisi syytä puuttua. (Kyrönlampi- 

Kylmänen, 2010, s. 112.) 

Sallivasta kasvatustyylistä voidaan käyttää myös sanaa vapaa kasvatus, joka voidaan jakaa 

edelleen vielä hemmotteluksi ja laiminlyönniksi. Hemmottelevat vanhemmat rakastavat 

lastaan, mutta he eivät osaa asettaa lapsilleen vaatimuksia. Näkyvin muoto lapsen hemmot-

telussa on tavaroiden ostaminen tai suurien rahamäärien antaminen. Lahjominen voi näkyä 

myös siten, että lapsi saa itse päättää tekemisensä eikä häntä pakoteta enää mihinkään. 
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Lapsen laiminlyönnillä tarkoitetaan sitä, että lapsi jätetään henkisesti heitteille. Tällöin 

vanhemmat eivät reagoi lastensa tarpeisiin, eivätkä vaadi lapselta mitään. Vanhempien 

välinpitämättömyys lasta kohtaan kostautuu, koska lapset jäävät tällöin vaille vanhempien 

huomiota. Jos vanhemmat eivät huomioi lasta, hakee lapsi vanhemman huomion keinolla 

millä hyvänsä. (Hirsjärvi & Laurinen, 2004, s. 163–164.) 

Autoritaarinen, aikuiskeskeinen vanhempi puolestaan kontrolloi lasta vahvasti. Tällainen 

vanhempi voi olla valmis käyttämään voimakkaita rankaisukeinoja, jos lapsi käyttäytyy 

epätoivotulla tavalla. Autoritaarinen vanhempi ei välttämättä arvosta lapsen tahtoa, jos se 

on ristiriidassa vanhemman oman tahdon kanssa. (Rönkä, Malinen ym., 2009, s. 48–49.)  

Vanhempi ei välttämättä osoita lämpimiä tunteita lasta kohtaan, ja lapsen tulisi totella van-

hemman antamia käskyjä ilman kyseenalaistamista (Kyrönlampi- Kylmänen, 2010, s. 112).  

Auktoritatiivinen, lapsikeskeinen vanhempi puolestaan rohkaisee lasta keskusteluun, ja 

perustelee lapselle omat menettelytapansa. Vanhempi osaa vaatia lapselta ikätasoista käy-

töstä, ja yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamista. Hän pystyy myös huomiomaan lap-

sensa yksilölliset erityispiirteet. (Rönkä, Malinen ym., 2009, s. 49.)  Auktoritatiivinen van-

hempi kasvattaa lasta johdonmukaisesti ja osoittaa lasta kohtaan lämpimiä tunteita. Tällai-

sella kasvatustyylillä lapsista kasvaa vastuuntuntoisia, kypsiä ja yhteistyökykyisiä. Tutki-

musten mukaan lapsen myönteistä kehitystä edistävät vanhempien ja lasten välinen hyvä 

suhde, kannustavuus, innostuneisuus lapsen asioihin, auttavaisuus sekä perustellut rajat. 

(Kyrönlampi- Kylmänen, 2010, s. 112.) 

Ohjaavassa kasvatustyylissä vanhemmat kannustavat lapsiaan ja he yrittävät vaikuttaa las-

ten toimintaan rationaalisella tavalla. Vanhemmat keskustelevat lastensa kanssa ja asettavat 

heille odotuksia, jotka he pystyvät perustelemaan. Rationaalisuudella tarkoitetaan sitä, että 

lapselle opetetaan selvät säännöt, joita noudatetaan. Tämä vaatii perheenjäsenten välistä 

runsasta vuorovaikutusta ja keskinäistä sopeutumista. Vanhempien ja lasten tulee olla lä-

heiset toisilleen ja vanhemman tulisi suhtautua lapseen kannustavasti. Tutkimusten mukaan 

ohjaavan kasvatuksen saaneet lapset ovat oppineet huolehtimaan vastuuntuntoisesti omista 

tehtävistään, he osaavat luoda uusia ihmissuhteita ja heillä on hyvä itseluottamus. (Hirsjär-

vi & Laurinen, 2004, s. 142.) 

Suomessa on siirrytty yhä enemmän kohti puhe- ja neuvottelukulttuuria tottelevaisuuskult-

tuurien sijaan. Nykyajan vanhemmat keskustelevat lastensa kanssa ja kuuntelevat lastensa 

ajatuksia ja mielipiteitä. Lasten kasvatuksesta on nykyään saatavilla paljon tietoa ja aikui-
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set keskustelevat keskenään lasten kasvatuksesta avoimesti. Tiedon lisääntyminen on luul-

tavasti lisännyt lapsikeskeistä kasvatusta perheissä. Nykyajan vanhemmat pyrkivät siis 

lapsilähtöiseen vanhemmuuteen. Vanhemmat ovat kuitenkin kokeneet, että tiedot yleisistä 

kasvatusperiaatteista ei aina tarjoa tarpeeksi välineitä erilaisiin arjen kasvatustilanteisiin. 

Vaikka vanhempi tietäisi, miten tietyssä tilanteessa tulisi toimia, ei johdonmukaisuus vält-

tämättä aina ole helppoa. Vanhemmat ovat kuitenkin kokeneet vanhemmuutensa myöntei-

senä asiana, vaikka välillä he kohtaavatkin arjessa haastavia tilanteita. (Kyrönlampi- Kyl-

mänen, 2010, s. 113.)  

Nykyään haasteet lasten kasvatuksessa ovat moninaisia, mutta rajojen asettamisen puute on 

noussut keskustelunaiheeksi useaan eri otteeseen. Ammattikasvattajat ovat huomanneet, 

että vanhemmat eivät osaa tai jaksa asettaa selkeitä rajoja lapsilleen. Kasvatuskulttuurin 

muutos on nähtävissä niin lasten ja vanhempien, kuin esimerkiksi vanhempien ja päiväko-

din työntekijöiden kohtaamisissa. Myös työntekijät voivat edustaa eri sukupolvia, ja näin 

ollen heillä on erilaiset kasvatuskulttuurit keskenään. Erilaisten kasvatuskulttuurien koh-

taaminen voi tuoda haasteita lasten kasvatukseen, mutta avoin vuorovaikutus vanhempien 

ja ammattikasvattajien välillä antaa mahdollisuuksia kasvatuskäsitysten jakamiseen. (Kor-

honen, 2006, s. 51-52.)  

3.4 Arjen rutiinit lapsiperheessä 

Nykypäivänä perheet kamppailevat arjessa työn ja perheen sekä muiden elämänalueiden 

yhteensovittamisessa. Haasteeksi nousee usein se, miten aikaa riittää sellaisille asioille, 

joita perheet pitävät tärkeänä. Perheiden arki on jatkuvaa liikettä, ja arjessa tapahtuu koko 

ajan jotakin. Perheissä arki on jokapäiväistä tunteiden siirtämistä, ilmapiirin luomista, eri-

laista tunteidenkirjoa sekä käytäntöjen ja aikataulujen sopimista ja yhteensovittamista. On 

tutkittu, että arjen rutiinit ja rytmi ovat keskeisessä asemassa ihmisen hyvinvoinnin kannal-

ta. Lapsen ja nuoren ongelmat johtuvat usein siitä, että arjen rutiineja ei ole ollut. Tämän 

vuoksi aikuisen tehtävänä on luoda arjen rutiinit osaksi lapsen ja nuoren elämää. (Kyrön-

lampi- Kylmänen, 2010, s. 15–17.) 

Tietoa ihmisten hyvinvoinnista arjen eri tilanteissa ja ympäristöissä voi saada muun muas-

sa tarkastelemalla tunteita. Tunteet auttavat ihmisiä toteuttamaan tavoitteitaan ja toiveitaan, 

jotka ovat heille tärkeitä. Erilaisten tutkimusten mukaan tunteiden on havaittu vaikuttavan 

perheenjäsenten hyvinvointiin, toimintaan ja ajatteluun keskeisellä tavalla. Koti on ympä-
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ristö mihin ihmiset tuovat tunteitaan, mitä he ovat päivän aikana kokeneet ja ilmaisevat 

niitä.  Tunnekokemuksia perheissä voi havaita arjessa niin sanottuina ruuhkatunteina, jotka 

ovat erityisesti illansuussa, kun perheenjäsenet tulevat töistä, koulusta tai päiväkodista. 

Silloin perheenjäsenten välit voivat kiristyä, ja yhteentörmäyksiä tulee helpommin. Ruuh-

katuntia voi helpottaa esimerkiksi siten, että vanhempi saa nollattua kielteiset työkokemuk-

set ennen kotiintuloa. (Rönkä, Laitinen, Malinen, 2006, s. 204-207.)  

Lapsiperheiden arkea leimaavat erilaiset rutiinit, toistot ja syklisyys, jotka toteutuvat päi-

västä, kuukaudesta ja jopa vuodesta toiseen samanlaisena. Perheiden arkea rytmittävät 

muun muassa vanhempien työajat, lasten päivähoito- ja kouluajat, ruokailuajat, ulkoilemi-

nen, harrastukset ja unirytmi. Arjen toistuvuus ja tuttuus saattavat aiheuttaa aikuiselle ah-

distusta. Aikuisten tulisikin oppia sietämään arkea paremmin, eikä hakea elämyksiä kodin 

ja arjen ulkopuolelta. Jos aikuinen lähtee juoksemaan elämysten perässä esimerkiksi har-

rastuksiin, niin tällöin on vaarana se, että perheen yhteinen aika jää niukaksi. (Kyrönlampi- 

Kylmänen, 2010, s. 15–17.) 

Olisi tärkeää, että vanhemmat oivaltaisivat arjen rutiinien osuuden elämän mielekkyyden 

kokemiselle. Hyvä arki koostuu siitä, että arjen perusrutiinit, kuten syöminen, ulkoilemi-

nen, siivoaminen, kaupassa käynti ja lasten hyvä perushoito sujuvat ja ovat vanhempien 

hallinnassa. Jos arjesta puuttuvat säännöt ja rutiinit, niin se on sekä vanhemman että lapsen 

näkökulmasta kaoottista ja ennakoimatonta. Tällöin jokainen perheen jäsen tekee mitä sat-

tuu ja milloin tahansa. Tällainen toimintatapa aiheuttaa stressiä erityisesti lapselle, ja se on 

riski lapsen tasapainoiselle kehitykselle. (Kyrönlampi- Kylmänen, 2010, s. 19–20.)   

Kun vanhempi asettaa lapselle selkeät säännöt ja rajat, niin se palvelee myös arjen sujumis-

ta. Kun lapsi tietää, miten hänen tulee käyttäytyä sekä miten asiat tehdään, hänen ei tarvitse 

keksiä menettelytapoja joka kerta uudestaan. Jos vanhempi ei aseta lapselle sääntöjä, aset-

taa lapsi ne tavalla tai toisella itse. Tällöin lapsi luo kokemuksistaan yleistyksiä joista tulee 

hänelle sääntöjä. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän sääntöjä ja rutiineja hän tarvitsee. 

Erilaisten säännöllisten ja samanlaisina toistuvien tilanteiden avulla lapsi pystyy luomaan 

mieleensä toimintatottumuksia, jotka jäsentävät ulkomaailman kaoottisuutta. (Hirsjärvi & 

Laurinen, 2004, s. 153–154.) 
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3.5 Työelämä ja vanhemmuus 

Nykyään yhteiskunta velvoittaa yksilöitä ja perheitä yhä enemmän. Vaativa, korkeatasoi-

nen kouluttautuminen, työharjoittelut ja lisääntynyt työaika veloittavat vanhemmilta aikaa 

keskittyä perheeseen ja asioihin, jotka hoitaisivat ja parantaisivat perheiden tilannetta. Täl-

laiset muutokset yhteiskunnassa ovat luoneet haasteita vanhemmille ja perheille: kuinka 

selviytyä raskaasta työstä ja stressistä, ja samanaikaisesti ylläpitää tasapainoa lasten ja per-

heen kesken vietetystä ajasta? Mitä tahansa vanhemmat päättävät tehdä, he todennäköisesti 

tuntevat syyllisyyttä siitä, että he ovat laiminlyöneet jotain tärkeää osa-aluetta elämässään. 

Yhteiskunta odottaa vanhempien osallistuvan monenlaiseen toimintaan, myös esimerkiksi 

lastensa varhaiskasvatukseen ja kouluun, mutta vanhemmille ei tarjota aikaa eikä resursse-

ja reagoida näihin tarpeisiin. (Knopf & Swick, 2008, s. 420.) 

Vanhemmuudesta puhuttaessa asiantuntijat ovat eniten huolissaan ajan puutteesta, koska 

on osoitettu, että lasten ja perheen parissa vietetyn ajan määrää ei voi korvata sen laadulla. 

Ei siis riitä, että vanhemmat panostavat harvoihin perheen parissa vietettyihin hetkiin kaik-

kensa, koska näillä hetkillä ei voi kuitenkaan korvata poissaoloaan arjessa ja siitä koituvia 

vaikutuksia. Lasten hyvinvoinnin ja kehityksen näkökulmasta olisi erittäin tärkeää, että 

vanhemmat osallistuisivat perheen arkeen, mikä mahdollistaa lasten kokemusten kuunte-

lemisen ja luo kotiin turvallisuuden ja huolenpidon ilmapiiriä. Perhebarometristä saatujen 

tulosten mukaan vanhemmat itse eivät kokeneet ajanpuutetta yhtä vakavaksi ongelmaksi. 

Vain kolmasosa tutkimukseen osallistuneista vanhemmista oli sitä mieltä, että aikaa lapsil-

le oli liian vähän. (Kinnunen & Mauno, 2002, s. 105.)  

Jos vanhemmat olivat kokeneet uupumusta työssään, niin tämä puolestaan vaikutti taas 

lasten kasvatukseen ja vanhemmuuteen. Vanhemmat, jotka olivat uupuneita, kokivat paljon 

stressiä lastensa kasvatukseen liittyen, eli he tunsivat itsensä voimattomiksi ja riittämättö-

miksi lastensa kasvatustehtävän edessä. Riittämättömyys ja voimattomuus näkyivät lasten 

kasvatuskäytännöissä, jolloin lapsikeskeinen ja ohjaava kasvatus väheni. Tällöin vanhem-

mat eivät jaksaneet ottaa lapsen mielipiteitä huomioon eivätkä olla kiinnostuneita lasten 

tekemisistä tai harrastuksista. (Kinnunen & Mauno, 2002, s. 106.) 

Kun vanhemmat kokevat itsensä ylikuormittuneeksi, niin tämä saattaa aiheuttaa heille 

syyllisyyttä. Syyllisyys puolestaan saattaa kääntyä vanhempaa itseään vastaan, jolloin lap-

selle annetaan kaikki periksi, lapsi on kotona ilman mitään velvollisuuksia ja hän saa puhu-

tella vanhempiaan miten haluaa. Vanhempia tulisikin kannustaa ottamaan lapset mukaan 
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myös kotitöihin, koska lapset ovat osa perhettä, jolloin myös heillä on vastuu perheen il-

mapiiristä. (Kinnunen & Mauno, 2002, s. 106.) Olisiko päiväkodin henkilökunnalla mah-

dollisuuksia tukea vanhempia tällaisessa tilanteessa muun muassa siten, että he auttaisivat 

vanhempia esimerkiksi rajojen asettamisessa lapselle ja antaisivat konkreettisia käytännön 

vinkkejä lasten kasvatukseen liittyen? Arjen rutiinit luovat turvallisuutta niin lapselle kuin 

aikuisellekin, minkä vuoksi niiden tärkeyttä tulisi painottaa vanhempia ohjattaessa. Kun 

arki sujuu pääasiassa samalla kaavalla, ja jokainen perheen jäsen on tietoinen siitä, mitä 

minäkin päivänä tapahtuu, niin se helpottaa koko perheen arjen sujuvuutta.  

On tutkittu, että työn haasteellisuus ja itsenäisyys ovat vaikuttaneet vanhemmuuteen posi-

tiivisesti. Kun vanhempi on työssä, jossa hänellä on paljon vaikutusmahdollisuuksia ja 

työtehtävät ovat tarpeeksi haastavia, niin tällöin vanhemmat jaksavat perustella ja selittää 

kantojaan sekä kannustaa lapsia omaan ajatteluun. Tämä puolestaan auttaa lasta sisäistä-

mään normeja, ja siten ehkäisee lasten käyttäytymisongelmia. Vanhempien työllä on siis 

merkitystä koko perheen hyvinvointiin, koska niin myönteiset, kuin kielteisetkin tunte-

mukset työstä voivat vaikuttaa lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen ja lapsen 

hyvinvointiin. Tämän vuoksi työelämän laadun kehittämiseen tulisi panostaa, koska sillä 

voidaan vaikuttaa myönteisesti koko perheen hyvinvointiin. (Kinnunen & Mauno, 2002, 

s.108–109.) 
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4 Vanhemmuuden tukemisen apuvälineitä 

Vanhemmuuden tukemiseksi on kehitelty erilaisia apuvälineitä, joita vanhempien kanssa 

työskentelevät ammattihenkilöt voivat käyttää oman työnsä tukena. Yksi väline vanhem-

muuden tukemiseen päiväkodissa on vanhemmuuden roolikartta. Vanhemmuuden rooli-

karttaa voidaan käyttää päiväkodissa vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa, kun 

mietitään lasten hoitoa ja kasvatusta. Vanhemmuutta on helppo lähteä käsittelemään rooli-

kartan kautta, ja se onkin hyvä työväline myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelma keskus-

teluiden pohjana. Roolikarttaa voidaan käyttää myös silloin kun päiväkodin työntekijät 

tarkastelevat omaa toimintaansa kasvattajina. Päiväkodin henkilökunta voi tarkastella 

myös omia roolejaan kasvattajina sitä kautta, minkälaiset tarpeet ryhmän lapsilla on. Roo-

likarttaa voi käyttää apuna myös silloin, kun mietitään työntekijöiden työnjakoa päiväkoti-

ryhmässä (Ylitalo, 2011, s. 22.) 

4.1 Vanhemmuuden roolikartta 

Tausta-ajatuksena vanhemmuuden roolikartan takana on se, miten vanhemmuutta voitai-

siin hahmottaa mahdollisimman selkeästi ja luontevasti arkiajattelun kautta. Vanhemmuu-

teen voidaan liitää paljon haastavia asioita, mutta roolikartan avulla vanhemmuus pyritään 

kuitenkin näkemään tuttuna, arkisena kokemuksena, jota jokaisen vanhemman on mahdol-

lista ymmärtää ja toteuttaa. Roolikartan avulla vanhemman on mahdollista havaita omassa 

toiminnassaan niitä muutostarpeita, jotka nousevat esille lapsen kehityksen näkökulmasta. 

Roolikartan päätarkoituksena on auttaa vanhempaa havaitsemaan vanhemmuuden ongel-

mallisia osa-alueita, mutta toisaalta se auttaa vanhempaa havaitsemaan ja tunnistamaan 

omat vahvuutensa kasvattajana ja luottamaan muutoksen mahdollisuuteen (Ylitalo, 2011, s. 

9.) 

Keskeistä roolikartan soveltamisessa on se, mitä lapsi tarvitsee myönteisen kehityksensä ja 

hyvinvointinsa tueksi. Nämä tarpeet ovat yksilöllisiä, ja ne vaihtelevat muun muassa lap-

sen kehitystilanteen, iän, sukupuolen ja temperamentin mukaan. Roolikartassa vanhem-

muuden roolit jaotellaan hierarkkisesti kolmeen eri tasoon. Näitä ovat: motivaatioroolit, 

tavoiteroolit sekä tekoroolit. Motivaatiorooleilla tarkoitetaan roolikartan päärooleja, jotka 

kuvaavat vanhemman toiminnan perusmotiiveja lapsen tarpeiden näkökulmasta. Motiivit 
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rakentuvat viideksi eri päärooliksi, joita ovat: huoltaja, rakkauden antaja, rajojen asettaja, 

elämän opettaja sekä ihmissuhdeosaaja (Ylitalo, 2011, s. 10–11.) 

Jokainen motivaatiorooli jakautuu erilaisiin alarooleihin, joita voidaan kutsua tavoiteroo-

leiksi. Tavoiteroolissa toimiessaan vanhempi voi asettaa tavoitteeksi esimerkiksi lapsen 

terveyden, jolloin hän toimiessaan kiinnittää huomiota siihen, miten hän voi omalla toi-

minnallaan edistää lapsen terveyttä. Tällöin hän esimerkiksi huolehtii siitä, että lapsi saa 

terveellistä ravintoa. Tekoroolit puolestaan kuvaavat vanhemman toimintaa käytännössä, 

minkä vuoksi ne ovat kaikkein merkityksellisimpiä lasten kannalta. Vanhemman toiminnan 

ja tekojen kautta mahdollistuu ja toteutuu se, mitä lapsi käytännössä vanhemmalta saa (Yli-

talo, 2011, s. 10–12.) 

Vanhemmuuden roolit kehittyvät vähitellen, minkä vuoksi vanhempana oleminen voi olla 

vaikeaa vanhemmuuden alkuvaiheessa. Vanhemmuuden keskeisimmät roolit kehittyvät 

vanhemmuuden myötä, kun vanhempi ja lapsi ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ihan-

teellinen tilanne olisi se, että vanhemmalla olisi roolit käytössään sen mukaan, mitä lapsi 

tarvitsee milloinkin kehityksensä tueksi. Joskus joku vanhemmuuden rooleista voi kehittyä 

kuitenkin liikaa, mikä voi aiheuttaa sen, että vanhempi toimii lapsen puolesta, vaikka lapsi 

ei enää sen tyyppistä toimintaa tarvitsisi. Tämä taas ei ole välttämättä hyvä asia lapsen ke-

hityksen kannalta (Ylitalo, 2011, s. 13.) 

Päiväkodissa vanhemmuuden roolikarttaa voidaan käyttää myös esimerkiksi vanhempainil-

loissa. Tällöin työntekijä voi avata roolikartan avulla keskusteluja vanhemmuudesta ja sii-

hen liittyvistä tehtävistä. Vanhemmat saavat kertoa omassa järjestyksessään vanhemmuu-

den tehtävistä ja niiden toimivuudesta heidän elämässään ja lasten kasvatuksessa. Tämä 

antaa työntekijälle mahdollisuuden peilata vanhemman kertomusta arjen tilanteisiin, joka 

mahdollistaa vanhemman vahvuuksien korostamisen. Tällä tavoin päiväkodin työntekijä 

vahvistaa vanhempia heidän kasvatustehtävässään. (Järvinen, Laine, Hellman-Suominen, 

2012, s.16.)  

Vanhemmuuden roolikarttaa on käytetty vanhempien ohjaamisen työkaluna myös esimer-

kiksi Vanhemmuuden Aika- hankkeessa (2000–2001). Roolikartan avulla vanhemmat 

huomasivat sen, miten vanhemmuus on muuttunut sukupolvien myötä. Myös työntekijät 

saivat ymmärrystä vanhemmuudesta ilmiönä ja he pystyivät tarkastelemaan vanhemmuutta 

paremmin sukupolvisena ilmiönä. Roolikarttaa tarkastellessaan vanhemmat olivat huo-

manneet sen, että nykyään perheet ovat moninaisempia kuin ennen, ja omille lapsille halut-
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tiin antaa enemmän sitä, mistä oli itse lapsena jäänyt paitsi. Roolikartta oli tuonut van-

hemmille mieleen myös negatiivisia asioita, mutta asioiden jakaminen ryhmässä oli kui-

tenkin helpottanut heikoksi koettujen vanhemmuuden roolien merkitystä. (Kekkonen, 

2004, s. 47–48.) 

Päiväkodin asiakaskunta koostuu monenlaisista perheistä, minkä vuoksi päiväkodin am-

mattilaisten pitää pystyä tukemaan myös esimerkiksi uusperheiden, sateenkaariperheiden 

sekä maahanmuuttajaperheiden vanhempia. Uusperheissä vanhemmuus voi tuoda monen-

laisia haasteita perheen aikuisille, koska uusperheeseen tuleva vanhempi ei ole lapsen bio-

loginen vanhempi, mutta hän kuitenkin osallistuu perheen arkeen ja lasten kasvatukseen 

sekä mahdollisesti myös huoltajuuteen. Roolikartta voi auttaa vanhempia pohtimaan yh-

teistä vanhemmuutta sellaisissa tilanteissa, joissa molemmat uusperheen aikuisista ovat jo 

vanhempia omille lapsilleen. Vanhemmuutta tulisi kuitenkin arvioida jokaisen lapsen koh-

dalla erikseen, koska esimerkiksi lapsen luonne ja temperamentti vaikuttavat siihen, miten 

aikuiset löytävät yhteisen tavan vastata lapsen tarpeisiin. Uusperheissä voi olla neljä ai-

kuista, jotka osallistuvat lasten kasvatukseen ja huoltajuuteen, mikä tarjoaa erilaisia näkö-

kulmia arjen tilanteisiin (Ylitalo, 2011, s. 25.)  

4.2 Vanhemmuuden roolien kehitysasteet 

Vanhemmuuden roolien kehitysasteet voidaan jakaa viiteen eri luokkaan, joita ovat: sopi-

vasti kehittynyt rooli, ylikehittynyt rooli, alikehittynyt rooli, puuttuva rooli ja vääristynyt 

rooli. Sopivasti kehittynyt rooli tarkoittaa sitä, että roolissa toimiminen on vanhemmalle 

helppoa ja luontevaa. Tällöin vanhempi toteuttaa rooliaan tahdonalaisesti ja tarvittaessa 

pystyy myös vaihtamaan sitä, jos lapsen tilanne niin vaatii. Ylikehittyneessä roolissa van-

hemman toiminta on usein automaattista, mikä voi johtaa siihen, että vanhempi jatkaa tiet-

tyä toimintaa, joka on joskus ollut lapsen kohdalla tarpeellista, mutta jota lapsi ei enää ny-

kytilanteessa tarvitse. Tällainen vanhemman toiminta voi olla jopa lapsen kehityksen es-

teenä (Ylitalo, 2011, s. 14.)  

Alikehittyneellä roolilla tarkoitetaan sitä, että vanhempi toimii lapsen tarpeisiin nähden 

puutteellisesti. Jos vanhempi kokee, että hän ei osaa toimia tässä roolissa, niin hänen toi-

mintansa voi olla hidasta ja kömpelöä. Vanhempi saattaa tuntea syyllisyyttä tai häpeää, jos 

hän tiedostaa, että hän on alikehittynyt tietyssä roolissa. Puuttuva rooli tarkoittaa sitä, että 

vanhemmalla ei ole roolia ollenkaan tai se on erittäin puutteellinen, vaikka lapsen tarpeet 
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edellyttäisivät rooliin sisältyvää toimintaa vanhemmalta. Joskus vanhemman roolin puut-

tuminen voi vahingoittaa olennaisesti jopa lapsen kehitystä. Kun vanhemman rooli on vää-

ristynyt, niin tällöin vanhempi voi toimia omien sisäisten yllykkeidensä kautta. Pahimmas-

sa tapauksessa tämä voi tarkoittaa sitä, että vanhempi esimerkiksi sääntöjen noudattajan 

roolissa käyttää väkivaltaa lasta kohtaan (Ylitalo, 2011, s. 14.) 

4.3 Tutkimuksia vanhemmuuden tukemisesta päiväkodissa 

Stakes on teettänyt kyselyn, jonka tarkoituksena oli saada tietoa vanhemmuuden tukemi-

sesta päiväkodeissa sekä neuvoloissa ympäri Suomen. Hankkeen tavoitteena oli selvittää, 

minkälaisia vanhemmuuden tukemisen toimintakäytäntöjä ja haasteita on ammatillisessa 

hoito- ja kasvatustyössä. Päiväkotien henkilökunnasta vastaajia oli yhteensä 650. Yli puo-

let kyselyyn vastanneista oli koulutukseltaan joko päiväkotien johtajia tai lastentarhanopet-

tajia. Sosiaalikasvattajia vastaajista oli reilu neljännes ja lastenhoitajia viisi prosenttia. 

(Lammi – Taskula & Varsa, 2001, s. 4.) 

Päiväkodin henkilökunta oli määritellyt erilaisia vanhemmuuden tukemisen tavoitteita, 

joita olivat yhteistyö vanhempien kanssa, vanhemmuuden arvostaminen, perheen arjen 

tukeminen, vanhempainryhmät sekä vanhempainillat, ja verkostot sekä erilaiset projektit ja 

luennot. Tämän lisäksi vanhemmuuden tukemisen tavoitteeksi nousivat erityistä tukea tar-

vitsevien lasten vanhemmat, yksilöllisyyden huomiointi, vanhempien kasvatustietoisuuden 

ja vastuun syventäminen sekä työntekijöiden ja työyhteisöjen toimintatapojen kehittäminen 

perhelähtöisemmäksi, ja koko perhettä tukevaksi. (Lammi – Taskula & Varsa, 2001, s. 35-

37.) 

Päiväkotien henkilöstön mukaan jokapäiväisessä työssä tulivat yleisimmin esille vanhem-

pien opastaminen erilaisissa kasvatuksellisissa kysymyksissä (51%), keskustelut arkielä-

män sujuvuudesta (47%), lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukeminen (31%) sekä 

lasten perushoidossa opastaminen (23%). Tutkimuksen mukaan perhe-elämän ongelmia 

(14%) tai vanhemmuuden mukanaan tuomaa identiteettimuutosta (6 %) käsiteltiin van-

hempien kanssa melko harvoin. (Lammi – Taskula & Varsa, 2001, s. 38-39.) Mielestäni se, 

että perhe-elämän ongelmia ei ole käsitelty vanhempien kanssa on melko huolestuttavaa, 

koska perheessä tapahtuvat muutokset, kuten esimerkiksi avioerot, näkyvät yleensä myös 

selkeästi lapsen käyttäytymisessä päiväkodissa. Olisi erittäin tärkeää, että päiväkodin hen-
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kilökunta olisi tietoinen tällaisista suurista muutoksista, jolloin he voisivat käsitellä asiaa 

myös lapsen kanssa ja näin tukea lasta myös päiväkodissa.  

Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, mistä aiheista vanhempien kanssa keskustellaan päi-

väkodissa. Päiväkodin ja vanhempien kasvatustavoitteet olivat nousseet keskustelun ai-

heeksi pääasiassa päiväkodin henkilökunnan aloitteesta. Näissä keskusteluissa oli ollut 

tavoitteena miettiä vanhemman kanssa yhdessä sitä, miten kasvatustavoitteet tukevat toisi-

aan, ja minkälaisia nämä tavoitteet ovat kunkin lapsen kohdalla. Perushoitoon liittyvät ky-

symykset nousivat esille suurimmaksi osaksi alle 3-vuotiaiden lasten vanhempien kanssa. 

Vanhempia oli mietityttänyt muun muassa lapsen päivärytmi, unen tarve sekä päivälevon 

merkitys ja lapsen ruokailutottumukset. Vaipoista ja tutin luopumisen ajankohdasta oli 

myös keskusteltu vanhempien kanssa. Päiväkodin arki nousi myös luonnollisesti usein 

keskustelunaiheeksi. (Lammi – Taskula & Varsa, 2001, s. 44.) 

Erilaiset kasvatuskysymykset nousivat esille päiväkotihenkilöstön vastauksista. Kasvatus-

kysymyksiin liittyivät selkeästi rajat, ja rajojen asettaminen. Henkilökunnan mukaan myös 

vanhemmat olivat kiinnostuneita rajojen asettamisesta, lasten välisistä riidoista, lapsen 

tottelemattomuudesta sekä kiukkukohtauksista.  Päiväkotiryhmän sosiaaliset suhteet ja 

lasten sosiaaliset taidot olivat puhututtaneet niin henkilökuntaa kuin vanhempiakin. Van-

hemmat olivat kiinnostuneita lapsensa roolista ryhmässä, sekä lapsen kaverisuhteista ja 

päiväkodissa esiin tulleista ristiriitatilanteista sekä kiusaamistapauksista. Päiväkodin puo-

lelta oli nostettu esille myös lasten hoitoajat ja loman tarve. Lasten sairauksista ja sairaan 

lapsen tuomisesta päiväkotiin oli myös keskusteltu vanhempien kanssa. Oppimiseen liitty-

vät kysymykset olivat nousseet esille lähinnä esikouluikäisten lasten vanhempien kanssa 

keskusteltaessa. Tällöin oli puhuttu muun muassa lapsen koulukypsyydestä. (Lammi- Tas-

kula & Varsa, 2001, s. 44-47.) 

Kasvuturve projekti on ollut kolme vuotta kestävä, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama 

perhetyön kehittämisprojekti. Kasvuturve-projektista tehdyn kyselyn tavoitteena on ollut 

selvittää sitä, miten projekti on näkynyt päiväkotien työssä henkilökunnan näkökulmasta. 

Kyselyn avulla on tutkittu myös henkilökunnan ja vanhempien käsityksiä ja toiveita van-

hemmuuden tukemisesta. (Ovaska, 2004, s. 59.)    

Kasvuturve-projektin yhtenä tavoitteena oli selvittää, miten päiväkodissa vanhemmuuden 

tukemista voitaisiin kehittää. Vanhempien näkökulmia aiheesta haluttiin selvittää, sekä 

tuoda heidän ääntänsä kuuluville. Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös sitä, minkälaisia 
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asioita vanhemmille tuli mieleen perhetyöstä päiväkodissa. Tutkimuksen tulokset on saatu 

haastattelemalla vanhempia, jotka osallistuivat Kasvuturve-projektiin. (Koivula, 2004, s. 

73.) 

Vanhemmilta kysyttiin haastattelussa muun muassa sitä, minkälaisia ominaisuuksia päivä-

kodin henkilökunnalla tulisi olla, jotta vuorovaikutus heidän kanssaan onnistuisi mahdolli-

simman hyvin. Vanhempien puheesta nousi esille se, että henkilöstön tulisi olla suvaitse-

vaa, vanhempia arvostavaa ja vanhempien kuuntelemiseen tulisi panostaa. Yksi yleinen 

vaatimus oli myös se, että henkilöstön tulisi osata nähdä perheiden ongelmat ja kyetä puut-

tumaan niihin. (Koivula, 2004, s. 93.)  

Vanhempien vastauksista oli tullut ilmi se, että päiväkoti on heidän mielestään erittäin hy-

vä paikka perhetyön tekemiselle. Vanhemmat olivat kuitenkin tiedostaneet sen, etteivät 

päiväkodin työntekijöiden nykyiset voimavarat ole riittäviä toteuttamaan perhetyötä, aina-

kaan isommassa mittakaavassa. Vanhemmat ovat kokeneet, että päiväkodin henkilöstö on 

avainasemassa näkemässä perheiden tilanteita, ja näin ollen he pystyvät reagoimaan niihin 

vaikuttaviin muutoksiin ja tilanteisiin. Päiväkotien henkilökunnan on koettu osallistuneen 

perheiden arkielämään, minkä vuoksi vanhempien mielestä päiväkoti on luonnollinen 

paikka perhetyön tekemiseksi. Vanhempien mielestä päiväkodin merkitys koko perheelle 

on suuri ja siellä työskentelevät ihmiset ovat perheille tärkeitä. (Koivula, 2004, s. 95.) 

Huolen puheeksi ottaminen nousi myös esiin vanhempien puheesta. Tutkimuksen mukaan 

monet vanhemmat olivat kokeneet huolen puheeksi ottamisen hankalaksi. Vanhempia huo-

letti se, miten toinen osapuoli vastaanottaa tiedon huolesta. Useat vanhemmat olivat kui-

tenkin sitä mieltä, että asiat pitäisi tuoda esiin mahdollisimman suoraan ja avoimesti, kui-

tenkin tilanne ja vanhemmat huomioiden. Vanhemmat korostivat sitä, että keskustelulle 

pitäisi olla rauhallinen paikka ja aika. Keskusteluajan puheeksi ottaminen tulisi lähteä siis 

ammattilaiselta itseltään, eikä keskustelua saisi käydä päiväkodin portilla tai muussa rau-

hattomassa paikassa. Perhettä ja lasta koskevat asiat tulisi kysyä ensisijaisesti perheeltä 

itseltään, ennen kuin niistä tehdään minkäänlaisia johtopäätöksiä, koska vanhemmat ovat 

asiantuntijoita oman perheensä asioissa. Isoissa perheeseen tai lapseen liittyvissä ongelmis-

sa päiväkodin henkilöstölle annettiin vastuuta, ja tällaisiin ongelmiin heidän tulisi puuttua 

nopeasti. (Koivula, 2004, s. 97–98.) 

Päiväkodissa vanhempien ja henkilökunnan vuorovaikutus on edellytys kasvatuskumppa-

nuuden syntymiselle. Swick (2004) on tutkinut sitä, mitä asioita vanhemmat odottavat päi-
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väkodissa varhaiskasvattajien ja vanhempien vuorovaikutussuhteelta. Tulosten mukaan 

vanhemmille oli tärkeää, että päiväkodin henkilöstö välittää heistä ja heidän lapsistaan sekä 

vanhempia kunnioitetaan ja heidät nähdään tärkeänä jäsenenä osana lapsen varhaiskasva-

tusta. Tämän lisäksi vanhemmat haluavat olla osana päättämässä asioista, jotka vaikuttavat 

heihin, ja vanhemmat toivovat, että heidän ideoitaan kunnioitetaan ja ne huomioidaan, kun 

luodaan uusia päivähoidon laadun elementtejä. Vanhemmat haluavat, että he pystyvät sa-

nomaan ääneen ideansa ja antamaan ammattilaisille palautetta päiväkodin toiminnasta sekä 

omista kokemuksistaan. (Swick, 2004, s. 218–219).  

Vanhemmat arvostavat päteviä varhaiskasvattajia, jotka tarjoavat palveluja tehokkaasti ja 

jotka palvelevat heidän tarpeitaan. Tärkeäksi Swickin (2004) tekemässä tutkimuksessa 

nousi myös varhaiskasvattajien asenne vanhempia kohtaan; Varhaiskasvattajien tulisi ar-

vostaa vanhempia kykenevinä ja huolehtivina vanhempina. Kun vanhemmat kokevat tule-

vansa arvostetuiksi, niin tällöin he ovat todennäköisesti myönteisempiä vuorovaikutukseen 

ammattilaisten kanssa. Usein vanhemmat puhuivat yhteistyön ja kommunikaation merki-

tyksestä, kun he kuvailevat menestyvää, ja perhettä vahvistavaa toimintatapaa päiväkodis-

sa. Vanhemmat arvostavat myös joustavuutta ja herkkyyttä perheen tarpeille, kun he kuvai-

levat laadukasta varhaiskasvatusta. Ennen kaikkea vanhemmat kuitenkin toivovat läheisen 

ihmissuhteen varhaiskasvattajien kanssa. (Swick, 2004, s. 218–219).  

Suomessa vanhempien mielipiteitä varhaiskasvatuksen laadusta ja sisällöstä on kartoitettu 

pääasiassa erilaisten kuntien teettämien asiakastyytyväisyyskyselyjen muodossa. Näitä 

ovat muun muassa Kronqvistin ja Jokimiehen tekemä selvitys (2008) siitä, miten vanhem-

mat arvioivat varhaiskasvatuksen laatua Vaikuta vanhempi- selvityksessä sekä Poikosen ja 

Lehtipään (2009) teettämä tutkimus kasvatuskumppanuudesta perheen voimavarana. Edel-

lä mainittujen tutkimusten tulokset myötäilevät osittain myös tässä tutkimuksessa saatuja 

tuloksia vanhemmuuden tukemisesta päiväkodissa.    



35 
 

 

5 Tutkimuskysymykset 

Halusin selvittää tutkimuksessani sitä, miten vanhemmat arvioivat päiväkodin toimintaa 

vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta. Minua kiinnosti myös se, minkälaisia odotuksia 

ja kehittämisehdotuksia vanhemmilla on päiväkodin toiminnasta tällä hetkellä, jotta van-

hemmuuden tukemista päiväkodeissa voitaisiin kehittää. Muodostin kaksi tutkimuskysy-

mystä, jotka vastaavat tutkimuksen tavoitteeseen. 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten vanhemmat arvioivat päiväkodin toimintaa tällä hetkellä vanhemmuuden tuke-

misen näkökulmasta?  

2. Mitä odotuksia vanhemmilla on päiväkodin toiminnan kehittämisestä vanhemmuuden 

tukemisen näkökulmasta? 

Vastaan tutkimuskysymyksiini aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen 

tulokset olen jakanut viiteen eri osaan tutkimuskysymysten perusteella. Tutkimuksen tu-

lokset esittelen luvussa 7.  
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6 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja niiden soveltaminen 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat. Tämä tutkimus on kvalita-

tiivinen tutkimus, minkä vuoksi avaan kvalitatiivisen tutkimuksen käsitteitä ja lähtökohtia 

yhdessä alaluvussa. Tutkimusaineisto on kerätty avoimen kyselylomakkeen avulla, minkä 

vuoksi käsittelen avointa kyselylomaketta tiedonkeruumenetelmänä. Tutkimuksen lähes-

tymistapa on hermeneuttinen, jonka avulla pyrin ymmärtämään vanhemmuuden tukemista 

päiväkodissa ilmiönä ja sen vaikutusta myös lapsen hyvinvointiin. Kiviniemen mukaan 

useimpien kvalitatiivisten tutkimussuuntausten voidaan katsoa olevan hermeneuttisia, kos-

ka tutkija pyrkii usein löytämään sellaisia yksilöllisiä merkityksenantoja, joita tutkittavat 

henkilöt ilmiölle antavat. (Kiviniemi, 2001, s. 74–75). Tutkimustulosten analyysi on toteu-

tettu aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla, jonka esittelen viimeisessä alaluvussa.  

6.1 Kvalitatiivinen tutkimus ja hermeneutiikka 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen, laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää, 

miten vanhemmat arvioivat päiväkodin toimintaa ja mitä he odottavat päiväkotien työnte-

kijöiltä vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta. Hirsjärven, Remeksen ja Sajaavaaran 

mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään todellisen elämän kuvaamiseen, ja siihen 

sisältyy ajatus siitä, että todellisuus on moninainen. Tutkimuskohdetta pyritään kuvaamaan 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, ja tutkijan tulee ymmärtää omat arvolähtökohtansa, 

koska tutkijan omat arvot muokkaavat sitä, miten tutkija pyrkii tutkittavaa ilmiötä kuvaa-

maan. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteis-

sa ja siinä suositaan ihmistä tiedon antajana. (Hirsjärvi, Remes & Sajaavaara, 2010, s. 161–

164.) 

Ennen tutkimusaineiston keräämistä tutkijan on mietittävä sitä, mitä aihetta ja minkälaisia 

kokemuksia tutkija haluaa ymmärtää. Tämän jälkeen tutkijan on mietittävä, mistä hän löy-

tää ihmisiä, joiden elämäntilanteeseen tutkittava aihe sisältyy. Tutkittavien on myös etsit-

tävä henkilöt, jotka vapaaehtoisesti haluavat kuvata kokemuksiaan tutkijalle, jolloin tutkija 

voi perustella mukaan pyytämilleen ihmisille, miksi juuri heidän kokemuksensa ovat tut-

kimuksen kannalta arvokkaita. Tutkittavista kokemuksista voidaan käyttää sanaa elävä 

kokemus, jonka tekee eläväksi sen rakenteellinen side tutkittavan elämäntilanteeseen. Laa-

dultaan elävä kokemus voi olla tunnetta, tietoa, uskoa ja intuitiota sekä niiden yhdistelmiä. 
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Lähtökohtana on se, että elävä kokemus on muotoutunut tutkimukseen osallistuvien omas-

sa elämässä. (Perttula, 2008, s. 136–137.)  

Laadullisen tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on se, että tutkija löytää tutkimusjoukon, 

jolla on kaikilla kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Tutkittava joukko voi vaihdella 3-4- tut-

kittavasta noin 15- tutkittavaan henkilöön. Tutkijan tulee selvittää, minkälaisia henkilökoh-

taisia kokemuksia tutkittavalla on tutkittavasta aiheesta ja verrata tutkittavien kokemuksia 

keskenään. Ideaali tilanne olisi siis se, että tutkija voisi keskittyä tutkittavien kokemuksiin 

henkilökohtaisesti. (Creswell, 2013, s. 78.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tiedonintressi on ymmärtävä, eli siinä on päämääränä tar-

koitus ymmärtää niitä merkityksiä, joita toimijat antavat itse omalle toiminnalleen ja jonka 

avulla toimijat jäsentävät elämäänsä ja ympäristöään. (Pyörälä, 1995, s. 13.)  Tässä tutki-

muksessa tutkimuskohteena on vanhemmuuden tukeminen päiväkodissa. Tässä tutkimuk-

sessa pyritään siis ymmärtämään sitä, mitä vanhemmuuden tukeminen päiväkodissa van-

hemmille merkitsee, miten he hahmottavat vanhemmuuden tukemisen päiväkodissa sekä 

mitä vanhemmuuden tukeminen tarkoittaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja suhteissa 

päiväkodissa niin lasten, vanhempien kuin päiväkodin työntekijöidenkin välillä.  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan pyrkimyksenä on tavoittaa tutkittavien näkökulma 

sekä heidän näkemyksensä tutkittavana olevasta ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa ai-

neiston analysointi on aineistolähtöistä jolloin aineiston analysoinnissa jäsennetään aineis-

tosta käsin ne teemat, jotka ovat merkityksellisiä tutkittavan ilmiön kannalta. Tutkimusai-

neiston käsittelyssä pyritään kokonaisvaltaisuuteen, jolloin tutkittavaa ilmiötä pyritään 

ymmärtämään suhteessa tutkittujen tapahtumien erityispiirteisiin sekä kontekstiinsa. (Kivi-

niemi, 2001, s. 68.) 

Tutkimusaineiston hankinnassa tutkija voi käyttää mitä tahansa tiedonhankinnan tapaa, 

jonka hän katsoo hyväksi. Erilaiset tavat hankkia aineistoa edustavat erilaisia tapoja saada 

ihmiset kuvailemaan kokemuksiaan. Näitä voivat olla esimerkiksi tekstit, puhe, valokuvat, 

piirrokset, liikkeet, ilmeet ja eleet. Tutkimusaineiston tulee kuitenkin olla tallennettavissa, 

jotta tutkija voi palata siihen tutkimustilanteen jälkeen. Esimerkiksi fenomenologisessa 

tutkimustavassa pyritään tutkimustilanteen neutraalisuuteen, joka tarkoittaa tietoista pyr-

kimystä luoda tutkimustilanteesta sellainen, että kuvattavien kokemusten aiheet ovat tut-

kimustilanteen ulkopuolella, yksittäisten tutkimuskysymysten mukaisella tavalla. Tämä 

onnistuu silloin, kun tutkimukseen osallistuville esitetään selkeät ja lyhyet ohjeet, jotka 
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johdattavat tutkittavan liittämään kokemukset omaan arkeensa. Valmiiksi muotoillut, jo-

kaiselle tutkittavalle annettavat samanlaiset ohjeet saattavat muodostaa tutkimusaineiston 

hankintatilanteen koko rakenteen. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun tutkija pyytää 

ilmaisemaan kokemuksia kirjallisesti tutkijan kuvausohjeiden perusteella. (Perttula, 2008, 

s. 140–141.) 

Kvantitatiivisessa ja kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija voi olla joko tutkittavien lähel-

lä, tai etäällä heistä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei siis ole itsestään selvää, että tutkija 

ottaa läheistä kontaktia tutkittaviin, vaikka näin usein esitetäänkin. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajaavaara, 2010, s. 193.) Esimerkiksi avoimen kyselylomakkeen voi lähettää tutkittaville 

sähköisessä muodossa, jolloin tutkittavat voivat vastata siihen rauhassa omalla ajallaan. 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto on kerätty avoimen kyselylomakkeen avulla sähköi-

sesti. Tämä oli toimiva tapa saada tutkimusaineisto kasaan nopeasti, koska jokainen vastaa-

ja pystyi vastaamaan kyselyyn silloin kun heillä oli siihen hyvin aikaa, ja vastaukset tulivat 

välittömästi perille.  

Hermeneutiikalla tarkoitetaan teoriaa ymmärtämisestä ja tulkinnasta ja siinä yritetään etsiä 

tulkinnalle sellaisia sääntöjä, joita noudattaen voitaisiin puhua vääristä tai oikeammista 

tulkinnoista. Hermeneuttinen tutkimus kohdistuu tutkimaan ihmisten välistä kommunikaa-

tiota. Dilthey on määritellyt hermeneuttisen tulkinnan kohteeksi ihmisten ilmaisut. Kielel-

liset ilmaisut ovat hallitsevin ilmaisun luokka, mutta ilmaisuja voidaan tutkia myös muita 

kehollisia ilmaisuja tutkimalla, esimerkiksi tutkimalla ihmisten liikkeitä, eleitä ja ilmeitä. 

Kaikki ilmaisut kantavat merkityksiä ja merkityksiä voidaan lähestyä vain ymmärtämällä 

ja tulkitsemalla. Voidaan ajatella, että ilmaisut ja niiden ymmärtäminen ovat yhteisöllisen 

elämän perusilmiöitä. (Laine, 2001, s. 29.) 

Hermeneutiikassa voidaan ajatella olevan yksi pääkysymys joka on: Mikä on tämän tekstin 

tarkoitus? Hermeneutiikassa ollaan siis pääasiassa kiinnostuneita tekstistä tai tekstianalo-

geista löytyvistä merkityksistä. (Myers & Avison, 2002, s. 10.) Tässä tutkimuksessa aineis-

to on kerätty avoimen kyselylomakkeen avulla. Jokaisen vastaajan vastauksista on etsitty 

heidän antamia merkityksiä aiheesta, sekä muodostettu kaikkien vastaajien vastauksista 

kokonaiskuva, joka edustaa koko tutkimusjoukon antamia merkityksiä sille, mitä he ajatte-

levat vanhemmuuden tukemisen olevan päiväkodissa tällä hetkellä.  

Hermeneuttisessa tutkimuksessa metodi tarkoittaa ajattelutapaa ja tutkimusotetta, ei niin-

kään teknisesti säännönmukaista aineiston käsittelytapaa. Tutkijan tulee miettiä, miten hän 
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voi tutkimuksessa toimia niin, että hän saavuttaa toisen kokemuksen ja hänen ilmaisunsa 

mahdollisimman autenttisina. Tällöin tutkijan tulee miettiä myös sitä, kuinka hän voi laa-

jentaa omaa subjektiivista perspektiiviä siten, että hän pystyy ymmärtämään toisen ihmisen 

omalaatuisuutta. Hermeneuttiseen tutkimukseen liittyy aina kriittinen ja reflektiivinen vai-

he, jolloin tutkija pyrkii kyseenalaistamaan omat tulkintansa. (Laine, 2001, s. 31–34.) 

Tutkija kokee jokaisessa tutkimuksen vaiheessa hermeneuttisen kehän ongelman, jolla tar-

koitetaan sitä, että tutkija käy tutkimuksellista dialogia tutkimusaineiston kanssa. Tällöin 

tutkija käy aineiston kanssa dialogiseen vuoropuheluun, jonka tavoitteena on toisen toiseu-

den ymmärtäminen. Voidaan ajatella, että tutkimustieto syntyy vasta tuossa dialogissa. 

(Laine, 2001, s. 31-34.) Tutkijan tulisi siis pystyä vapautumaan oman perspektiivinsä mi-

näkeskeisyydestä, jolloin tutkijan ymmärrys jatkuvasti korjaantuu ja syventyy. Dialogin 

tavoitteena on se, että tutkijalla olisi avoin asenne tutkittavaa kohtaa (Aaltola, Valli, 2001, 

s. 31, 34.) Tutkija pyrkii ymmärtämään tekstiä kokonaisuutena ja tulkitsemaan tekstin osia, 

jolloin odotettavissa olevat kuvailut ohjailevat kokonaisuutta (Myers & Avison, 2002, s. 

10). 

6.2 Tutkimusaineisto ja sen kerääminen kyselylomakkeella 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten vanhemmat arvioivat päiväkodin toimintaa 

vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta tällä hetkellä sekä vanhempien odotuksia päivä-

kodin toiminnan kehittämisestä vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta. Tutkimus toteu-

tettiin sähköisesti avoimen kyselylomakkeen avulla huhti- ja toukokuussa 2015. Kyselylo-

make lähetettiin vanhemmille Vanhempien Akatemia- hankkeen postituslistan kautta. En 

saanut kuitenkaan tätä kautta tarpeeksi vastauksia, joten levitin linkkiä kyselyyn myös Fa-

cebookissa tutuilleni, joilla on päiväkoti-ikäisiä lapsia sekä lisäsin linkin ”Lasten kanssa 

askartelevien ideapankki”- ryhmään. Vanhempien Akatemia-hankkeen postituslistan kautta 

sain yhteensä 16 vastausta, ja loput vastauksista tulivat Facebookiin liitetyn linkin kautta.  

Tutkimukseen osallistui yhteensä 32 vanhempaa ympäri Suomen. Vastaajista 30 oli naisia 

ja kaksi (2) miestä. Vastaajien ikähaarukka oli 24-vuotiaasta 43-vuotiaaseen. Vastaajien 

lapsista 21 oli kunnallisessa päivähoidossa, ja 11 oli yksityisessä päivähoidossa. Vastaajien 

yleisin perhemuoto oli ydinperhe (26 vastausta), yksinhuoltajaperheitä oli viisi (5) ja yksi 

(1) perheistä oli uusperhe. Lasten iät vaihtelivat 1-vuotiaasta 6-vuotiaaseen ja lapsia oli 

perheessä keskimäärin 1,75. 
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Keräsin tutkimusaineistoni sähköisen kyselylomakkeen avulla, ja tämä onkin yksi kvalita-

tiivisen tutkimuksen perinteisin tapa kerätä tutkimusaineistoa. Sähköisen kyselyn etuna 

voidaan pitää taloudellisuutta sekä sitä, että kyselystä saadut vastaukset ovat käännettävis-

sä suoraan tiedostoksi. Tällöin aineiston syöttö jää pois, ja näin tutkija välttyy mahdollisilta 

lyöntivirheiltä, joita voi tulla silloin, kun tutkija syöttää aineistoa tietokoneelle. (Kiviniemi, 

2015, s. 84, 110.) Kyselylomake tunnetaan survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. 

Sana survey tarkoittaa sellaisia havainnoinnin, haastattelun ja kyselyn muotoja joissa koe-

henkilöt muodostavat näytteen tai otoksen tietystä perusjoukosta ja joissa aineiston keruu 

tapahtuu standardoidusti. Standardoimisella tarkoitetaan sitä, että asiaa, jota vastaajilta 

halutaan kysyä, tulee kysyä jokaiselta vastaajalta täsmälleen samalla tavalla. (Hirsjärvi,  

Remes ym., 2010, s. 193.) Tämä toteutuu hyvin avoimen kyselylomakkeen avulla, koska 

sama kyselylomake lähetetään jokaiselle vastaajalle erikseen. Näin tehtiin myös tässä tut-

kimuksessa. 

Kyselytutkimuksen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto, minkä on kyselytutkimus-

ten etu. Kyselytutkimuksessa voidaan kysyä monia erilaisia asioita, ja tällainen kyselyme-

netelmä on tehokas myös tutkijan kannalta, koska se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. 

Kyselytutkimuksen heikkouksina pidetään sitä, että aineisto voi jäädä pinnalliseksi, minkä 

vuoksi tutkimus voi jäädä teoreettisesti vaatimattomaksi. Haittana pidetään myös sitä, että 

tutkija ei voi olla varma siitä, ovatko tutkittavat suhtautuneet vakavasti tutkimukseen, eli 

ovatko tutkittavat vastanneet kyselyyn huolellisesti ja rehellisesti. Väärinymmärryksien 

kontrollointi on myös haastavaa, koska tutkija ei voi olla varma siitä, miten tutkittavat ovat 

ymmärtäneet kysymykset. Joissakin tapauksissa myös vastaamattomuus voi nousta ongel-

maksi. (Hirsjärvi, Remes ym., 2010, s. 195.) Tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston han-

kinnassa käytettiin sähköistä kyselylomaketta osaksi sen vuoksi, että kyselylomake säästää 

tutkijan aikaa. Tutkimus on toteutettu melko tiiviissä aikataulussa, minkä vuoksi sähköinen 

kyselylomake oli paras tapa saada kattava aineisto tutkimusta varten.  

Vastauksia sain yhteensä 35, joista jouduin hylkäämään kolme vastausta. Perusteena vasta-

usten hylkäämiselle oli se, että kahden vastaajan lapset eivät olleet enää päiväkodissa, ja 

kolmannen vastauksen hylkäsin sen vuoksi, että vastaaja oli vastannut yhdeksästä kysy-

myksestä ainoastaan kolmeen. Vastaajan vastauksista ei tullut esille uutta tietoa mitä olisin 

voinut tutkimukseen käyttää, minkä vuoksi siis hylkäsin kaikki vastaajan antamat vastauk-

set. Niemisen (1998, s. 218–219.) mukaan kirjallisissa tutkimusaineistoissa, kuten esimer-

kiksi kyselylomakkeella kerätyssä aineistossa ongelmaksi voivat muodostua se, että tutkit-
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tavien vastaukset ovat liian lyhyitä tai vain ranskalaisin viivoin kirjoitettuja kuvauksia. 

Tämän vuoksi tutkija joutuu usein suorittamaan valintaa, ja aineistoksi valitaan vain ne 

kirjoitukset, jotka ovat kyllin rikkaita ja monipuolisia valottamaan tutkittavaa ilmiöitä.  

Tutkijan täytyy olla erityisen huolellinen kysymysten tekemisessä ja muotoilussa, koska 

kysymykset luovat perustan tutkimuksen onnistumiselle. Eniten virheitä tutkimustuloksiin 

aiheuttaakin kysymysten muoto, jos vastaaja ei ajattele kysymystä samalla tavalla, kuin 

tutkija on sen tarkoittanut. Tutkijan tulee olla tarkkana myös sanamuodoissa, koska ne ei-

vät voi olla epämääräisiä tai häilyviä. Kysymykset eivät saa olla johdattelevia, ja niiden 

tulisi olla mahdollisimman yksiselitteisiä. Aineistonkeruuseen ei tulisi lähteä liian nopeasti, 

mikä on usein aloittelevan tutkijan virhe. (Valli & Aaltola, 2015, s. 85.)  

Verkkokyselyn voi tehdä sosiaalisen median kautta laittamalla linkki kyselyyn johonkin 

sosiaalisen median alustalle, esimerkiksi Facebookiin tai Twitteriin. Tällöin kyselyyn voi-

vat vastata ne henkilöt, jotka haluavat osallistua tutkimukseen, eikä tutkija voi rajata tutki-

musjoukkoa juurikaan. Tällöin tutkijan on myös aiheellista miettiä, onko tutkimusjoukko 

jotenkin valikoitunut ja millaiset ihmisryhmät ovat voineet jäädä tutkimuksen ulkopuolelle. 

(Valli & Aaltola, 2015, s. 111–112.) Tässä tutkimuksessa voidaan ajatella, että tutkimuk-

seen osallistuneet henkilöt ovat suhteellisen aktiivisia vanhempia, koska Vanhempien Aka-

temia-hankkeen toiminta on vanhemmille vapaaehtoista. Samoin Facebook ryhmä ”Lasten 

kanssa askartelevien ideapankki” antaa mielikuvan aktiivisista vanhemmista. Tähän tutki-

mukseen ei ole ollut mahdollista osallistua paperisen kyselylomakkeen avulla, mutta tämä 

on ollut tietoinen valinta, samoin kuin tutkimusjoukon kerääminen Vanhempien Akatemia- 

hankkeen postituslistalta.  

Kyselyyn sai vastata anonyymisti, joten vastaajien henkilöllisyys ei tule ilmi vastuksista 

missään vaiheessa. Vastausprosentin parantamiseksi houkuttelin vanhempia vastaamaan 

kyselyyn muutaman palkinnon avulla, jotka arvoin sähköpostiosoitteidensa jättäneiden 

vastaajien kesken. Tämän jälkeen hävitin sähköpostiosoitteet, joten jokaisen vastaajan 

henkilöllisyys on säilynyt anonyymina tämän jälkeen koko tutkimusprosessin ajan. Muu 

tutkimusaineisto hävitetään heti sen jälkeen, kun pro gradu tutkielma on hyväksytty. 

Yhdistin vanhempien vastaukset kysymys kerrallaan, jolloin sain yhtenäisen kokonaisuu-

den aina yhtä kysymystä varten. Jokainen vastaajista oli vastannut jokaiseen kysymykseen, 

ja vanhempien vastauksia sain litteroitua tekstiä yhteensä 20 sivua, mikä oli mielestäni 
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hyvä määrä tekstiä vastaajiin nähden. Vanhempien vastaukset olivat pääasiassa todella 

monipuolisia, ja sain vastausten perusteella hyvin vastattua asetettuihin tutkimustehtäviin. 

Eskolan ja Suorannan mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole välitöntä 

vaikutusta eikä merkitystä tutkimuksen onnistumiseen. Olennaista on se, että aineisto toi-

mii tutkijan apuna rakennettaessa käsitteellistä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Eli ai-

neiston määrä on kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuskohtainen; vastauksia tarvitaan 

juuri sen verran kuin on aiheen kannalta välttämätöntä. Voidaan ajatella, että aineistoa on 

riittävästi silloin, kun uudet tapaukset eivät tuota enää mitään uutta tietoa tutkimusongel-

man kannalta. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 61–63.) Myös tässä tutkimuksessa yksi vastaus 

hylättiin juuri sen vuoksi, että vastaukset olivat suppeita eivätkä ne tarjonneet enää uutta, 

merkittävää tietoa tutkimuksen tulosten kannalta.  

Avoin kyselylomake (Liite 2) koostui kahdeksasta (8) avoimesta kysymyksestä, joiden 

avulla pyrin saamaan kattavan kuvauksen siitä, minkälaisia kokemuksia vanhemmilla oli 

vanhemmuuden tukemisesta päiväkodissa. Yksi kysymyksistä oli kvantitatiivinen, jossa 

selvitin vanhempien tyytyväisyyttä päiväkodin toimintaan tällä hetkellä. Vanhemmat saivat 

arvioida tyytyväisyyttään asteikolla 1-5. Kyselylomakkeessa vastaajan taustatietoina ky-

syin vanhemman sukupuolta ja ikää, lasten määrää sekä lasten iät, perhemuotoa, sekä sitä, 

onko lapsi tällä hetkellä kunnallisessa vai yksityisessä päiväkodissa. Avoin kyselylomake 

(Liite 2) sekä saatekirje (Liite 1) löytyvät tutkimuksen liitteistä.  

Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymysten muotoilu on onnistunut melko hyvin. Tutkimus-

kysymysten avulla sain kattavia kuvauksia siitä, minkälaiseksi vanhemmat kokevat van-

hemmuuden tukemisen päiväkodeissa tällä hetkellä ja toisaalta, mitä asioita vanhemmat 

odottaisivat vielä enemmän päiväkodin ammattilaisilta vanhemmuuden tukemisen suhteen. 

Tosin, joidenkin kysymysten kohdalla huomasin, että tutkittava on lukenut kysymyksen 

hieman hätiköidysti. Eniten väärinymmärryksiä tuli kysymyksessä, jossa pyydettiin van-

hempia vastaamaan siihen, minkälaista tukea he toivoisivat päiväkodin henkilökunnalta 

omaan vanhemmuuteen. Tähän moni vastaajista oli vastannut, minkälaista tukea hän on 

saanut omaan vanhemmuuteen toiveiden sijaan. Tutkimuskysymykset muotoiltiin nopeasti 

tutkimusaiheen päättämisen jälkeen, koska tutkimus on tehty melko tiiviissä aikataulussa. 

Jos tutkimus toteutettaisiin uudelleen, muokkaisin tutkimuskysymyksiä hieman erilaisiksi. 

Koen, että sain kuitenkin kattavan aineiston myös näiden kysymysten avulla.  
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Avoin kyselylomake antaa mahdollisuuden vastaajalle vastata kysymyksiin omin sanoin, 

jolloin vastauksista saa käsityksen siitä, mikä vastaajan tietämys on tutkittavasta aiheesta. 

Avointen kysymysten avulla voidaan nähdä, mitkä asiat ovat keskeisiä vastaajien ajattelus-

sa, ja ne myös voivat osoittaa vastaajien asiaan liittyvien tunteiden voimakkuutta. Vastauk-

sista on myös mahdollista tunnistaa motivaatioon liittyviä seikkoja, sekä vastaajan viiteke-

hyksiä tutkittavasta aiheesta. (Hirsjärvi, Remes ym., 2010, s. 201.) Nämä seikat tulivat 

hyvin ilmi vanhempien vastauksista. Vanhempien vastauksista sai selkeän kuvan siitä, 

minkälaista he ajattelevat vanhemmuuden tukemisen päiväkodissa olevan.  

6.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Tutkimusaineisto on kerätty avoimen kyselylomakkeen avulla, ja tutkimustulosten ana-

lysoinnissa on käytettyaineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Aineistolähtöinen sisällönana-

lyysi voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri vaiheeseen. Näitä ovat Milesin ja Hubermanin 

mukaan aineiston redusointi, eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja ai-

neiston abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Aineistolähtöinen sisällönana-

lyysi etenee siis siten, että ensin tutkija kirjoittaa auki esimerkiksi haastattelusta saamansa 

tiedot sana sanalta. Tämän jälkeen aineistoon perehdytään lukemalla aineisto huolellisesti, 

aineistosta etsitään pelkistettyjä ilmauksia, ja lopuksi listataan ne. Aineistosta etsitään sa-

mankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia sekä muodostetaan ilmauksista alaluokkia, yläluokkia 

ja lopulta uusia käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 108–109.) 

Redusointivaiheessa tutkija pelkistää aineiston siten, että siitä karsitaan tutkimukselle 

kaikki epäolennainen pois. Tällöin tutkijan tulee pelkistää aineisto tutkimustehtävien avulla 

siten, että aineistoon jää vain oleellinen tieto jäljelle. Pelkistäminen voi tapahtua tiivistä-

mällä tutkijan saamaa informaatiota tai tutkimusaineiston pilkkomista osiin. Tutkija voi 

pelkistää aineistoaan esimerkiksi siten, että hän etsii auki kirjoitetusta aineistosta tutkimus-

tehtävän kysymyksillä niitä kuvaavia ilmaisuja, jotka voidaan alleviivata erivärisillä kynil-

lä. Tutkijan tulee määrittää myös analyysiyksikkö, joka voi olla yksittäinen sana. Tutki-

mustehtävä ja tutkimusaineiston laatu määrittävät ja ohjaavat analyysiyksikköä. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2012, s. 109–110.) Tässä tutkimuksessa analyysiyksikkönä toimivat vanhempien 

kirjoittamat kokemukset aiheesta, koska pyrin ymmärtämään vanhempien vastauksista 

vanhempien kokemuksia siitä, miten he kuvaavat vanhemmuuden tukemista päiväkodissa 

tällä hetkellä.  
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Toisessa, aineiston klusterointivaiheessa aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset käydään 

tarkasti läpi, ja aineistosta pyritään etsimään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia ku-

vaavia käsitteitä. Tutkija ryhmittelee samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ja yhdistää ne luo-

kiksi. Tämän jälkeen luokka nimetään sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluyksik-

könä voi toimia esimerkiksi tutkittavan ilmiön ominaisuus, piirre tai käsitys. Yksittäiset 

tekijät sisällytetään ylempiin käsitteisiin, jolloin aineisto tiivistyy. Klusterointivaiheessa 

tutkija luo pohjan tutkimuksen perusrakenteelle sekä tekee jo alustavia kuvauksia tutkitta-

vasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 110.) Tässä tutkimuksessa luokitteluyksikkönä 

toimivat käsitysten sijaan vanhempien kokemukset tutkittavasta aiheesta. Tutkija on pyrki-

nyt ymmärtämään vanhempien vastauksista heidän kokemuksiaan, ja samantyyppiset ko-

kemukset on yhdistetty erilaisiksi alaluokiksi.  

Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa seuraa aineiston abstrahointi. Siinä tutkija erottaa 

tutkimuksen kannalta olennaisen tiedon, ja valikoidun tiedon perusteella hän muodostaa 

siitä teoreettisia käsitteitä. Abstrahointivaiheessa edetään alkuperäisinformaation käyttä-

mistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja lopulta johtopäätöksiin. Tutkija 

jatkaa abstrahointia yhdistelemällä luokituksia niin kauan kuin se vain on aineiston sisällön 

näkökulmasta mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 111.) Tässä tutkimuksessa teoreet-

tiset käsitteet on muodostettu vanhempien kokemusten perusteella. Vanhemmat ovat anta-

neet vastauksissaan omia kokemuksiaan asiasta, jonka pohjalta tutkija on pyrkinyt ymmär-

tämään ja päätellyt, mitä merkityksiä vanhemmat ovat vanhemmuuden tukemisesta päivä-

kodeissa antaneet.  

Seuraavassa taulukossa esittelen esimerkin siitä, miten olen pelkistänyt tutkimusaineiston, 

ryhmitellyt käsitteet sekä yhdistänyt ne alaluokiksi. Alaluokat olen yhdistänyt jälleen pää-

luokaksi, jonka avulla olen vastannut tutkimuskysymykseeni. Luokittelussa syntyi yhteen-

sä neljä eri pääluokkaa. Alaluokkia sain luokittelun perusteella yhteensä 14. 
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TAULUKKO 1.  

Alkuperäisilmaus Pelkistettyilmaus Alaluokka Pääluokka 

”He kertovat 

miten lasten päi-

vä on mennyt ja 

kuinka heitä on 

hoidettu…” 

Hän kertoo miten 

tärkeää on saada 

tietoa lapsen 

päiväkotipäivästä 

ja siitä, miten 

lasta on päivän 

aikana hoidettu. 

 

Lapsen päiväko-

tipäivästä kerto-

minen 

Lapsen kasvun 

ja kehityksen 

tukeminen osa-

na vanhem-

muuden tuke-

mista 

”Ollessani huo-

lissani jostakin 

asiasta, päiväko-

din henkilökunta 

on toiminut yh-

teistyössä ja seu-

rannut lapsen 

tilannetta päivä-

kodissa…” 

Hän kertoo, mi-

ten merkityksel-

listä on, että hän 

pystyy jakamaan 

huolensa päivä-

kodin henkilö-

kunnan kanssa ja 

että henkilökunta 

havainnoi lasta 

päiväkotipäivän 

aikana. 

Lapsen havain-

nointi ja yksilöl-

linen huomioi-

minen päiväko-

dissa 

Lapsen kasvun 

ja kehityksen 

tukeminen osa-

na vanhem-

muuden tuke-

mista 

”Lapsesta on 

saanut aina hy-

vää ja rakenta-

vaa palautetta, 

myös huonoina 

päivinä…” 

 

Hän kertoo, mi-

ten merkityksel-

listä on saada 

lapsesta positii-

vista palautetta. 

Positiivisen pa-

lautteen antami-

nen lapsesta 

Lapsen kasvun 

ja kehityksen 

tukeminen osa-

na vanhem-

muuden tuke-

mista 

”Toivoisin tietoa 

ja työkaluja ar-

jen haasteisiin 

mm. uhmaikäisen 

lapsen kanssa 

Hän kertoo, mi-

ten tärkeää on 

saada tietoa ja 

ohjeita siitä, mi-

ten lapsen haas-

Lapsen haastava 

käyttäytyminen 

Lapsen kasvun 

ja kehityksen 

tukeminen osa-

na vanhem-

muuden tuke-
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toimimiseen.” 

 

tavassa kehitys-

vaiheessa voisi 

toimia.  

mista 

Taulukossa on esimerkki siitä, miten olen muodostanut pääkäsitteen: Lapsen kasvu ja kehi-

tys osana vanhemmuuden tukemista. Pääkäsite koostuu siis neljästä eri osa-alueesta, jotka 

liittyvät lapsen kasvun ja kehityksen seuraamiseen ja sitä kautta myös vanhemmuuden tu-

kemiseen päiväkodissa. Jokaisesta alaluokasta on taulukossa vain yksi esimerkki, mutta 

todellisuudessa alaluokat ovat muotoutuneet useiden samansisältöisten vastausten perus-

teella. Esimerkkejä vanhempien vastauksista löytyy enemmän Tutkimuksen tulokset - lu-

vusta.  

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tavoitteena on siis yhdistellä erilaisia käsitteitä ja näin 

saada vastaus tutkimustehtävään. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 112–113.) Tässä tutkimuk-

sessa on yhdistetty vanhempien kokemuksia ja heidän antamiaan merkityksiä vanhem-

muuden tukemiseen päiväkodissa heidän kirjoittamiensa vastausten pohjalta. Hämäläisen 

mukaan sisällönanalyysi perustuu tutkimusaineiston tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään 

empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkija 

muodostaa yläkäsitteiden avulla kuvauksen tutkimuskohteesta abstrahointi vaiheessa. Tä-

mä mahdollistaa sen, että tutkimuksen teoriaa ja johtopäätöksiä voidaan verrata koko ajan 

alkuperäisaineistoon, kun ollaan muodostamassa uutta teoriaa. Empiirinen aineisto tulee 

liittää teoreettisiin käsitteisiin, ja tuloksissa tulee esittää empiirisestä aineistosta muodostu-

nut malli, käsitteet, käsitejärjestelmät ja aineistoa kuvaavat teemat.  Tutkijan tulee kuvailla 

tuloksia esiteltäessä myös luokittelujen pohjalta muodostuneet käsitteet tai kategoriat ja 

niiden sisällöt. Johtopäätöksissä tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavia heidän omasta nä-

kökulmastaan jokaisessa analyysin vaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 112–113.) 
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7 Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa esittelen aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla saadut tutkimustulokset 

1) vanhempien arviosta, miten heidän vanhemmuuttaan tuetaan päiväkodissa tällä hetkellä 

ja 2) minkälaisia odotuksia vanhemmilla on päiväkodin toiminnan kehittämisen suhteen 

vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta. Vastaan tutkimuskysymyksiin neljässä eri alalu-

vussa. Ensimmäisessä luvussa käsittelen vanhempien tyytyväisyyttä päiväkodin toimintaan 

yleisellä tasolla, toisessa luvussa käsittelen sitä, miten lapsen kasvun ja kehityksen tukemi-

nen tukee vanhemmuutta, kolmannessa luvussa käsittelen sitä, mikä merkitys vanhempien 

ja päiväkodin henkilökunnan välisellä vuorovaikutuksella sekä vanhempien kasvatustietoi-

suuden lisäämisellä on vanhemmuuden tukemiseen ja neljäs luku käsittelee vanhempien 

toiveita päiväkodin toiminnan kehittämisestä. Jokaisen alaluvun olen jakanut pienempiin 

osiin väliotsikoiden avulla, jotta tutkimuksen tulokset ovat lukijalle mahdollisimman sel-

keässä muodossa. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaan alaluvuissa 1-3 ja toiseen 

tutkimuskysymykseen vastaan alaluvussa 4.  

7.1 Vanhempien tyytyväisyys päiväkodin toimintaan tällä hetkellä 

Suurin osa kyselyyn vastanneista vanhemmista oli sitä mieltä, että vanhemmuuden tuke-

minen päiväkodissa näkyy ainakin jossain määrin päiväkodin toiminnassa. Vanhemmuu-

den tukemisen lähtökohtana vanhemmat pitivät avointa vuorovaikutusta päiväkodin henki-

lökunnan kanssa, koska tämä luonnollisesti mahdollistaa avoimet keskustelut lapsen, van-

hemman ja koko perheen tilanteesta. 

Tutkimuksessa pyysin vanhempia arvioimaan tyytyväisyyttään päiväkodin toimintaan tällä 

hetkellä asteikolla 1-5. Numero 1 tarkoitti sitä, että vanhempi on hyvin tyytymätön päivä-

kodin toimintaan, ja 5 sitä, että vanhempi on hyvin tyytyväinen päiväkodin toimintaan tällä 

hetkellä. Vastaajien keskiarvoksi tuli 4,125, mikä siis tarkoittaa sitä, että vanhemmat ovat 

pääasiassa tyytyväisiä päiväkotien tämän hetkiseen toimintaan. Hajonta vastausten välillä 

ei ollut suuri, huonoin arvio päiväkodin toiminnasta oli 3. Vanhempien vastaukset ovat 

mielestäni osittain ristiriidassa sen kanssa, miten he ovat vastanneet kysymykseen siitä 

”Oletko pettynyt odotuksissanne saada tukea omaan vanhemmuuteen ja lasten kasvatuk-

seen päiväkodin henkilökunnalta?”  Ristiriitaisia tuloksia voi selittää esimerkiksi se, että 

vanhemmat ovat tähän kysymykseen vastatessaan vastanneet yleiseen tyytyväisyyteensä 
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päiväkodin toiminnasta, ei pelkästään vanhemmuuden tukemiseen liittyen. Vanhempien 

odotuksia käsittelen myöhemmin tulevassa luvussa.  

Vanhempia on pyydetty arvioimaan päiväkodin laatua yleisesti myös muissa tutkimuksis-

sa. Muun muassa Scopellitin ja Musattin (2012, s. 1037) tutkimuksessa kysyttiin vanhem-

pien arvioita varhaiskasvatuksen laadusta. Tutkimustulosten mukaan on aiheellista huomi-

oida vanhempien näkökulmat varhaiskasvatuksen laadun arvioinnissa. Vanhemmat voivat 

toimia varhaiskasvatuksen laadun pätevinä arvioijina, jos heitä pyydetään esittämään arvi-

oita palvelun eri ulottuvuuksista. Vanhemmille päivähoidon laadussa keskeisimpiä teemoja 

ovat lapsen kasvatus ja hoito, mutta vanhempien omien tarpeiden näkökulmasta heidän 

vastauksistaan nousi kuitenkin selkeä tarve sosiaalisiin kontakteihin varhaiskasvatuksen 

henkilöstön ja muiden vanhempien kanssa.  

Tutkimuksessa selvitettiin yhden avoimen kysymyksen avulla sitä, onko vanhemmilla jo-

kin tietty ammattiryhmä, jolta he toivovat erityisesti tukea omaan vanhemmuuteensa ja 

lasten kasvatukseen. Vastauksista tuli esille selkeästi lastentarhanopettajan rooli osana 

vanhemmuuden tukemista. Osa vanhemmista ei nimennyt mitään tiettyä ammattiryhmää, 

joilta he hakevat tukea omaan vanhemmuuteensa, vaan kyse oli enemmänkin siitä, kenen 

työntekijän kanssa henkilökemiat pelaavat parhaiten yhteen.  

”Tärkeimpänä ammattiryhmänä tuen antajana näen lastentarhanopettajat heidän laajim-

man kasvatusalan koulutuksensa vuoksi.” 

Lastentarhanopettajat, koska heillä on vankin ammattitaito ja pedagoginen koulutus.” 

Lapsemme päiväkodin hoitajat ja opettajat ovat mahtavia ja erityisesti ryhmän opettajalta 

haen ja saan tukea. Tämä on myös henkilökemiaan liittyvä asia.” 

”En kohdista tuen tarvetta erityisemmin tiettyyn ammattiryhmään. Ymmärrän, että henki-

löstön ammattiryhmillä hieman erilaisia rooleja toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, 

mutta näen kuitenkin jokaisen yhtä lailla osallisena lapseni arjen sujuvuuteen ja suhteessa 

meihin vanhempiin.” 

Vastausten mukaan vanhemmat hakevat tukea ensisijaisesti ryhmän lastentarhanopettajalta 

sen vuoksi, että lastentarhanopettajalla nähtiin olevan laaja kasvatusalan koulutus sekä 

vahva pedagoginen osaaminen. Vanhemmat kuitenkin arvostavat jokaisen työntekijän 
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ammattitaitoa päiväkotiryhmässä, minkä vuoksi osa vanhemmista ei osannut nimetä tiettyä 

ammattiryhmää, jolta he hakisivat ensisijaisesti tukea omaan vanhemmuuteensa.  

Osassa vastauksista vanhemmat kritisoivat päiväkodin toimintaa vanhemmuuden tukemi-

sen näkökulmasta. Kaikki vanhemmat eivät koe saavansa tukea omaan vanhemmuuteen ja 

lasten kasvatukseen päiväkodista. 

”… Kaikki toiminta keskittyy lapseen ja hänen tekemisiinsä, mikä totta kai on tärkeää, 

mutta vanhemmuuteen liittyvät asiat ja vanhemmuuden tukeminen monesti kyllä sivuute-

taan täysin.” 

”Ei juuri mitenkään. Ehkä sellaisissa tapauksissa jos lapsella on jokin haaste tai erityi-

syys, joka edellyttää tarkempaa yhteistyötä?” 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet sen, että vanhempien ja varhaiskasvattajien vahva suhde 

on suoraan verrattavissa siihen, miten vanhemmat arvioivat hoitoa ja kasvatusta, mitä hei-

dän lapsensa päiväkodissa saa (Knopf & Swick, 2007, s. 292). Vanhemmuus ja sen tuke-

minen päiväkodissa saatetaan sivuuttaa, kun varhaiskasvatuksen keskiössä on lapsi. Voi-

daan kuitenkin ajatella, että hyvinvoivan lapsen takana on hyvinvoiva perhe ja vanhempi, 

minkä vuoksi vanhemmuutta ei voida sivuuttaa varhaiskasvatuksenkaan kentällä. Jos päi-

väkodin henkilökunnan ammattitaito ei riitä vanhemman tukemiseen, niin tällöin päiväko-

din henkilökunnan tulisi pystyä ohjaamaan vanhempia sellaisen tuen piiriin, mikä van-

hemman ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta olisi tarpeellista.  

7.2 Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen osana vanhemmuuden tukemista 

Lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen on vanhempien mielestä tärkeä osa 

vanhemmuuden tukemista päiväkodissa. Vanhemmat pitävät tärkeänä sitä, että he voivat 

jättää lapsensa turvallisen ja ammattitaitoisen henkilökunnan vastuulle työpäivänsä ajaksi. 

Vanhempien mielestä päiväkodin henkilökunta on merkittävässä roolissa lasten elämässä, 

ja he haluavat jakaa huomioita lapsen kasvusta, kehityksestä ja hyvinvoinnista päiväkodin 

henkilöstön kanssa. Olen jaotellut tulokset lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta neljään 

eri luokkaan, joita ovat: Lapsen päiväkotipäivästä kertominen, Lapsen havainnoiminen, 

Positiivisen palautteen antaminen lapsesta ja Lapsen haastavan käyttäytymisen pohtiminen. 

Näiden alaluokkien tulokset käyn läpi tässä luvussa.  
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7.2.1 Lapsen päiväkotipäivästä kertominen 

Vanhemmat pitivät tärkeänä sitä, että he pystyivät vaihtamaan tietoa ja näkökulmia lapsen 

kasvusta ja kehityksestä päiväkodin henkilökunnan kanssa. Vanhempien vastauksissa ko-

rostuvat päivittäiset keskustelut siitä, miten lapsen päiväkotipäivä on sujunut.  

”He kertovat miten lasten päivä on mennyt ja kuinka heitä on hoidettu. Jos ongelmia on 

ollut, myös niistä kerrotaan ja keskustellaan. Sekä yhdessä mietitään miten ongelmat rat-

kaistaan ja miten jatketaan eteenpäin…” 

Vanhemmat ovat siis kiinnostuneita siitä, miten lapsi on viettänyt päivänsä päiväkodissa. 

Lapsi viettää suurimman osan päivästään päiväkodissa, ja vanhempi työpaikallaan, minkä 

vuoksi päiväkodin rooli lapsen ja vanhemman elämässä on suuri. Päivittäiset kohtaamiset 

mahdollistavat sen, että lapsesta esille nousseet huolenaiheet pystytään käsittelemään jo 

varhaisessa vaiheessa. Tällöin vanhemmat voivat puuttua näihin haasteisiin myös kotona, 

jolloin lapsen käytöstä voidaan ohjata ja tukea toivottuun suuntaan heti haasteiden ilmesty-

essä. 

Varhaiskasvattajien vuorovaikutusosaaminen ja tunnetaidot ovat tärkeitä asioita, kun van-

hemmat arvioivat päivähoidon laatua. Vanhemmat arvostavat sitä, että varhaiskasvattajat 

ovat aidosti kiinnostuneita lapsista sekä sitä, miten kukin työyhteisön jäsen tekee työtään. 

Päiväkodin päivittäiset käytännöt muodostavat perustan kasvatuskumppanuudelle, koska 

vanhemmat perustavat oman käsityksensä lapsen päivästä pääasiassa henkilökunnan ker-

tomien asioiden perusteella. (Piironen – Malmi & Strömberg, 2008, s. 63.) 

Päiväkodin toiminnan läpinäkyvyys oli asia, mikä esiintyi useamman vanhemman vastauk-

sissa. Vanhemmat pitävät tärkeänä sitä, että he ovat ajan tasalla siitä, mitä päiväkodissa 

tapahtuu ja millaista toimintaa siellä järjestetään. Laadukkaan ja monipuolisen varhaiskas-

vatuksen arvostaminen tuli myös esille vanhempien vastauksista.  

”Paljon järjestetään eri teemoja esim. metsämörriretkiä jonka tarkotuksena on tutustuttaa 

lapsi luontoon. Itsekkin lasten kanssa välillä painutaan metsään katselemaan mitä sieltä 

löytyy.” 

”… Päiväkodista saa viikoittain viestin viikon tapahtumista ja tulevista tapahtumista…” 
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”…Viikko viestit päiväkodilta mitä päiväkodissa on puuhattu ja mahdolliset tulevat tapah-

tumat ja uudet jäsenet ryhmässä (hoidossa aloittavat, työharjoittelijat, yms.) Nämä me 

saamme päiväkodista ja ovat olleet hyvin tärkeitä…” 

Tutkimustulokset myötäilevät Kronqvistin ja Jokimiehen saamia tuloksia heidän raportis-

saan, missä vanhemmat arvioivat varhaiskasvatuksen laatua. Raportin mukaan vanhemmat 

ovat pääasiassa tyytyväisiä siihen, kuinka paljon he saavat tietoa lapsensa päivähoitopäi-

västä ja siitä, mitä lapsen päivähoitopäivän aikana tapahtuu (Kronqvist & Jokimies, 2008, 

s. 31).  

Tässä tutkimuksessa vanhemmat siis kokivat tärkeäksi sen, että he saavat ajankohtaista 

tietoa päiväkodin toiminnasta sekä siitä, mitä lapsen päivähoitopäivän aikana tapahtuu. 

Toiminnasta tiedottamista voidaan lisätä esimerkiksi viikkoviestien tai reissuvihkojen avul-

la, jolloin jo edellisellä viikolla voidaan antaa vanhemmalle suunnitelma seuraavan viikon 

toiminnasta ja tapahtumista päiväkodissa. Myös Poikosen ja Lehtipään (2009, s. 78) tutki-

muksessa vanhemmat olivat tyytyväisiä yleiseen tiedonkulkuun ja tiedottamiseen, eli van-

hemmat saivat etukäteen päiväkodin viikko-ohjelmat ja tiedotteet sähköpostin kautta. 

Kronqvistin ja Jokimiehen tekemässä kyselyssä vanhemmat taas kaipasivat enemmän säh-

köpostitiedotteita kotiin, jonka avulla voitaisiin kertoa esimerkiksi viikko-ohjelmista ja 

ajankohtaisista asioista (Kronqvist & Jokimies, 2008, s. 33). Tästä voidaan päätellä, että eri 

päiväkotien käytännöt vaihtelevat sen suhteen, miten vanhempia tiedotetaan päiväkodin 

tapahtumista ja tulevasta toiminnasta. Tutkimustulosten mukaan tiedottamiseen ja yleiseen 

tiedonkulkuun tulisi vanhempien mielestä panostaa. Kun vanhempi saa ajoissa tiedon päi-

väkodin toiminnasta, niin tällöin myös vanhempi voi käydä lapsen kanssa tulevaa viikkoa 

läpi kotona, ja näin valmistaa lasta tulevaan.  

7.2.2 Lapsen havainnoiminen 

Varhaiskasvatuksessa lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa lähtökohta-

na pidetään ryhmän jokaisen lapsen yksilöllisiä tarpeita, vireyttä, ikää sekä perheiden kans-

sa sovittuja käytäntöjä. Lasten havainnointi on edellytys sille, että kasvattajat oppivat tun-

temaan lapsen sekä lapsiryhmän, ja sitä kautta he saavat selville lasten tarpeita ja toiveita 

päivähoidon eri tilanteissa. Päiväkodin toimintaa ja käytäntöjä kehitetään ja suunnitellaan 
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siten, että saavutetaan jokaiselle lapselle asetetut tavoitteet. (Järvinen, Laine & Hellman-

Suominen, 2012, s. 124–125.)  

Vanhemmat kokevat, että lapsen suotuisan kehityksen kannalta olisi hyvä tietää myös sel-

laisia asioita, mistä lapsi on kiinnostunut, tai uusia taitoja mitä lapsi on oppinut. Tällöin 

lapsen kehitystä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla niin päiväkodissa kuin ko-

tonakin. 

”Toivottavaa on myös että päiväkodista voi saada tukea, mihin kehitys vaiheisiin voisi 

kotonakin panostaa. Esimerkiksi jos lapsi on päiväkodissa kiinnostunut pukemisesta, niin 

tämän tiedon saatua osataan kotonakin tukea oma-aloitteista pukemista. Tai päiväkodissa 

lapsi on alkanut syömään haarukalla tai alkanut hörppäämään lasista, tämän jälkeen sa-

moja asioita voidaan kotonakin harjoitella. Toki näissä toimii myös toisin päin eli kun ko-

tona lapsi on alkanut oma-aloitteisen pukemisen ja siitä kerron tarhassa niin siellä aletaan 

tukemaan oma-aloitteista pukemista.” 

”Ollessani huolissani jostakin asiasta, päiväkodin henkilökunta on toiminut yhteistyössä ja 

seurannut lapsen tilannetta päiväkodissa…” 

”Jos lapsellani on ollut haastava kehityksenvaihe meneillään, olen voinut jakaa päiväko-

din henkilökunnan kanssa havaintoja hänen toiminnastaan ja pohtia yhdessä, mitä voitai-

siin kummassakin päässä asioille tehdä.” 

Kaskelan ja Kekkosen mukaan vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä rakennetaan niin, 

että vanhemmat saavat mahdollisuuden kertoa omia näkemyksiään lapsestaan, vanhem-

muudestaan, hoito- ja kasvatuskäsityksistään, yhteistyötoiveistaan, tunteistaan, huolistaan 

ja odotuksistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhempien näkemykset ja mielipiteet sekä toi-

veet sisällytetään alusta alkaen lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Näin ollen päiväkodissa voidaan ottaa huomioon asiat, joissa lapsi tarvitsee mahdollisesti 

tukea enemmän ja näin edistää lapsen suotuisaa kehitystä. Tällainen toimintatapa edellyttää 

vanhempien aitoa kuuntelua ja kuulemista. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 13-16.)   

Päivittäinen tietojen vaihto on siis erittäin merkittävässä roolissa, kun puhutaan lapsen ke-

hityksen tukemisesta. Tämä taas vaatii sen, että varhaiskasvattajien sekä vanhempien tulisi 

pystyä vaihtamaan tietoja lapsesta rauhallisessa ja kiireettömässä ympäristössä. Lapsen 

kehityksen tukeminen päiväkodissa vaatii myös päiväkodin henkilökunnalta jokaisen lap-
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sen yksilöllistä havainnointia, jotta lapsen mielenkiinnonkohteet pystytään huomaamaan, ja 

tarttumaan niihin.  

7.2.3 Palautteen antaminen lapsesta 

Vastausten mukaan vanhemmat ovat pääasiassa tyytyväisiä siihen, miten päiväkodin hen-

kilökunta ottaa rohkeasti esiin positiiviset asiat ja vastaavasti myös huolenaiheet lapsesta 

sekä lapsen kasvusta ja kehityksestä. 

”Päiväkodilla otetaan esiin arjessa näkyvät pienetkin huolet kuin ilotkin. Keskustelua käy-

dään päivittäin.” 

”Lapsesta on saanut aina hyvää ja rakentavaa palautetta, myös huonoina päivinä…” 

Rehellisesti lapsen asioista kertominen koetaan siis merkittävänä osana vanhemmuuden 

tukemista päiväkodissa. Rehellisyys ja avoimuus ovat myös perustana vanhemman ja päi-

väkodin työntekijöiden välisen luottamuksen syntymiselle. Vanhemmat pitävät tärkeänä 

myös sitä, että he saavat lapsestaan positiivista ja rakentavaa palautetta. Kulttuurissamme 

lapsen arviointi liitetään usein osaksi myös vanhemman ja vanhemmuuden arviointia. Tä-

mä tarkoittaa siis sitä, että lapsessa olevien hyvien asioiden korostaminen vahvistaa van-

hemman positiivista kokemusta omasta vanhemmuudestaan. (Alasuutari, 2010, s. 62.)  

Tämän lisäksi kaikki asiat, mitkä vaikuttavat vanhempien käsityksiin ja mielikuviin omasta 

lapsestaan, vaikuttaa myös siihen, minkälaiseksi lapsi kasvaa. Tämä korostuu erityisesti 

silloin, jos lapsella on erityisentuen tarve. (Järvinen, Lankinen, Taajamo ym., 2012, s. 

128.) Jos lapsen käytöksessä tai kehityksessä ilmenee haasteita, olisi tärkeää, että ne tuotai-

siin esille rakentavasti, ja aina muistettaisiin löytää lapsesta myös ne positiiviset asiat. Täl-

löin vanhemmalle ei tule sellaista oloa, että hän on epäonnistunut kasvatustehtävässään, 

eikä hän siirrä negatiivista asennoitumista lapseen itseensä. Swickin mukaan positiivista 

vuorovaikutusta ylläpidetään ja rakennetaan positiivisessa vuorovaikutuksessa vanhempien 

ja varhaiskasvattajien välillä, mikä on edellytys myös luottamuksen syntymiselle (Swick, 

2004, s. 213–214).  
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7.2.4 Lapsen haastavan käyttäytymisen pohtiminen 

Lapsen uhmaikä ja haastavat kehitysvaiheet ovat asioita, mihin vanhemmat kaipaavat tu-

kea varhaiskasvatuksen ammattilaisilta. Uhmaiässä ja lapsen haastavassa käyttäytymisessä 

vanhempia mietityttää eniten se, miten kiukkutilanteessa lapsen kanssa tulisi toimia, kun 

omat keinot alkavat olla vähissä. 

”Toivoisin tietoa ja työkaluja arjen haasteisiin mm. uhmaikäisen lapsen kanssa toimimi-

seen.” 

”… Toivoisin myös henkilökunnalta enemmän vinkkejä miten suhtautua lapsen uhmaami-

seen ja aggressiiviseen käytökseen.” 

”Lapsen haastavan käytöksen yhteydessä ja omien keinojen loppuessa tai ollessa vähissä.” 

Vanhemmat kokevat siis tarvitsevansa apua siihen, miten toimia tilanteessa, jossa oma 

lapsi käyttäytyy haastavasti. Lapsen haastava käyttäytyminen voi aiheuttaa vanhemmassa 

monenlaisia tunteita varsinkin silloin, kun vanhemman omat keinot lapsen rauhoittamiseen 

eivät toimi. Tällöin he odottavat saavansa kasvatusalan ammattilaisilta tietoa, miten selviy-

tyä esimerkiksi lapsen kiukkutilanteesta oikealla tavalla. 

Vanhemmat ovat kiinnostuneita myös siitä, minkälaisia rajoja lapselle tulisi asettaa kotona. 

Tällaisissa tilanteissa olisi hyvä keskustella vanhemman kanssa siitä, mikä merkitys joh-

donmukaisuudella on rajojen asettamisessa ja lapsen kasvatuksessa. Piironen- Malmi ja 

Strömberg toteavat, että sekä varhais- että kotikasvatus on siirtynyt enemmän tottelevai-

suus- ja kuuliaisuuskulttuurista keskustelu- ja neuvottelukulttuuriin. Kasvattajat ovat alka-

neet toimia yhä lapsikeskeisemmin, mikä toisinaan johtaa siihen, että aikuiset kuuntelevat 

ja neuvottelevat liikaakin lapsen kanssa. Kasvattajia saattaa pelottaa se, että lapselle tuote-

taan liikaa mielipahaa, jos hän ei myötäile tarpeeksi lapsen ajatusmaailmaa eikä neuvottele 

lapsen kanssa. Aikuinen ei välttämättä aina uskalla toimia päättäväisesti hankalissa kasva-

tuksellisissa tilanteissa, minkä vuoksi kasvattajien olisi hyvä viestiä välittämisen kulttuuria 

lapselle. (Piironen- Malmi & Strömberg, 2008, s. 61.) 

Kasvatustietoisuudella tarkoitetaan sitä, että kasvattajalla on mielessään periaatteita ja 

suuntaviivoja, joiden mukaan hän ohjaa lasta sekä omaa toimintaansa kasvattajana. Voi-

daan ajatella, että tietoisessa kasvatuksessa johdonmukaisuus on kaiken lähtökohta. (Hirs-

järvi & Laurinen, 2004, s. 27.) Varhaiskasvattajat voivat ohjata vanhempia johdonmukai-
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suuteen ja päättäväisyyteen kasvatuksessa. On tärkeää, että vanhemmat ja kasvattajat myös 

perustelevat omat päätöksensä lapselle, jolloin myös lapsen on helpompi hyväksyä hänelle 

asetetut rajat. Vanhemman tulisi miettiä myös keinoja siihen, miten hän rauhoittaa itsensä 

sellaisessa tilanteessa, kun lapsi käyttäytyy haastavasti. Vain rauhallinen ihminen pystyy 

rauhoittamaan toisen ihmisen, joten vanhemman oma rauhallisuus ja johdonmukaisuus 

kiukkutilanteessa ovat erittäin tärkeitä.  

Perhe-elämänpaletti kyselyn mukaan haasteeksi vanhemmille osoittautui omien tunteiden 

hallinnan vaikeus, etenkin silloin, kun vanhempi itse oli väsynyt. Tällöin vanhemman pin-

na voi palaa, ja hän saattaa esimerkiksi huutaa lapselle. Kyselyn mukaan vanhemmat eivät 

jaksa olla kaikissa tilanteissa johdonmukaisia ja ymmärtäviä, vaan vanhemmat arvelivat, 

että he antavat toisinaan jopa liian helposti periksi lapselle. Tästä huolimatta vanhempi 

saattaa olla hyvin tietoinen kasvattaja, mutta vanhemman oma väsymys ja elämän tuomat 

kiireet tuovat haasteita siihen, miten vanhempi haluaisi itse käyttäytyä tietyissä tilanteissa. 

(Kivijärvi, Rönkä & Hyväluoma, 2009, s. 55-56.) 

7.3 Vanhempien ja ammattilaisten välinen vuorovaikutus sekä vanhempien kasva-

tustietoisuuden lisääminen 

Tässä luvussa käsittelen sitä, miten vanhempien näkeminen lapsensa ensisijaisena kasvatta-

jina tukee vanhemmuutta. Vanhemmat arvostavat päiväkodin henkilökunnan ammattitai-

toa, minkä vuoksi he kääntyvät usein tutun kasvatusalan ammattilaisen puoleen, jos heitä 

mietityttää jokin asia lapsen kasvatuksessa. Nykyään lasten kasvatuksesta löytyy paljon 

tietoa myös Internetistä, lehdistä ja kirjoista, mutta ne eivät kuitenkaan yksistään riitä vas-

taamaan vanhempien kysymyksiin ja tarpeisiin. Tulosten mukaan vanhempien vastauksista 

muodostui kuusi eri alaluokkaa, joita ovat: Päivittäiset kohtaamiset päiväkodin arjessa, 

Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut, Yhteiset kasvatuslinjat, Vanhempien ohjaaminen 

lasten kasvatuksessa, Koko perhe päiväkodin asiakkaana ja Päiväkodissa järjestettävät ta-

pahtumat vanhemmille. 

7.3.1 Päivittäiset kohtaamiset päiväkodin arjessa 

Päiväkodin henkilökunta kohtaa vanhempia päivittäin, joskus jopa kaksi kertaa päivässä, 

jos sama vanhempi tuo ja hakee lapsen päiväkodista. Nämä arjen kohtaamiset vanhempien 

kanssa mahdollistavat päivittäisen tiedonvaihdon ja keskustelun. On tärkeää, että päivittäi-
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sissä kohtaamisissa päiväkodissa panostettaisiin siihen, että päiväkodin työntekijällä on 

mahdollisuus huomioida lapsi ja vanhempi tuomis- ja hakemistilanteissa. 

”Päiväkodissamme nämä tilanteet on tehty hyvin kiireettömiksi. Jokainen lapsi vanhempi-

neen huomioidaan…” 

”…Lapsi saattaa joutua jäämään aamuisin tarhaan niin ettei kukaan tule häntä vastaanot-

tamaan ihan henkilökohtaisesti, joten ei siinä paljoa vanhempaakaan jututeta.”  

Kaskelan ja Kekkosen mukaan päivähoidon yhtenä pyrkimyksenä on luoda merkitykselli-

siä kohtaamisia vanhempien ja lasten kanssa. Kohtaamisia tapahtuu päivittäin, kun van-

hemmat osallistuvat lapsen hoitopäivän aloitukseen ja lopetukseen lapsen tuonti- ja hakuti-

lanteiden kautta. (Kekkonen & Kaskela, 2006, s. 26–27.) Vanhempien vastaukset olivat 

hyvin ristiriitaisia, josta päättelin, että eri päiväkotien toimintakäytännöt vaihtelevat suu-

resti siinä, miten lapsi ja hänen vanhempansa vastaanotetaan aamun ja iltapäivän kohtaa-

misissa. Vastausten perusteella vanhemmat ovat kuitenkin yhteisesti sitä mieltä, että koh-

taamisiin tulisi panostaa enemmän ja he suosivat sellaista päiväkodin toimintakulttuuria, 

jossa näihin tilanteisiin panostetaan tietoisesti.  

Jokainen kohtaaminen vaikuttaa aina vanhempaan, ja siihen, kokeeko vanhempi saavansa 

tukea päiväkodin työntekijältä. Tämän takia perhettä arvostava ja hyväksyvä sekä kiinnos-

tunut kohtaaminen olisi erittäin tärkeää. Kun työntekijä kohtaa empaattisesti vanhemman 

ja lapsen, voi se rauhoittaa vanhemman mieltä, vapauttaa vanhemman voimavaroja pohtia 

lapsen kokemusta ja näin vahvistaa hänen itseluottamustaan vanhempana. Jokainen koh-

taaminen edistää vanhemman mentalisaatiokyvyn vahvistamista, mikä edistää lapsen hy-

vinvointia sekä turvallisen kiintymyssuhteen syntymistä. Mentalisaatiokyvyllä tarkoitetaan 

sitä, että ihminen pystyy pohtimaan muiden ja omia mielensisältöjä, merkityksiä ja yhteyk-

siä. Tällöin hän siis kykenee pohtimaan ja kyseenalaistamaan omia ajatuksiaan sekä pyrkii 

tavoittamaan toisen ajatuksia ja tarpeita sekä kykenee antamaan myös toisen ajatuksille ja 

tunteille arvoa. Mentalisaatiokyvyn omaava ihminen osaa säädellä omia tunteitaan ja pys-

tyy estämään vihamielisten tunteiden tai pahojen ajatusten siirtymisen teoiksi. (Viinikka, 

2014, s. 28, 67–68.) Vanhemman aito kohtaaminen parantaa siis myös lapsen hyvinvointia, 

minkä vuoksi kohtaamisiin vanhempien kanssa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota.  
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Tiedonvaihto lapsesta tapahtuu pääasiassa iltapäivisin, kun vanhemmat tulevat hakemaan 

lastaan päivähoidosta. Aamun kohtaamiset päiväkodissa ovat vanhempien mielestä iltapäi-

vää kiireisempiä, koska tällöin myös vanhemmalla saattaa olla kiire töihin.  

”Kun lapsi viedään ja haetaan keskustellaan asioista. Tuki näkyy keskusteluissa. Keskuste-

lu tilanteet ovat kovin kiireisiä.” 

”Tärkein asia on varmaan lapsen viemis- ja hakemistilanteet, joissa jutellaan päiväkodin 

henkilökunnan kanssa…” 

”…Useinhan ne ovat aika lyhyitä, kiireisiä, häiriöllisiä hetkiä, että välillä ne jäävät sisäl-

löltään aika rutiininomaiseksi selonteoksi siitä, onko lapsi syönyt ja nukkunut päivän aika-

na.” 

Vanhemmat kokevat nämä päivittäiset kohtaamiset kuitenkin kiireisinä, jolloin syvällistä 

keskustelua vanhemman kanssa lapsen tuonti- ja hakutilanteissa ei ole mahdollista käydä. 

Vaikka päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa jäävät yleensä pinnalliseksi, eivätkä ne 

vanhempien mielestä anna hyviä mahdollisuuksia vanhemmuuden tukemiselle, on päivit-

täisillä kohtaamisilla kuitenkin suuri merkitys myös vanhempien mielestä. Silloin van-

hemmilla on mahdollisuus kertoa kiireisimmät, mielessä olevat tärkeät asiat, ja mahdolli-

suus varata keskusteluaika päiväkodin työntekijän kanssa. Myös Poikosen ja Lehtipään 

(2009, s. 78) tekemässä Paletti-tutkimuksessa vanhemmat pitivät tärkeänä jokapäiväistä 

keskustelua varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Päivittäinen kuulumistenvaihto lapsen 

hoitopäivästä sekä kasvatus- ja kehityskeskustelut, joissa pohdittiin yhdessä ammattilaisen 

kanssa lapsen kasvatukseen liittyviä kysymyksiä, nousivat esille vanhempien vastauksissa.  

Karilan tekemien tutkimusten mukaan päiväkodin tulo- ja lähtötilanteiden vaikeutena on 

se, että tällöin henkilökunta joutuu jakamaan huomionsa samanaikaisesti yksittäiselle lap-

selle, lapsiryhmälle ja vanhemmalle. Tämän vuoksi nämä tilanteet eivät voi olla hyviä sy-

vällisen keskustelun paikkoja, koska niissä on aina läsnä useita vanhempia ja lapsia. Lap-

sen ja perheen asioista keskustelu ei ole suotavaa tällaisissa tilanteissa myöskään ammatti-

eettisestä näkökulmasta. (Karila, 2005, s. 288.)  

7.3.2 Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut 

Jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitel-

ma yhteistyössä vanhempien kanssa, ja suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllises-
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ti. Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on vanhempien näkemysten sekä lapsen yksi-

löllisten tarpeiden huomioiminen päiväkodin toiminnan järjestämisessä. Keskustelussa 

otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetkiset tarpeet ja tulevaisuuden näkymät, 

lapsen vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet sekä lapsen yksilölliset tuet ja ohjauksen tar-

peet. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 32-33.) Varhaiskasvatussuunnitel-

makeskusteluja voidaan pitää myös kasvatuskumppanuuden rakentumisen keskeisenä 

areenana (Karila, 2005, s. 286). 

Parempia mahdollisuuksia arjen kohtaamisten sijaan vanhemmuuden tukemiselle päiväko-

dissa antavat vanhempien mielestä varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut, eli ”vasu-

keskustelut” sekä ennalta varatut keskusteluajat. Tällöin keskustelulle on varattu rauhalli-

nen aika ja paikka, jolloin myös päiväkodin henkilökunnalla on aikaa keskittyä vanhem-

man kuuntelemiseen. 

”… Varhaiskasvatuskeskustelut on myös hyvä tilanne käydä läpi lapsen asioita ja myös 

mahdollisia vanhemmuudessa olevia ongelmia.” 

”…Myös syksyllä ja keväällä järjestettävät vasu-keskustelut ovat tukena omalle vanhem-

muudelle…” 

” ”Kasvatuskeskustelu” pari kertaa vuodessa. Tosin siinä käydään vaan lapsen oppimia 

asioita läpi.” 

”On jäänyt mieleen yksi aivan ihana omahoitaja, jonka kanssa käytiin pitkä kasvatuskes-

kustelu ilman kiireitä ja hän oli oikeasti kiinnostunut perheen kokonaistilanteesta, eikä 

pelkästään lapsen päiväkotielämästä.” 

Vanhempien vastauksista tulee esille se, minkälaisia asioita eri päiväkodit varhaiskasva-

tuskeskusteluissa painottavat. Osassa päiväkodeista varhaiskasvatuskeskustelut on nähty 

mahdollisuutena kuunnella myös vanhempaa ja perheen kokonaistilannetta, kun taas osassa 

päiväkodeista keskustelut ovat keskittyneet vain lapsen kehitykseen ja oppimiseen.  

Varhaiskasvatuskeskustelujen merkitys vanhemmille on tullut esille myös muun muassa 

Kronqvistin ja Jokimiehen tekemässä tutkimuksessa. Siinä jopa 95 % vastaajista piti tär-

keänä tai erittäin tärkeänä sitä, että varhaiskasvatussuunnitelma tehtiin yhdessä vanhem-

man kanssa. Vanhemmat arvioivat kuitenkin, että keskusteluaikoja on riittämättömästi. 

Keskusteluun tulisi olla mahdollisuus säännöllisesti, vähintään puolivuosittain, ja ensim-
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mäinen keskustelu olisi hyvä käydä vanhempien mukaan jo alkusyksystä, mikä helpottaisi 

yhteistyön käynnistymistä. (Kronqvist & Jokimies, 2008, s. 31-32.) Varhaiskasvatussuun-

nitelmakeskustelu mainittiin tärkeänä vanhemmuuden tukemisen muotona myös Lapsiper-

he-kyselyssä. Sen mukaan 64 % kaikista vanhemmista sanoi osallistuvansa lapsensa var-

haiskasvatuskeskusteluun, joita käytiin päiväkodeissa. (Lammi- Taskula & Karvonen, 

2014, s. 268–269.) 

7.3.3 Yhteiset kasvatuslinjat 

Päiväkodin tärkeimpänä tehtävänä nähdään lapsen kotikasvatuksen tukeminen, mikä tulee 

esille myös vanhempien vastauksista. Päiväkodin henkilöstön ja vanhempien välisen yh-

teistyön tavoitteena on toiminta lapsen parhaaksi. Kummallakin osapuolella on tärkeää 

tietoa lapsesta jonka pohjalta tulisi rakentaa yhteiset toimintalinjat kasvatuskumppaneina. 

(Järvinen, Laine & Hellman-Suominen, 2012, s. 118.)  

Karilan mukaan kasvatuskumppanuusajattelu edellyttää vanhempien ja päiväkodin henki-

löstön yhteisymmärrystä kasvatuksen tavoitteista ja prosesseista. Tällöin se merkitsee 

myös tiedon välittämistä, yhteistä päätöksentekoa ja yhteisen asiantuntijuuden muodosta-

mista. Tämä ei ole kuitenkaan arjen tasolla aina itsestään selvää ja sen toteutumiseen vai-

kuttavat muun muassa vanhempien kasvatuksen ja huolenpidon yhteensopivuus päiväkodin 

henkilökunnan kasvatuksen ja huolenpidon kanssa sekä vanhempien ja päiväkodin ammat-

tilaisten kulttuurin ja arvojen yhteensopivuuden aste. (Karila, 2005, s. 287-288.) On tärke-

ää, että päiväkodin henkilökunta pystyy asettumaan vanhemman asemaan, kun keskustel-

laan siitä, minkälaisia kasvatuslinjoja lapselle tulisi asettaa. Esimerkiksi rauhaton kotiym-

päristö voi vaikuttaa siihen, kuinka vapaasti lapsi saa liikkua ja toimia lähiympäristössään 

tai miten vanhempi toimii tietyssä tilanteessa lapsen kanssa. Vanhemman toimintaan voi-

vat vaikuttaa monet eri asiat, ja olisikin tärkeää, että päiväkodin henkilökunta pystyisi an-

tamaan vanhemmalle voimavarjoja oikeanlaiseen toimimiseen lapsen kanssa. (Swick & 

Williams, 2006, s. 375–376.) 

Vanhempien mielestä on tärkeää, että päiväkodin työntekijöiden kanssa keskustellaan yh-

teisistä kasvatuslinjoista, jolloin kotikasvatuksen tukeminen päiväkodissa tulee konkreetti-

sesti näkyväksi. 
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”Yhdessä ollaan sovittu yhteisiä toimintalinjoja joissakin asioissa ja mietitty, miten jotakin 

asiaa voisi harjoitella niin kotona kuin päiväkodissa esim. tunteiden ilmaisua.” 

”Haluaisin, että päiväkodissa sovittaisiin yhdessä lastemme kasvatuslinjoista ja pidettäi-

siin sovitusta kiinni. Tokihan päiväkodissa on päiväkodin säännöt ja kotona kotisäännöt. 

Nykyisessä päiväkodissa onkin toimittu oikein mallikkaasti tämän suhteen.” 

Järvisen, Lankisen, Taajamon ym. mukaan (2012, s. 143) aidon dialogin toteutuminen tar-

vitsee toimivan keskusteluyhteyden, jonka edellytyksiä ovat avoimuus, kunnioitus sekä 

sitoutuminen yhteiseen tekemiseen. Luottamus on aidon dialogin mahdollistumisen edelly-

tys. Kun ihmiset luottavat toisiinsa, voivat he olla vapaasti myös eri mieltä asioista, ja esit-

tää omia näkökulmiaan asioihin. Tässä tutkimuksessa vanhemmat arvostivat avointa vuo-

rovaikutusta, jolloin he pystyvät jakamaan omia mielipiteitään ja kokemuksiaan lapsestaan 

ja lapsen kanssa toimimisesta.  

Yhteisistä kasvatuslinjoista sopiminen ja niiden noudattaminen niin päiväkodissa kuin ko-

tona nähdään tärkeäksi asiaksi osana vanhemmuuden tukemista. Vanhemmat pitävät tär-

keänä sitä, että kotona sovitut kasvatuslinjat ja säännöt kulkeutuisivat myös päiväkotiin ja 

päiväkodin toimintamalleihin. Lasten kanssa toimivilla aikuisilla olisi hyvä olla yhtenäinen 

linja siitä, miten tietyissä tilanteissa lapsen kanssa tulisi toimia. Yhdenmukaiset toimintata-

vat tuovat myös lapselle turvallisuuden tunteen, koska tällöin hän pystyy ennakoimaan 

paremmin tulevaa. 

7.3.4 Vanhemman ohjaaminen lapsen kasvatuksessa 

Erilaiset keskustelutilanteet varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa tarjoavat vanhempi-

en mielestä mahdollisuuksia myös vanhemman oman toiminnan ohjaamiseen ja kasvatus-

neuvojen jakamiseen. Vanhemmat kaipaavat neuvoja erilaisissa lasten kasvatukseen liitty-

vissä asioissa, jolloin he helposti kääntyvät tutun kasvatusalan ammattilaisen puoleen. 

Vanhempien toimintaa tukemalla ja vahvistamalla pystytään vaikuttamaan myös vanhem-

man ja lapsen väliseen positiiviseen vuorovaikutukseen.  

”Lapsen ”ongelmakäyttäytymisessä” (esim. valehteleminen) ollaan juteltu henkilökunnan 

kanssa ilman lasta ja lapsen läsnä ollessa.” 

”Muutamissa tiukoissa paikoissa olen saanut jutella päiväkodin henkilökunnan kanssa 

muutaman hetken tavallista pidempään. Noita tilanteita ei ole ollut montaa, mutta esimer-
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kiksi se, kun lapsi yhtäkkiä kieltäytyi lähtemästä päiväkotiin, oli aika vaikea paikka. Tuol-

loin sain päiväkodista neuvoja, miten hoitaa tilanne ja ongelma ratkesikin kyllä sitten 

saamillani neuvoilla. Päiväkodissa oli myös selvitetty taustoja tuolle lapseni haluttomuu-

delle lähteä hoitoon, ryhmässä eräs isompi lapsi oli kiusannut häntä, ja sekin tilanne saa-

tiin hoidettua kuntoon.” 

Useissa julkisissa keskusteluissa kuulee sanottavan, että ”Vanhemmuus on hukassa”. Tällä 

lauseella tarkoitetaan sitä, että vanhemmat ovat aikaisempaa epävarmempia ja epätietoisia 

kasvattajan roolista. Tällöin vanhemmuus saattaa muodostua vanhemmille jäsentymättö-

mäksi ja monimutkaiseksi, jolloin heidän on yhä vaikeampi löytää uusia ja toimivia selviy-

tymistapoja erilaisissa ongelmatilanteissa. Ammattilaisen tehtävänä olisi tällöin lisätä van-

hempien kasvatustietoisuutta sekä vahvistaa vanhemman kasvattajan roolia. Tällöin am-

mattikasvattaja voi yhdessä vanhemman kanssa pohtia eri arkipäivän tilanteita sekä etsiä 

uusia toimintatapoja vaikeisiin kasvatustilanteisiin. (Järvinen, Lankinen, Taajamo ym., 

2012, s. 129–130.) 

Vanhemmat haluavat myös vahvistusta omalle näkemykselleen silloin, kun he miettivät 

sitä, minkälaista käyttäytymistä lapselta voi tietyssä kehitysvaiheessa odottaa.  

”… Annetaan vinkkejä tilanteisiin jos on tarvetta (esim. tutin pois jättäminen, kiukuttelut 

päiväkodista haettaessa jne.)”  

”Varmasti tuorein neuvo oli kun poika siirtyy kouluun jolloin pitää pikkuhiljaa lapselle 

antaa vastuuta omien asioiden huolehtimisista esim. reppu ja sen pakkaaminen.” 

Päiväkodin työntekijä voi ottaa vanhempien kanssa puheeksi lapsen iän ja kehitystason 

mukaisen kasvatuksen ja hoidon sekä pohtia vanhempien kanssa vaihtoehtoisia toimintata-

poja eri tilanteisiin. Työntekijän tehtävänä on auttaa vanhempia näkemään arjessa onnistu-

neet asiat ja haastaa vanhempia pohtimaan ristiriitaisuuksia toiminnan ja puheen välillä. 

Työntekijän pitäisi olla valmis ottamaan selvää vanhempia askarruttavista kasvatukseen 

liittyvistä asioista ja vastaamaan vanhempien kysymyksiin oman koulutuksen ja kokemuk-

sensa pohjalta. (Järvinen, Lankinen, Taajamo ym., 2012, s. 132.) 

Kun vanhemmat ottavat lapsen kasvatukseen liittyviä asioita esille, niin tällöin varhaiskas-

vatuksen ammattilaisen olisi hyvä mahdollistaa rauhallinen keskustelutilanne vanhemman 

kanssa. On erittäin tärkeää, että lapsen ongelmakäyttäytymiseen ja kehitykseen liittyvistä 

asioista keskustellaan vanhemman kanssa ja mietitään yhdessä, miten lapsen käytös tai 
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kehitys näkyy sillä hetkellä päiväkodissa ja miten se näkyy kotona. Vanhempien kanssa 

olisi tällöin hyvä sopia yhtenäiset kasvatuslinjat, mikä edistää myös lapsen suotuisaa kehi-

tystä ja oppimista. Lapsen käyttäytymiselle on aina jokin syy, eikä lapsi kiukuttele turhas-

ta. Tämän vuoksi päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö on erityisen tärkeää, jotta pysty-

tään selvittämään syy sille, miksi lapsi käyttäytyy tietyllä tavalla. Myös Kaskelan ja Kek-

kosen mukaan kasvatuskumppanuudessa painotetaan sitä, että vanhemmat ovat oman lap-

sensa asiantuntijoita. Tällöin ammattilainen toimiessaan lapsen vanhemman kasvatus-

kumppanina luo aidosti perustaa päiväkodin ja kodin välisen yhteistyön rakentamiselle. 

(Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 13-16.)  

7.3.5 Koko perhe päiväkodin asiakkaana 

Vanhemmat kokevat vanhemmuuden tukemiseksi päiväkodissa myös sen, että siellä ollaan 

kiinnostuneita lapsen lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvoinnista. Päiväkodin työn-

tekijä voi esimerkiksi välillä kysyä vanhemman kuulumisia, tai keskustella vanhemman 

kanssa perheen tilanteesta.  

”Erotilanteessa kun olen kertonut avoimesti että miksi erosimme ja miten se yhdessäelo oli 

mahdotonta…” 

”Että hyväksytään perheiden tilanne…” 

”Ylipäätään että siellä hoidetaan lapsemme jotta voimme käydä töissä…” 

”Itsestäni tuntuu myös, että päiväkodin henkilökunta on aidosti kiinnostunut mitä meidän 

perheelle kuuluu ja miten me vanhemmat voivat.” 

Vanhemmat ovat saaneet päiväkodilta tukea monenlaisissa tilanteissa, esimerkiksi silloin, 

kun perheen tilanne on jollakin tavalla muuttunut. Muutokset perheessä vaikuttavat olen-

naisesti myös lapseen, jolloin lapsen käyttäytyminen saattaa muuttua. Lapsi voi reagoida 

päiväkodissa esimerkiksi vanhempien avioeroon, sisaruksen syntymään tai jonkun läheisen 

kuolemaan, jolloin on tärkeä ottaa asiat esille myös lapsen vanhempien kanssa. Päiväko-

dissa on mahdollisuus käsitellä lapsen kanssa esimerkiksi erotilannetta perheessä, jolloin 

lasta voidaan tukea tässä asiassa myös päiväkotipäivän aikana. Vanhemman oloa voi hel-

pottaa pelkästään jo se, että joku ihminen kuuntelee hänen huoliaan. Päiväkodin työntekijä 

voi yrittää auttaa vanhempaa oman ammattitaitonsa rajoissa, ja tarvittaessa suositella van-

hemmalle tai koko perheelle apua joltain muulta taholta.   
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Osa vanhemmista oli puolestaan sitä mieltä, että heille riittää se, että päiväkodissa hoide-

taan heidän lapsensa sen aikaa, kun vanhemmat ovat töissä. Tästä voidaan päätellä, että 

tällöin varhaiskasvatus nähdään enemmänkin lapsen hoitona, kun tavoitteellisena kasva-

tuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutena. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriön teke-

mänraportin mukaan kaikkein tärkeimpänä varhaiskasvatuksen tehtävänä vanhemmat piti-

vät sitä, että se mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin (Alasuutari, Karila, Alila ym., 

2014, s. 17). Jokaisella lapsella on kuitenkin subjektiivinen oikeus laadukkaaseen varhais-

kasvatukseen, minkä vuoksi mielestäni päiväkodin toimintaa ei voida tarkastella pelkästään 

vanhempien työssäkäynnin mahdollistamisen näkökulmasta.  

7.3.6 Päiväkodissa järjestettävät tapahtumat vanhemmille 

Vanhemmat pitävät tärkeänä sitä, että päiväkodissa järjestetään erilaisia tapahtumia van-

hemmille. Näitä voivat olla muun muassa erilaiset juhlat, kuten kevät- ja joulujuhlat sekä 

äitien- ja isänpäivä juhlat. Vanhemmat arvostavat myös päiväkodissa järjestettyjä vanhem-

painiltoja, joissa voidaan käydä läpi erilaisia vanhempia mietityttäviä asioita. 

”…Päiväkodilla järjestetään tapahtumia vanhemmille; kevätjuhla, äitienpäivä, vanhem-

pain kahvila… joissa on mahdollisuus jutella hoitajien kanssa ja toisten vanhempien kans-

sa.” 

”Syksyllä oli asiantuntijaluento vanhempainillan yhteydessä…”  

Erilaiset tapahtumat mahdollistavat keskustelun niin päiväkodin henkilökunnan kuin tois-

ten vanhempien kanssa. Vanhempien toisilleen antama vertaistuki nähtiin myös merkittä-

vänä osana vanhemmuuden tukemista. Vanhempien toiveet yhteisöllisyyden lisäämisestä 

päiväkodissa on tullut esille myös muissa tutkimuksissa. Kronqvistin ja Jokimiehen tutki-

muksen mukaan yhteistyö toisten perheiden ja päiväkodin kanssa kiinnostaa aktiivisia ja 

sosiaalisia vanhempia. Vanhemmat olivat toivoneet muun muassa erilaisia juhlia ja grilli-

iltoja sekä alustuksia ja tapaamisia toisten vanhempien kanssa. (Kronqvist & Jokimies, 

2008, s. 33.) 

Myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) mainitaan, että päiväkodissa tulisi 

järjestää vanhemmille mahdollisuuksia keskusteluihin myös yhdessä muiden vanhempien 

ja koko kasvatushenkilöstön kanssa. Kasvatuskumppanuuden yhdeksi tavoitteeksi on ase-
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tettu vanhempien keskinäisten yhteistyön muotojen ja tapojen edistäminen. (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet, 2005, s. 31).  

Vanhemmat ovat tyytyväisiä myös siihen, että päiväkodissa oli järjestetty asiantuntijaluen-

to vanhempainillan yhteydessä. Päiväkodit voisivat hyödyntää enemmän erilaisia asiantun-

tijoita, jotka voisivat luennoida vanhempien toivomista aiheista. Tämä olisi myös yksi kei-

no tukea vanhemmuutta ja käsitellä vanhempia mietityttäviä ajankohtaisia aiheita.  

7.4 Vanhempien odotuksia päiväkodin toiminnan kehittämisestä 

Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen tuloksia, jotka vastaavat toiseen tutkimuskysymyk-

seen: 

Mitä odotuksia vanhemmilla on päiväkodin toiminnan kehittämisestä vanhemmuuden tu-

kemisen näkökulmasta? 

Toiseen tutkimuskysymykseeni pyrin saamaan vastauksia kolmen eri avoimen kysymyksen 

avulla. Näitä olivat: 

1. Minkälaista tukea toivoisit omaan vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen päiväkodin 

henkilökunnalta? 

2. Miten vanhemmuuden tukemista päiväkodissa voitaisiin mielestäsi kehittää? 

3. Oletko pettynyt odotuksissanne saada tukea omaan vanhemmuuteen ja lasten kasvatuk-

seen päiväkodin henkilökunnalta? 

Tuloksista muodostin neljä eri pääluokkaa, joita ovat: Vanhemman ja työntekijän välisen 

vuorovaikutuksen kehittäminen, Tiedollinen tuki ja yhteisöllisyys päiväkodissa, Lapsen 

kehityksen tukeminen ja lapsen huomioiminen yksilönä sekä Päiväkodin tämänhetkiset 

resurssit. Käsittelen tutkimuksentulokset näissä neljässä alaluvussa. 

7.4.2 Vanhemman ja päiväkodin työntekijän välisen vuorovaikutuksen kehittäminen 

 

Vanhemmat odottavat, että päiväkodin työntekijä ottaa vastuun vuorovaikutuksen ylläpi-

tämisestä. Keskusteluyhteyden parantaminen mahdollistaa muun muassa sen, että kum-

mankin osapuolen on helpompi tuoda esille huolenaiheita lapseen, vanhemmuuteen tai 

koko perheeseen liittyen. 
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”Lisäämällä vuorovaikutusta työntekijöiden ja vanhempien välillä. Nyt tuntuu olevan täy-

sin vanhemman vastuulla, toki poikkeuksia on…” 

”Keskustelua voisi pitää yllä muutenkin kuin vasussa puolen vuoden välein…” 

”Päiväkodin henkilökunta voisi ottaa asioita esille ehkä rutiini luonteisestikin esim. vasu-

keskusteluissa. Kynnys tuoda omia ehkä kipeitäkin asioita keskusteluun on iso.” 

”Rohkeammin pitäisi ottaa asioita esille ja keskustella asioista, hankalimmistakin…” 

Vanhemmat ovat siis sitä mieltä, että päiväkodin työntekijät voisivat ottaa rohkeammin 

asioita esille keskusteluissa. Kun luottamus vanhemman ja työntekijän välillä on hyvä, niin 

tällöin avointa keskustelua on helpompi käydä. Dialogisuutta tulisikin pitää yllä päivittäi-

sissä kohtaamisissa, koska ne luovat pohjan hyvän ja avoimen vuorovaikutuksen syntymi-

selle. Kasvatuskumppanuus syntyy ja kehittyy arjen käytänteissä, minkä vuoksi onkin tär-

keää vaihtaa kuulumisia vanhempien kanssa päivittäin ja edetä pienin askelin (Järvinen, 

Laine & Hellman-Suominen, 2012, s. 119).   

Vanhempien mielestä keskusteluyhteyttä päiväkodin ja vanhempien välillä voidaan ylläpi-

tää ihan tavallisissa päivittäisissä keskusteluissa, joissa kysytään toisen ihmisen kuulumi-

sia. Päivittäiset kohtaamiset rakentavat pohjan luottamuksen syntymiselle ja ne parantavat 

vanhemman ja työntekijän välistä keskusteluyhteyttä. 

”Keskusteluyhteyttä parantamalla.- ihan tavallinen mitä kuuluu- keskustelu kunniaan.” 

”Ehkä siten, että lapsen kuulumisten lisäksi kysyttäisi joskus myös vanhemman kuulumisia. 

Tottakai lapsi on aina se pääasia, niin pitääkin olla, mutta vanhempien rooli lapsen elä-

mässä on korvaamattoman tärkeä ja olisi hyvä, jos päiväkodissa oltaisi paremmin perillä 

siitä, millaiseksi vanhempi perheen elämäntilanteen kokee ja mitä ajatuksia hänellä on 

lapseen, kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyen.” 

Vaikka lapsi on varhaiskasvatuksen keskiössä, niin vanhemman roolia lapsen elämässä ei 

voida sivuuttaa. Tätä asiaa vanhemmat pitävät merkityksellisenä, ja päiväkodissa olisikin 

hyvä tiedostaa tämä asia ja huomioida myös vanhemmat päivittäisissä kohtaamisissa. Kun 

päiväkodissa tiedetään perheen kokonaistilanne, niin tällöin myös lapsen kehitystä voidaan 

tukea paremmin. Lasta ei voida erottaa kotiympäristöstään päiväkotipäivän ajaksi, vaan se 

on osa lasta, ja se näkyy lapsen käyttäytymisessä myös päiväkodissa. 
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Vanhemmat kaipaavat enemmän kahdenkeskisiä keskusteluaikoja päiväkodin työntekijän 

kanssa. Vaikka vanhemmat ja päiväkodin työntekijät näkevät tosiaan päivittäin, ei aamun- 

ja iltapäivän kohtaamiset mahdollista kuitenkaan rauhallista keskustelua vanhemman kans-

sa. 

”Voitaisiin järjestää enemmän keskusteluaikoja vanhemmille.”  

”…Jos perheellä on tarvetta tuelle niin silloin olisi hyvä että henkilökunnalla olisi aikaa 

perheelle ja esimerkiksi mahdollisuus varata aikoja keskusteluihin.” 

”Yhteisiä palavereita pitämällä ja järjestämällä enemmän aikaa myös huomioida vanhem-

pi ja hänen toiveet ja mahdolliset huolet.” 

Olisi hyvä, jos vanhempi voisi halutessaan varata ajan kahdenkeskiselle keskustelulle päi-

väkodin työntekijän kanssa. Vanhempia voisi kannustaa lähestymään päiväkodin työnteki-

jöitä rohkeammin, jos heitä jokin asia mietityttää. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa 

linjauksissa vanhempien osallistumista oman lapsensa varhaiskasvatukseen pyritään edis-

tämään muun muassa siten, että vanhemmille järjestetään tilaisuuksia keskustella oman 

lapsensa varhaiskasvatuksesta päivähoitohenkilökunnan kanssa (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet, 2005, s. 31-32). 

7.4.3 Tiedollinen tuki ja yhteisöllisyys päiväkodissa 

Vanhemmat kaipaavat päiväkodin henkilökunnalta yhä enemmän myös tiedollista tukea, 

joka voi liittyä lapsen kehitykseen, käyttäytymiseen tai vanhemman omaan toimintaan. 

Vanhempien mielestä vanhempainillat ja erilaiset yhteiset keskustelutilaisuudet ovat yksi 

tapa tällaisen tiedollisen tuen jakamiseen. Vanhempainiltojen kautta myös koko päiväkodin 

yhteisöllisyys lisääntyy, koska tällöin vanhemmilla on mahdollisuus tavata toisiaan sekä 

päiväkodin henkilökuntaa rauhallisissa merkeissä. 

 

”Päiväkodin vanhempainilta voisi ollakin joskus yhteinen vanhempien toiveista lähtevä 

keskusteluilta (etukäteen valmistellut aiheet), jossa päiväkodin henkilökunnan lisäksi saisi 

vertaistukea myös muilta vanhemmilta.” 

 

”Vanhempainillat olisi tervetulleita. Niitä ei ilmeisesti ole säästösyistä pariin vuoteen jär-

jestetty. joulu- ja kevätjuhlia on, mutta ei sellaisia tilaisuuksia, missä ihan rauhassa vaikka 
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ilman lapsiakin kohdattaisi toisia saman ryhmän lasten vanhempia ja olisi vaikka keskuste-

lualoituksia eri aiheista. Vertaistukitilanteiden järjestäminen olisi siis paikallaan ja siellä 

ammattihenkilöstön läsnäolo ja mahdollisuus jutella heidän kanssa.” 

 

Vastaukset ovat yhteneväisiä myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2011 teettämän 

kyselyn mukaan, jonka perusteella työntekijän kumppanuustaitoja arvioidessa vanhemmat 

olivat sitä mieltä, että puutteita löytyi muun muassa siinä, miten työntekijä pystyy autta-

maan vanhempia saavuttamaan sellaiset tietotaidot, joita vanhemmat tarvitsevat lapsen 

kanssa toimiessaan. (Perälä, Salonen, Halme ym., 2011, s. 82.) Tällaisia tietotaitoja työnte-

kijöillä on mahdollisuus opettaa vanhemmille erilaisissa yhteisissä tapaamisissa, jotka on 

suunniteltu vanhempien toiveiden ja tarpeiden perusteella.  

 

Vanhempien vastauksista tulee esille myös vertaistuen merkitys, ja se, että vanhemmat 

ovat kiinnostuneita tutustumaan myös toisten lasten vanhempiin. Kun vanhemmat saavat 

keskustella keskenään toisten vanhempien kanssa, ja jakaa heitä mietityttäviä asioita, niin 

tämä mahdollistaa myös sen, että vanhemmat voivat jakaa toimivia kasvatusvinkkejä kes-

kenään. Myös Scopellitin ja Musattin tekemässä tutkimuksessa sosiaaliset kontaktit kasvat-

tajien sekä toisten vanhempien kanssa olivat merkityksellisessä asemassa päivähoidon laa-

tua arvioitaessa (Scopellet & Musatti, 2012, s. 1037). Vanhempainiltojen aiheet voitaisiin 

kerätä vanhemmilta, esimerkiksi siten, että vanhemmat saisivat kirjoittaa lapulle omia 

ideoitaan, joista päiväkodin henkilökunta voisi pitää alustuksia. Teoriatietoa voitaisiin tä-

män jälkeen syventää ja laajentaa yhdessä vapaan keskustelun muodossa. 

 

7.4.4 Lapsen kehityksen tukeminen ja lapsen yksilöllinen huomioiminen päiväkodissa 

 

Vanhempien mielestä päiväkodissa voitaisiin kehittää lapsen yksilöllistä huomioimista, 

mikä taas mahdollistaa lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen sekä kotikasvatuksen tukemi-

sen. Vanhempien vastauksissa esiintyi useasti se, että he haluavat tietää lapsen kehityksestä 

sellaisia asioita, jotka eivät välttämättä tule esille kotiympäristössä. Toisaalta vanhemmat 

taas haluavat, että kotikasvatus huomioidaan myös päiväkodin käytänteissä. 
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”Meidän kolmevuotiaan kohdalla koko päivähoito toteutettiin vain ja ainoastaan päiväko-

din näkökulmasta katsottuna. Esim. hänet nukutettiin väkisin peiton avulla päiväunille 2-

vuotiaana. Vaikka kotonakin hän nukkui ilman peittoa. Nostin asian pöydälle ihan toden 

teolla, ja siinä samalla luottamus meni täysin.” 

 

”… lapsi otettaisiin huomioon yksilönä.” 

 

”Tärkeä on tuoda esille lapsen erilaisia vahvuuksia, jotka eivät välttämättä näy kuin PK:n 

arjessa.” 

 

Vastauksista tuli esille se, että osa vanhemmista oli hyvinkin pettyneitä siihen, miten päi-

väkodissa on toimittu tietyissä tilanteissa, eikä vanhempien ja lasten toiveita ole otettu 

huomioon päiväkodin toiminnassa. Tällainen toimintatapa päiväkodissa ei ainakaan vah-

vista luottamusta vanhemman ja päiväkodin työntekijöiden välillä, vaan päinvastoin. Van-

hemmat haluavat omalle lapselleen vain parasta mahdollista hoitoa, eikä lapsen pakottami-

nen toimimaan tietyllä tavalla ilman kunnollisia perusteita ole soveliasta. Lapsen yksilölli-

nen huomioiminen on haastavaa suuressa ryhmässä, mutta se on kuitenkin yksi laadukkaan 

varhaiskasvatuksen perusta.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa (2011) tuli esille myös sama näkökulma 

siitä, että vanhemmat toivoisivat työntekijöiltä enemmän lapsen yksilöllisten tarpeiden 

huomioimista päiväkodissa. Vahvuuksien tunnistaminen sekä palaute vanhemmille ja lap-

selle lapsen vahvuuksia tukevasta toiminnasta edistää hyvää vanhemmuutta sekä lapsen 

kasvua ja kehitystä. (Perälä, Salonen, Halme ym., 2011, s. 82.) On tärkeää, että päiväkodin 

työntekijät näkevät lapsessa aina myös hyviä asioita ja sanoittavat niitä ääneen vanhem-

malle, koska se vahvistaa myös vanhemman positiivista kuvaa omasta lapsesta. Kun van-

hemmalla on positiivinen kuva lapsestaan, niin tällöin vanhempi voi kokea onnistuvansa 

myös vanhempana olemisessa.  

7.4.5 Päiväkodin resurssit ja niiden merkitys päivähoidon laatuun 

 

Vanhemmat ovat huolissaan päiväkodin tämän hetkisistä resursseista, koska heikot resurs-

sit vaikuttavat suoraan päivähoidon laatuun. Laatua heikentäviä tekijöitä olivat muun mu-
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assa liian vähäinen henkilökunta, henkilökunnan pysyvyys sekä niiden vaikutus esimerkik-

si kasvatuskumppanuuteen.  

 

” … Resurssien leikkaus näkyy sillä tavoin päiväkodin palveluiden laadussa, että vain pa-

kolliset jutut liittyen kasvatuskumppanuuteen hoidetaan, eikä panostusta siihen puoleen 

oikein näy.” 

 

”Enemmän henkilökuntaa niin on jaksamista paremmin henkilökunnalla.” 

 

”Henkilökunnan olisi hyvä olla mahdollisimman pysyvää, jotta pääsisi kunnolla tutuksi 

vanhempanakin heidän kanssaan ja luottamussuhde pääsis rakentumaan.” 

 

”Päiväkodin henkilökuntaa leimaa aina kiire, ei ehditä vaihtaa kuulumisia kun henkilö-

kuntaa on yksinkertaisesti liian vähän…” 

 

Vastauksista voidaan päätellä, että vanhemmat ovat huolissaan siitä, miten henkilökunta 

pystyy hoitamaan työnsä laadukkaasti, koska henkilökuntaa päiväkodissa on liian vähän. 

Tämän lisäksi henkilökunta ei ole pysyvää, minkä vuoksi luottamusta vanhempien ja päi-

väkodin henkilökunnan välille ei välttämättä ehdi syntymään. Samoja tutkimustuloksia 

saatiin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämässä kyselyssä, jossa vanhemmat 

olivat eniten tyytymättömiä henkilökunnan määrään ja pysyvyyteen päiväkodissa (Perälä, 

Salonen, Halme ym., 2011, s. 78). Perhe-elämän paletti tutkimuksen mukaan henkilökun-

nan ominaisuuksiin ja toimintaan liittyvät huolet käsittelivät juuri henkilökunnan liiallista 

vaihtuvuutta, työntekijöiden liian vähäistä määrää sekä työntekijöiden jaksamista kiireen 

keskellä (Poikonen & Lehtipää, 2009, s. 80). 

 

Kasvatuskumppanuuden kehittymisen haasteita ovat juurikin päiväkodin lapsiryhmien 

muutokset, lyhytaikaiset kasvatussuhteet sekä uusien kasvatuskumppanuussuhteiden ra-

kentaminen (Järvinen, Laine & Hellman- Suominen, 2012, s. 119).  Henkilökunnan vaih-

tuvuus on suuri haaste päiväkodeille, koska kasvatuskumppanuuden luominen vanhempien 

kanssa olisi erittäin tärkeää vanhemmuuden sekä lapsen kasvun ja kehityksen tukemisen 

kannalta. 
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Myös Kronqvistin ja Jokimiehen teettämässä selvityksessä vanhemmat olivat tyytymättö-

miä henkilöstön riittävyyteen päiväkodissa. Vanhempien vastauksista tuli esille se, että 

heidän mielestään päiväkodeissa on liian vähän henkilökuntaa suhteessa lapsiryhmään. 

Tämän asian vanhemmat olivat itse huomanneet muun muassa lapsen vienti ja hakutilan-

teissa verratessaan lasten määrää aikaisempaan tilanteeseen nähden. (Kronqvist & Joki-

mies, 2008, s. 24-25.) Vanhemmat yhdistävät henkilökunnan riittämättömyyden lasten 

yksilölliseen huomioimiseen päiväkodissa, joka ei toteudu, jos ryhmä on suuri ja henkilö-

kuntaa on liian vähän (Alasuutari, Karila, Alila ym., 2014, s. 21). 

 

Se, että päiväkodissa on liian vähän työntekijöitä, vaikuttaa niin lasten kuin päiväkodin 

työntekijöidenkin hyvinvointiin. Päiväkodin arkea leimaa usein kiire, mikä näkyy myös 

vanhemmille siten, että lasten yksilöllinen huomiointi on haastavaa, vanhempien kohtaa-

minen arjessa jää pintapuoliseksi sekä työntekijöiden oman jaksamisen heijastuminen 

työntekoon. Työntekijöiden hyvinvointi on suoraan verrattavissa työnlaatuun, mikä taas 

näkyy siinä, kuinka laadukasta varhaiskasvatusta päiväkodissa voidaan tarjota ja antaa lap-

sille ja miten vanhemman osallisuus varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon.  
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8 Tutkimuksen luottettavuus ja eettisyys 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoimen subjektiviteetin myöntämi-

nen ja se, että tutkija on tutkimuksessa keskeinen tutkimusväline. Näin ollen laadullisessa 

tutkimuksessa pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse, jonka vuoksi luotetta-

vuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Tutkija joutuu pohtimaan tekemiään rat-

kaisuja jatkuvasti, jolloin hän ottaa kantaa yhtä aikaa analyysin kattavuuteen sekä teke-

mänsä työn luotettavuuteen. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 209–211.) Koska tutkija on koko 

ajan osa tutkimusta, ei voida sivuuttaa sitä, että tutkija muokkaa tutkimustaan koko tutki-

muksen ajan, ja vastavuoroisesti myös tutkimus muokkaa tutkijan ajatuksia. Tutkija on 

kuitenkin lopulta se, joka päättää, mitä asioita hän ottaa mukaan tutkimukseen ja mitkä 

asiat hän nostaa tutkimustuloksista erityisesti esille. (Lichtman, 2013, s. 164.)  

Tässäkin tutkimuksessa tutkija on tehnyt tietoisia valintoja siitä, mihin asioihin tutkimuk-

sessa on kiinnitetty enemmän huomiota. Osa valinnoista on tietoisia, mutta osan valinnois-

ta tutkija on varmasti tehnyt myös tiedostamattomasti. Tutkimuksen tulokset on kuitenkin 

käsitelty objektiivisesti, ja tulokset perustuvat täysin tutkimukseen osallistuneiden henki-

löiden vastauksiin. Koen, että olen kuitenkin pystynyt suhtautumaan tutkimukseen erittäin 

objektiivisesti, koska minulla ei ole omaa kokemusta siitä, millaista on olla päiväkoti-

ikäisten lasten vanhempi, enkä ole ollut päiväkodissa asiakkaana kuin lapsen asemassa. 

Tämän vuoksi minulla ei ole ollut vahvaa mielikuvaa siitä, minkälaista vanhemmuuden 

tukeminen päiväkodissa tällä hetkellä on. Tosin, olen muodostanut tietyn kuvan vanhem-

muuden tukemisesta päiväkodissa harjoittelujaksojeni pohjalta, mutta käytännön kokemus-

ta vanhemmuuden tukemisesta päiväkodissa minulla ei ole vielä kertynyt.  

Tutkimuksessa reliaabeliudella tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuutta. Reliaabelius 

voidaan todeta usealla eri tavalla, esimerkiksi siten, jos kaksi arvioijaa päätyy samanlai-

seen tulokseen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen toistettavuudesta ei välttämät-

tä kuitenkaan voida tehdä yksiselitteisiä tulkintoja, koska voidaan ajatella, että kvalitatiivi-

nen tutkimus on aina jossain määrin tapaustutkimus. Tällöin kaikki ihmistä ja kulttuuria 

koskevat kuvaukset ovat ainutlaatuisia, eikä välttämättä löydy kahta samanlaista tapausta. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajaavaara, 2010, s.231–232.) Toisaalta kvalitatiivisessa tutkimukses-
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sa vahvistuvuudella tarkoitetaan sitä, että tutkijan tekemät tulkinnat saavat tukea toisista 

vastaavaa ilmiöitä tarkastelleista tutkimuksista (Eskola & Suoranta, 1998, s. 213). Tässä 

tutkimuksessa löytyi kuitenkin useita samantyyppisiä tutkimustuloksia aiheesta tehtyjen 

muiden tutkimusten kanssa. Mielestäni tämä lisää kuitenkin tutkimukseni luotettavuutta, 

koska se on toistettavissa jossain määrin myös laajoihin, kvantitatiivisiin tutkimuksiin ja 

selvityksiin aiheesta.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkija on selostanut tarkkaan tutki-

muksen toteuttamisesta ja kaikista tutkimuksen vaiheista. Tutkijan olisi kerrottava selvästi 

ja totuudenmukaisesti aineiston tuottamisen olosuhteet. Lukijan tulisi löytää tekstistä myös 

luokittelun tekeminen aineistosta, eli aineiston analyysin vaiheet tulisi olla selkeästi näky-

villä. Tutkija voi lisätä tuloksiin esimerkiksi suoria lainauksia vastauksista, jolloin tulee 

näkyväksi se, millä perusteella tutkija esittää tulkintoja sekä mihin tutkija omat päätelmän-

sä perustaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajaavaara, 2010, s.232–233.) 

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston kerääminen, tutkimuksen ajankohta, sekä tutkimuk-

seen osallistuneet henkilöt on esitelty selkeästi lukijalle. Jokaisen tutkimukseen osallistu-

neen henkilön henkilöllisyys on kuitenkin pidetty salassa, joten vastauksista ei ole mahdol-

lista tunnistaa ketään tiettyä henkilöä ja näin jokaisen vastaajan anonymiteetti on säilytetty. 

Tutkimuksen aineistoa on pyritty esittelemään pääasiassa vastaajien suorien lainausten 

avulla. Näin lukija saa selkeän kuvan siitä, minkälaisista vastauksista olen muodostanut 

tietyt luokat, joiden avulla olen vastannut tutkimuskysymyksiini. Aineiston luokittelun 

vaiheet olen tehnyt näkyväksi taulukon avulla, jossa esittelen yhden esimerkin siitä, miten 

olen saanut sisällönanalyysin avulla koottua tutkimustulokset. 

Tutkimusaineistoa kerätessä tutkija joutuu pysähtymään useasti erilaisten eettisten kysy-

mysten ääreen. Tutkijan tulee miettiä ensiksi sitä, miten hän tutkimusaineiston hankkii ja 

ketä hän pyytää osallistumaan tutkimukseen. Jokaiselle tutkittavalle täytyy antaa riittävästi 

informaatiota tutkimuksen luonteesta ja tavoitteista, sekä korostettava sitä, että tutkimuk-

seen osallistuminen on vapaaehtoista. Tietojen käsittelyssä tutkijan tulee aina ottaa huomi-

oon tutkittavien anonymiteetin säilyminen sekä luottamuksellisuus. Kun tutkija on luvan-

nut tutkittaville anonymiteettisuojan, on tätä noudatettava myös tutkimustuloksia julkista-

essa. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 52–57.)  

Tässä tutkimuksessa tutkittavia on informoitu tutkimukseen osallistumisesta sähköisesti. 

Tutkimusaineisto on kerätty Vanhempien Akatemian sähköpostilistan sekä Facebookin 
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avulla. Saatekirjeessä on kerrottu selkeästi tutkimuksen tarkoitus sekä luvattu tutkittaville 

anonymiteetin säilyminen. Saatekirje sekä tutkimuslomake ovat nähtävillä myös lukijalle 

tutkimuksen liitteissä. Tutkimukseen osallistuminen on ollut tutkittaville täysin vapaa-

ehtoista, joten tutkittavat ovat saaneet päättää itse, haluavatko he osallistua tutkimukseen 

vai eivät. Tutkittavien anonymiteetti on säilynyt koko tutkimuksen ajan, eikä ketään vas-

taajaa pysty tunnistamaan missään vaiheessa tutkimustuloksia lukiessa. Tutkimusaineisto 

hävitetään heti sen jälkeen, kun pro gradu tutkielma on hyväksytty.  

Tutkimuksessa validius tarkoittaa sitä, että tietty mittari tai tutkimusmenetelmä mittaa sitä 

asiaa, mitä on tarkoituskin mitata. Eli tutkija siis tutkii sitä asiaa, mitä on luvannut. Tutki-

jan täytyy ymmärtää, että mittarit ja menetelmät eivät aina vastaa sitä todellisuutta, jota 

tutkija kuvittelee tutkivansa. Tutkija voi saada vastaukset esimerkiksi kyselylomakkeeseen 

tehtyihin kysymyksiin, mutta vastaajat ovat saattaneet käsittää monet kysymykset väärin. 

Jos tutkija tällöin käsittelee saamiaan tutkimustuloksia alkuperäisen ajattelumallinsa mu-

kaisesti, ei tuloksia voida pitää tosina ja pätevinä. (Hirsjärvi, Remes & Sajaavaara, 2010, s. 

231–232.)  

Tutkimuksessa oli tarkoitus saada käsitys siitä, millaisia kokemuksia vanhemmilla on van-

hemmuuden tukemisesta päiväkodissa tällä hetkellä, ja mitä odotuksia heillä oli päiväkodin 

toiminnan kehittämisestä vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta. Tutkittavat olivat vas-

tanneet kysymyksiin monipuolisesti, minkä vuoksi sain kattavan käsityksen vanhempien 

mielipiteistä ja ajatuksista aiheesta. Koen kuitenkin, että haastattelemalla olisi päässyt sy-

ventämään tietoa vielä entisestään, jolloin olisi voinut saada tarkempaa tietoa vanhempien 

konkreettisista kokemuksista. Tässä tutkimuksessa olen tuonut lukijalle esille sen, että 

vanhemmat olivat vastanneet yhteen kysymykseen monesti väärin kysyttäessä sitä, minkä-

laista tukea vanhemmat ovat saaneet päiväkodilta lasten kasvatukseen ja omaan vanhem-

muuteensa päiväkodin henkilökunnalta. Nämä vastaukset olen ottanut huomioon tutkimus-

tuloksia analysoidessani, ja siirtänyt näitä vastauksia toisen tutkimuskysymyksen alle, jos-

sa tutkin vanhempien odotuksia päiväkodin toiminnan kehittämisestä.  

Tässä tutkimuksessa esiintyi ristiriitaisuuksia joidenkin tutkimustulosten välillä. Vanhem-

milta kysyttäessä yleistä tyytyväisyyttä päivähoitoon he arvioivat sen yleisesti hyväksi (ks. 

4,125). Mutta toisaalta vanhemmat esittivät runsaasti kehittämisehdotuksia ja he olivat 

selkeästi tyytymättömiä tiettyihin päivähoidon ja vanhemmuuden tukemisen osa-alueisiin. 

Tämän vuoksi päättelin, että kysymys päivähoidon tyytyväisyydestä ei antanut toivomaani 
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informaatiota siitä, miten vanhemmat ovat kokeneet saavansa tukea vanhemmuuteen päi-

väkodin henkilökunnalta. Havaintoni onkin samansuuntainen Emlenin ja kumppaneiden 

(2000) tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan vanhempien arvio heidän yleisestä tyyty-

väisyydestään päivähoitoon ei yksin riitä luotettavasti arvioimaan päivähoidon laatua (Em-

len, Koren & Schulze, 2000, s. 22).  

Vanhemmilta tulisi kysyä siis tarkemmin yksittäisiä kokemuksia ja näkökulmia päivähoi-

don laatuun liittyen. Myös tässä tutkimuksessa vanhempien yleisen tyytyväisyyden sijaan 

olisi voitu käyttää tarkempia kysymyksiä. Tällöin oltaisi saatu tarkempaa tietoa siitä, mihin 

varhaiskasvatuksen osa-alueisiin vanhemmat todella ovat tyytyväisiä, ja missä osa-alueissa 

olisi enemmän kehitettävää. Tämä näkökulma tukee tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia, 

jonka mukaan vanhempien yleistä tyytyväisyyttä kysyttäessä arvosana oli hyvä, vaikka 

vanhemmat toivat esille useita pettymyksen aiheita varhaiskasvatuksen laatuun liittyen. 

Pettymyksen aiheita löytyi jokaisen vanhemman vastauksista, koska kaikki olivat vastan-

neet kysymykseen, jossa pyydettiin mielipidettä siihen, miten päiväkodin toimintaa voitai-

siin kehittää.  
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9 Johtopäätökset ja pohdinta 

Kuten tutkimustuloksista voi päätellä, vanhemmuuden tukeminen päiväkodeissa on moni-

naista, ja se vaihtelee paljon eri päiväkotien välillä. Vanhemmuuden tukemiseen vaikuttaa 

myös se, haluavatko vanhemmat itse saada tukea lasten kasvatukseen ja erilaisiin kasva-

tuskysymyksiin päiväkodin henkilökunnalta. Osa vanhemmista ei näe tarvetta keskusteluil-

le päiväkodin henkilökunnan kanssa, kun taas toiset vanhemmat kaipaisivat niitä aikaisem-

paa enemmän. Lähtökohtana tulisi kuitenkin olla se, että vanhemmuuden tukeminen olisi 

läsnä joka päivä päiväkodin toiminnassa, ja vanhemmat tulisi huomioida jokaisessa koh-

taamisessa. Myös päiväkodin toimintakulttuuria tulisi muuttaa siten, että vanhempien osal-

listuminen varhaiskasvatukseen ja päiväkodin toimintaan olisi nykyistä monipuolisempaa. 

Tutkimustulosten perusteella osa vanhemmista oli hyvin tyytyväisiä vanhemmuuden tuke-

misen käytäntöihin päiväkodissa, kun taas osa näki siinä vielä paljon erilaisia kehittämis-

ehdotuksia. 

Tutkimustulokset osoittavat, että vanhemmuuden tukemisen lähtökohtana päiväkodissa on 

avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus päiväkodin henkilöstön kanssa. Luottamukselli-

sen vuorovaikutussuhteen luominen on pitkäaikainen prosessi, ja se vaatii molemminpuo-

lista kiinnostusta, joskin vuorovaikutussuhteen ylläpitäminen tulisi olla ensisijaisesti päi-

väkodin työntekijän tehtävä, koska hän on suhteessa ammattilaisen roolissa. Kaiken lähtö-

kohtana on kuitenkin vanhemman kohtaaminen. Se, minkälaisia asioita päiväkodin henki-

lökunta viestittää vanhemmille päivittäisissä kohtaamisissa niin sanattomasti kuin sanalli-

sestikin, vaikuttavat siihen, minkälaisen kuvan vanhempi henkilökunnasta saa. Tämä on 

suoraan verrattavissa myös vanhemman ja henkilökunnan välisen vuorovaikutuksen laa-

tuun. Jos vanhemmalla on työntekijästä kylmä ja etäinen mielikuva, on hänen varmasti 

vaikea lähestyä häntä pienimmässäkään mieltä askarruttavassa asiassa.  

Kasvatuskumppanuus – käsite nousi esille myös monen vanhemman puheessa, ja kasva-

tuskumppanuuden ajatellaan olevan osa vanhemmuuden tukemista. Vanhemmat olivat 

arvioineet tyytyväisyyttään päiväkodin tämän hetkiseen toimintaan hyväksi, mikä antaa 

mielestäni suuntaa sille, että päiväkodeissa vanhemmuuden tukeminen on pääasiassa me-

nossa oikeaan suuntaan. 

Vanhemmuuden tukemisen päiväkodissa nähtiin koostuvan monesta eri asiasta. Lapsen 

kasvun ja kehityksen tukeminen päiväkodissa nähtiin luonnollisesti osana myös vanhem-
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muuden tukemista. Vanhemmat pitävät tärkeänä sitä, että heidän lapsensa huomioidaan 

päiväkotipäivän aikana yksilönä, ja lapsen havainnointiin kiinnitetään huomiota. Lapsesta 

halutaan myös rehellistä palautetta, mutta vanhempien vastauksista tuli esille se, että pa-

lautteen toivotaan olevan positiivista, tai ainakin positiivisessa hengessä sanottua. Jos ne-

gatiivista palautetta lapsesta annetaan, tulisi päiväkodin henkilökunnan kuitenkin nähdä 

lapsessa myös positiivisia ja hyviä asioita. Vanhemmat kokevat raskaaksi sen, jos omasta 

lapsesta ei saa koskaan myönteistä palautetta.  

Vanhemmat ovat kiinnostuneita siitä, mitä päiväkotipäivän aikana tapahtuu, ja he haluavat 

tietää, minkälaista toimintaa päiväkodissa lapsille järjestetään. Päiväkodin toiminnasta 

vanhemmat saavat ideoita myös siihen, millaista toimintaa lapsen kanssa kotona voisi jär-

jestää. Myös lapsen haastava käyttäytyminen ja lapsen haastavat kehitysvaiheet mietityttä-

vät vanhempia, ja vanhemmat toivovat päiväkodin henkilökunnalta apua siihen, miten lap-

sen käyttäytymiseen tulisi reagoida oikealla tavalla. Yhteistyössä voidaan sopia myös sel-

laisia kasvatuksellisia linjoja, miten lapsen käyttäytymiseen reagoidaan niin päiväkodissa 

kuin kotonakin.  

Päiväkodin arki on hektistä, mikä johtuu osittain myös siitä, että henkilökuntaa päiväkodis-

sa on liian vähän lapsimäärään nähden. Tämä hankaloittaa myös vanhempien kohtaamista, 

ja ajan järjestämistä rauhallisille keskusteluille vanhempien kanssa. Tämä näkyi vanhempi-

en vastauksissa, koska vanhemmuuden ja lapsen kasvun tukeminen päiväkodissa vaatii 

aikaa rauhallisille keskusteluille. Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut ovat ainoita jär-

jestettyjä keskusteluja, joissa vanhemmilla on mahdollisuus kohdata päiväkodin työntekijä 

rauhallisissa merkeissä. Keskusteluihin on yleensä mahdollisuus kaksi kertaa vuodessa. 

Onko keskustelujen määrä riittävä, kun päiväkoti-ikäinen lapsi kasvaa ja kehittyy hurjaa 

vauhtia, ja tuo sitä myöten myös lisää haasteita ja uusia tilanteita vanhemmalle ja perheen 

arkeen? Voisiko päiväkodin toimintakulttuuria muuttaa niin, että vanhemmat voisivat vara-

ta keskusteluaikoja ympäri vuoden, aina kun he kokevat sen olevan tarpeellista? 

Yhteisöllisyys päiväkodissa nähdään myös osaksi vanhemmuuden tukemista. Tutkimustu-

losten perusteella vanhemmat ovat kiinnostuneita tutustumaan toisten lasten vanhempiin ja 

päiväkodin henkilökuntaan. Vanhempainilloille olisi tarvetta, ja vanhemmat toivoisivat 

vanhempainiltojen olevan myös tiedollisia; Voitaisiinko vanhempainillat järjestää van-

hempien omien toiveiden perusteella siten, että käsiteltäisiin vanhempia mietityttäviä asioi-

ta? Vuorovaikutteiset vanhempainillat antavat mahdollisuuden myös omien kokemusten 
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jakamiselle, ja näin ollen mahdollistavat vanhempien välisen vertaistuen ja kasvatusvink-

kien jakamisen.  

Vanhemmat antoivat myös useita kehittämisehdotuksia päiväkodin toiminnasta vanhem-

muuden tukemisen näkökulmasta. Kehittämisehdotukset myötäilivät osaksi niitä tutkimus-

tuloksia, mihin vanhemmat olivat saaneet tukea päiväkodin henkilökunnalta, ja mitä asioita 

he pitivät tärkeänä vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta. Tämän vuoksi mielestäni osa 

vastauksista oli hyvinkin ristiriitaisia, ja siitä päättelin, että vanhemmuuden tukemisen käy-

tännöt eri päiväkodeissa ovat hyvin erilaisia. Osa vanhemmista nimittäin oli tyytyväisiä 

juuri siihen osa-alueeseen, mistä monet vanhemmat antoivat kehitettävää palautetta. Van-

hemmuuden tukemiseen liitettiin hyvin vahvasti myös ”henkilökemiaan” liittyvät asiat. 

Vanhemmat pitivät tärkeämpänä sitä, miten ”henkilökemiat” päiväkodin työntekijän kans-

sa kohtaavat, kuin esimerkiksi henkilöstön koulutustaustaa. Henkilökemioiden yhteensopi-

vuudella vanhemmat tarkoittivat sitä, miten he tulevat toimeen päiväkodin henkilökunnan 

kanssa. Toisaalta vanhempien vastauksista tuli ilmi se, että lastentarhanopettajan puoleen 

käännytään etenkin esikoululaiseen lapseen liittyvissä asioissa.  

Myös vanhemmat ovat huomanneet sen, kuinka tiukat päiväkodin resurssit ovat, ja miten 

ne vaikuttavat päivähoidon laatuun. Suuret lapsiryhmät vaikuttavat kaikkeen päiväkodin 

toimintaan. Lapsen yksilöllinen huomioiminen vähenee, päiväkodin työntekijöiden jaksa-

minen on koetuksella ja lyhytaikaisia sijaisia palkataan jatkuvasti. Kasvatuskumppanuutta 

ei pääse syntymään, kun ryhmän aikuiset vaihtuvat useasti ja tällä on suora vaikutus myös 

vanhemmuuden tukemiseen päiväkodissa. Vanhempien aito kohtaaminen ja keskustelujen 

mahdollisuus on haastavaa, koska päiväkodin työntekijällä ei ole mahdollisuutta irrottautua 

lapsiryhmästä vähäisen henkilöstömäärä vuoksi.  

Uuden varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe, joka on tullut voimaan 1.8.2015 määrittää 

aikuisten ja lasten suhdeluvun päiväkodeissa. Lain mukaan päiväkotiryhmässä saa olla 

kolmea (3) kasvatusvastuullista aikuista kohden enintään 21 lasta. Tämän lisäksi päiväko-

deissa tulee olla päivittäin käytettävissä vähintään suhdeluvun mukainen henkilöstöresurs-

si. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2015.) Uusi laki velvoittaa siis päiväkoteja siihen, että 

henkilöstöä tulisi olla riittävästi paikalla päivittäin. Mielestäni lasten ja aikuisten välinen 

suhdeluku on edelleenkin liian suuri, mutta uutta lakia noudattamalla lapsiryhmien koon 

tulisi pysyä kuitenkin sellaisena, että varhaiskasvatusta voitaisiin toteuttaa, eivätkä päivä-

kodit olisi pelkästään lasten ”säilömispaikkoja” vanhempien työpäivän ajan.  
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Nykyinen hallitus on kaavaillut säästösyistä muutosta lasten ja aikuisten väliseen suhdelu-

kuun päiväkodeissa sekä lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista. Jos säästö-

suunnitelmat toteutuvat, lasten ja aikuisten välistä suhdelukua päiväkodeissa muutettaisiin 

entistä suuremmaksi. Tällöin yhtä kasvatusvastuullista aikuista kohden saisi olla yli 3-

vuotiaiden ryhmässä kahdeksan (8) lasta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2015.) Mielestäni 

tämä on erittäin huolestuttavaa niin varhaiskasvatuksen laadun, kuin vanhemmuuden tu-

kemisen näkökulmasta päiväkodeissa. Jos vanhemmat arvioivat päiväkotien resursseja ja 

henkilöstöpulaa jo nyt suureksi, ja niiden vaikutusta päivähoidon laatuun ja vanhemmuu-

den tukemiseen, niin miten käy sitten, jos suhdelukua vielä suurennetaan? Liian suuret 

lapsiryhmät ovat suoraan verrannollisia siihen, mihin asioihin päiväkodeissa on mahdollis-

ta panostaa ja kiinnittää huomiota, vaikka tarvetta monipuoliselle varhaiskasvatukselle 

olisi. 

Varhaiskasvatuksen voidaan ajatella olevan myös ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka avul-

la pystytään tukemaan vanhemmuutta ja vanhemmuudessa ilmeneviä haasteita. Varhais-

kasvatuksen lähtökohtana voidaan pitää lapsen kotikasvatuksen tukemista, joka vaatii sen, 

että vanhempien kanssa voidaan keskustella lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liittyvistä 

asioista päivittäin. On tärkeää, että tietoa vaihdetaan lapsesta kummastakin näkökulmasta; 

Miten lapsi käyttäytyy päiväkodissa ja vastaavasti miten lapsi toimii tutussa kotiympäris-

tössä. Kummatkin kasvuympäristöt vaikuttavat lapseen ja hänen käytökseensä. Haasteet 

lapsen kehityksessä sekä vastaavasti myös lapsen vahvuudet voivat näkyä myös eri tavoin 

erilaisissa kasvuympäristöissä.  

Jos tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa vanhemmuuden tukemiseen halutaan kiinnittää 

enemmän huomiota, tulee ymmärtää se, että vanhemmuuden tukemiselle tulee asettaa sel-

keät tavoitteet ja toimintamallit minkä mukaan toimitaan. Ilman teoriatietoa ja tietoisia 

toimintamalleja vanhemmuuden tukeminen päiväkodeissa ei kehity. Moran ja kumppanit 

(2004) ovat tutkineet sitä, mikä vanhemmuuden tukemisessa toimii. Tutkimuksen perus-

teella vanhemmuuden tukeminen tarvitsee vahvan teoreettisen pohjan ja tavoitteen siitä, 

mitä vanhemmuuden tukemisella tarkoitetaan, ja miten vanhemmuuden tukemisen toimin-

tamalleja arvioidaan. (Moran, Ghate & Merwe, 2004, s. 7.) 

Yksi esimerkki vanhemmuuden tukemisen toimintamallista päiväkodissa pohjautuu Bron-

fenbrennerin ekologiseen teoriaan. Sen mukaan varhaiskasvattajien on erittäin tärkeää 

ymmärtää perheiden ja vanhempien kokemaa stressiä. Teoria pohjautuu ideaan, jonka mu-
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kaan perheiden voimavaroja pystytään vahvistamaan, ja ymmärtämään perheiden vahvuu-

det sekä niiden erilaiset tarpeet päiväkodissa. Malli tarjoaa viisi pääelementtiä, joiden avul-

la pystytään auttamaan perheitä stressin kokemisessa ja lievittämisessä. Niitä ovat: perhei-

den sisäisen huolenpidon ja rakkauden vahvistaminen, vahvistamalla perheiden suhdetta 

eri eksosysteemeihin, (esimerkiksi kertomalla vanhemmalle siitä, mitä kaikkea lapsi on 

tehnyt päiväkodissa), kasvattaa perheitä siihen, miten he voivat käyttää eri mesosysteemien 

apua hyödykseen stressin kohtaamisessa (esimerkiksi ohjaamalla perheitä ja vanhempia 

tietyn palvelun piiriin), puolustaa vahvemmin perheiden tukemisen strategioita sellaisissa 

makrosysteemien konteksteissa, joissa perheet elävät (esimerkiksi äänestämällä sellaisia 

poliitikkoja ja puolueita, jotka ovat perheystävällisiä) sekä auttaa perheitä oppimaan, miten 

he voivat käyttää paikallisia palveluja perheen voimaannuttamiseksi. (Swick & Williams, 

2006, s. 371, 376–377.) Suomalaisesta päivähoidosta löytyy myös samoja piirteitä tämän 

toimintamallin kanssa, mutta koen, että juuri tällaiset tarkasti suunnitellut ja perustellut 

toimintamallit toisivat selkeyttä myös siihen, kuinka valtakunnallisesti vanhemmuuden 

tukeminen päiväkodeissa näkyisi.  

Koen, että tämän pro – gradu tutkielma prosessin aikana olen kehittynyt valtavasti siinä, 

mitä ajattelen vanhemmuuden tukemisen päiväkodissa olevan ja miten tulen toteuttamaan 

työtäni lastentarhanopettajana päiväkodissa työskennellessäni. Koen myös olevani val-

miimpi lastentarhanopettaja kuin aikaisemmin. Tosin tähän on varmasti vaikuttanut myös 

maisterivaiheessa suorittamani muut opinnot. Tutkimus on avannut silmäni sen suhteen, 

miten merkittävää on ymmärtää myös vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa ja 

kuinka paljon enemmän vanhempien kohtaamiseen päiväkodissa tulisi panostaa. Vanhem-

pien kohtaaminen ja heidän kanssaan keskusteleminen on varhaiskasvatuksen lähtökohta, 

jos ajattelemme varhaiskasvatuksen olevan lapsen kotikasvatuksen tukemista. Tutkimuk-

sen edetessä olen saanut itselleni myös selkeitä työkaluja siihen, miten vanhemmuuden 

tukemista päiväkodeissa voitaisiin kehittää ja vanhempien osallistumista lisätä päiväkodin-

toimintaan yhä enemmän.   

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, minkä vuoksi tutkimuksen tulokset eivät ole 

yleistettävissä. Toivon kuitenkin, että tutkimus antaisi uusia näkökulmia päiväkodin työn-

tekijöille toiminnan kehittämisestä. Toivon myös, että tutkimus herättäisi osan päiväkodin-

työntekijöistä, jotka ajattelevat varhaiskasvatuksen olevan pääasiassa vain lapsen kasvun ja 

kehityksen tukemista. Lasta ei voida erottaa kotiympäristöstään, ja vanhempien rooli lap-

sen elämässä on korvaamattoman suuri. Tällainen ajattelutapa vahvistaa mielestäni myös 
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päivähoidon laatua, koska yhteiset kasvatuslinjat helpottavat myös lapsen arkea ja elämää 

niin kotona kuin päivähoidossakin. Kun vanhemmat voivat ja jaksavat hyvin, niin tällöin 

lapsellakin on parempi kasvaa ja kehittyä hänen tärkeimmissä kasvuympäristöissään.  

Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi mielestäni vanhempien kokemusten selvittäminen 

vanhemmuuden tukemisesta päiväkodissa erilaisten haastattelujen avulla. Myös erilaiset 

pari- ja ryhmähaastattelut voisivat antaa uutta tietoa siitä, minkälaisia eri käytäntöjä ja toi-

mintamalleja päiväkodit käyttävät apuna vanhemmuuden tukemisessa. Haastatteluiden 

avulla olisi mahdollista saada vielä syvempää tietoa vanhempien kokemuksista. Toisaalta 

olisi mielenkiintoista selvittää esimerkiksi sitä, miten merkitykselliseksi päiväkodin johta-

jat näkevät vanhemmuuden tukemisen päiväkodissa, ja minkälaisia eri toimintamalleja he 

painottavat oman päiväkotinsa toiminnassa vanhemmuuden tukemisen suhteen. Tähän tut-

kimukseen osallistui ainoastaan kaksi miestä, minkä vuoksi myös isien näkökulmaa van-

hemmuuden tukemisesta päiväkodissa olisi mielenkiintoista selvittää. 

 

 

 



81 
 

 

Lähteet 

 

Alasuutari, M. (2003). Kuka lasta kasvattaa? Helsinki: Gaudeamus. 

Alasuutari, M., Karila, K., Alila, K. & Eskelinen, M. (2014). Vaikuta varhaiskasvatukseen. 

Lasten ja vanhempien kuuleminen osana varhaiskasvatuksen lainsäädäntöprosessia. Hel-

sinki: Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä, 13.URL: 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/tr13.pdf?lang=fi. 

Viitattu 23.6.2015.  

Alasuutari, M. (2010). Striving at partnership: parent–practitioner relationships in Finnish 

early educators' talk. European early childhood education research journal, 18(2), 149-

161.URL: 

http://www.tandfonline.com.pc124152.oulu.fi:8080/doi/pdf/10.1080/13502931003784545?

&userIP=130.231.140.152. Viitattu 5.7.2015.  

Aaltola, J. & Valli, R. (2015). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineis-

ton-keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS- Kustannus. 

Buber, M. (2002). Between Man and Man. London and New York: Routledge. 

Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry research design. Choosing Among Five Ap-

proaches. United States of America: SAGE. 

Emlen, A. C., Koren, P. E., & Schultze, K. H. (2000). A packet of scales for measuring 

quality of child care from a parent’s point of view. URL:http://www. hhs. oregonstate. 

edu/familypolicy/occrp/publications/2000-A-Packet-of-Scales. pdf. Viitattu 15.7.2015.  

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapai-

no.  

Hirsjärvi, S. & Laurinen, L. (2004). Lempeästi mutta lujasti. Suomalaisia sanontoja ja ar-

kiuskomuksia kasvatuksesta. Helsinki: WSOY. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajaavaara, P. (2010). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 

Jokinen, E. (2005). Aikuisten arki. Helsinki: Gaudeamus.  



82  
 

  

Junttila, H. (2004). Johdanto (s. 12-14). Teoksessa: Keskinen, S. & Virjonen, H. Vanhem-

muuden ja lapsen kasvun tukeminen päivähoidossa. Helsinki: Tammi. 

Järvinen, M., Laine, A. & Hellman-Suominen, K. (2012). Varhaiskasvatusta ammattitai-

dolla. Helsinki: Kirjapaja.  

Järvinen, R., Lankinen, A., Taajamo, T., Veistilä, M. & Virolainen, A. (2012). Perheen 

parhaaksi. Perhetyön arkea. Helsinki: Edita.  

Karila, K. (2005). Vanhempien ja päivähoidon henkilöstön keskustelut kasvatuskumppa-

nuuden areenoina. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 36 (2005): 4, 285-

298.  

Karila, K. (2006). Kasvatuskumppanuus vuorovaikutussuhteena. (s. 91-108). Teoksessa: 

Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A. & Rasku- Puttonen, H. 

(toim.). Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.  

Kaskela, M. & Kekkonen, M. (2006). Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta. Opas var-

haiskasvatuksen kehittämiseen. Vaajakoski: Gummerrus Kirjapaino Oy.  

Kekkonen, M. (2012). Kasvatuskumppanuus puheena. Varhaiskasvattajat, vanhemmat ja 

lapset päivähoidon diskursiivisilla näyttämöillä. Tampere: Tampere University Press. 

Kekkonen, M. (2004). Vanhemmuutta etsimässä ja tukemassa. Lapsiperheiden peruspalve-

lujen kehittäminen. Helsinki: Stakes.  

Kivijärvi, S., Rönkä, A. & Hyväluoma, J. (2009) Vanhemmuus arjessa: neuvottelua, häs-

säköitä ja hassuttelua. (s. 47-68.) Teoksessa: Rönkä, A. , Malinen, K. & (toim.) Lämsä, T. 

(2009). Perhe-elämän paletti. Vanhempana ja puolisona vaihtelevassa arjessa. Jyväskylä: 

PS- Kustannus. 

Kinnunen, U. & Mauno, S. (2002). Työ ja perhe-elämä vanhempien ja lasten näkökulmasta 

(s. 99-118). Teoksessa: Kinnunen, U. (toim.) & Mauno, S. (2002). Perhe ja vanhemmuus. 

Suomalainen perhe-elämä ja sen tukeminen. Jyväskylä: PS- Kustannus. 

Kiviniemi, K. (2001). Laadullinen tutkimus prosessina (s. 68-84). Teoksessa: Aaltola, J. & 

Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tut-

kimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.   



83 
 

 

Knopf, H. T., & Swick, K. J. (2008). Using our understanding of families to strengthen 

family involvement. Early Childhood Education Journal, 35(5), 419-427. 

Knopf, H. T., & Swick, K. J. (2007). How parents feel about their child’s teacher/school: 

Implications for early childhood professionals. Early Childhood Education Journal, 34(4), 

291-296. URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10643-006-0119-6. Viitattu 

20.7.2015.  

Koivula, M. (2004). Vanhempien kokemuksia perhetyöstä päiväkodissa (s.73-105). Teok-

sessa: Keskinen, S. & Virjonen, H. Vanhemmuuden ja lapsen kasvun tukeminen päivähoi-

dossa. Helsinki: Tammi. 

Korhonen, M. (2006). Sukupolven merkitys vuorovaikutuksessa. (s. 51-69). Teoksessa: 

Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A. & Rasku- Puttonen, H. 

(toim.). Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.  

Kronqvist, E. & Jokimies, J. (2008). Vanhemmat varhaiskasvatuksen laadun arvioijina. 

Tuloksia Vaikuta vanhempi- selvityksestä. Helsinki: Raportteja/Stakes: 22. 

Kyrönlampi- Kylmänen, T. (2010). Lapsen hyvä arki. Helsinki: Kirjapaja. 

Laine, T. (2001). Miten Kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma (s. 26-

43). Teoksessa: Aaltola, J. & Valli, R. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloit-

televalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväsky-

lä: PS- Kustannus.  

Laki lasten päivähoidosta. 36/1973, 304/1983. URL: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036. Viitattu 10.4.2015. 

Lammi- Taskula, J. & Karvonen, S. (2014). (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. Hel-

sinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Lammi- Taskula, J. & Varsa, H. (2001). Vanhemmuuden aika. Vanhemmuuden tukemisen 

käytännöt ja haasteet osana neuvoloiden ja päiväkotien työtä. Helsinki: Stakesin monista-

mo. 

Lichtman, M. (2013). Qualitative research in education: A User`s Guide. (3
rd

. ed.) Thou-

sandOaks: SAGE Publications.  



84  
 

  

Lyyra, V. (2004). Vanhemmuutta vahvistavia keskusteluja päivähoidossa - Perheterapeut-

tisia näkökulmia kasvatuskumppanuuteen (s.106-124). Teoksessa: Keskinen, S. & Virjo-

nen, H. (2004). Vanhemmuuden ja lapsen kasvun tukeminen päivähoidossa. Helsinki: 

Tammi.  

Malinen, K., Härmä, S., Sevon, E. & Kinnunen, U. (2005). Miten meillä menee? Työssä-

käyvien pienten lasten vanhempien kokemuksia perhe-elämästä ja työstä. Jyväskylä: Jy-

väskylän yliopiston perhetutkimuskeskus.  

Mensing, J. F., French, D., Fuller, B., & Kagan, S. L. (2000). Child care selection under 

welfare reform: How mothers balance work requirements and parenting. Early Education 

and Development, 11(5), 573-595. URL: 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/s15566935eed1105_3. Viitattu 20.7.2015. 

Miettinen, A. & Rotkirch, A. (2008). Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja 

esteet. Perhebarometri. Helsinki: Väestöliitto.  

Moran, P., Ghate, D., Van Der Merwe, A., & Policy research bureau. (2004). What works 

in parenting support?: a review of the international evidence. Nottingham, UK: Depart-

ment for Education and Skills. URL: 

http://www.parentnetworkscotland.org.uk/site/uploads/documents/what%20works%20in%

20parenting%20support[1].pdf. Viitattu 19.7.2015. 

Myers, M. D. & Avison, D. E. (2002). An Introducion to Qualitative Research in Infor-

mation Systems (s.10). Teoksessa: Myers, M. D. & Avison, D. Qualitative Research in 

Information Systems. Introducing Qualitative Methods. London: SAGE Publications. 

Mönkkönen, K. (2002). Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena. Vastaamisen, vallan ja 

vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa. Kuopio: Kuopion Yliopisto.  

Nieminen, H. (1998). Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus (s. 215-221). Teoksessa: 

Paunonen, M. & Vehviläinen- Julkunen, K. (1998). Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. Hel-

sinki: WSOY.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2015).  Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe voimaan 

1.8.2015: Lakimuutoksen keskeinen sisältö. URL: 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulu

tus/varhaiskasvatus/liitteet/Vaka1_liite.pdf. Viitattu: 15.6.2015. 



85 
 

 

Ovaska, M. (2004). Päiväkotihenkilökunnan näkemyksiä perhetyöstä ja Kasvuturve- pro-

jektista (s.59-72). Teoksessa: Keskinen, S. & Virjonen, H. (toim.) (2004). Vanhemmuuden 

ja lapsen kasvun tukeminen päivähoidossa. Helsinki: Tammi.  

Perttula, J. & Latomaa, T. (2008). (toim.) Kokemuksen tutkimus. Merkitys-tulkinta-

ymmärtäminen. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. 

Piironen-Malmi, U. & Stömberg, S. (2008). Välittämisen pedagogiikka. Helsinki: Tammi.  

Poikonen, L. & Lehtipää, R. (2009). Päivähoidon ja kodin jaettu kasvatustehtävä: Kasva-

tuskumppanuus perheen voimavarana (s.69-88). Teoksessa: Rönkä, A. , Malinen, K. & 

(toim.) Lämsä, T.(2009). Perhe-elämän paletti. Vanhempana ja puolisona vaihtelevassa 

arjessa. Jyväskylä: PS- Kustannus. 

Perälä, M., Salonen, A., Halme, N. & Nykänen, S. (2011). Miten lasten ja perheiden palve-

lut vastaavat tarpeita? Vanhempien näkökulma. Tampere: Terveyden ja Hyvinvoinninlai-

toksen raportti 36/2011.  

Pyörälä, E. (1995.) Kvalitatiivisen tutkimuksen metodologiaa (s. 11-26). Teoksessa: Leski-

nen, J. (toim.) Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla. Helsinki: Kuluttajatutkimuskes-

kus. 

Rönkä, A., Laitinen, K. & Malinen, K. (2009). Miltä arki tuntuu? (s. 203-222.) Teoksessa: 

Rönkä, A., Laitinen, K. & Malinen, K. (toim.) (2009). Perhe-elämän paletti. Vanhempana 

ja puolisona vaihtelevassa arjessa. Jyväskylä: PS- Kustannus. 

Rönkä, A. , Malinen, K. & Lämsä, T. (2009). Perhe-elämän paletti. Vanhempana ja puo-

lisona vaihtelevassa arjessa. Jyväskylä: PS- Kustannus. 

Scopelliti, M., & Musatti, T. (2013). Parents’ view of child care quality: values, evalua-

tions, and satisfaction. Journal of Child and Family Studies, 22(8), 1025-1038.  

 

Sinkkonen, J. (2012a). Lapsen kanssa hyvinä ja pahoina päivinä. Helsinki: WSOY. 

 

Sinkkonen, J. (2012b). Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun. Helsinki: WSOY. 

 



86  
 

  

Swick, K. J. (2004). What parents seek in relations with early childhood family helpers. 

Early Childhood Education Journal, 31(3), 217-220.  URL: 

http://link.springer.com/article/10.1023/B:ECEJ.0000012316.93327.6b. Viitattu 20.7.2015.  

 

Swick, K. J., & Williams, R. D. (2006). An analysis of Bronfenbrenner’s bio-ecological 

perspective for early childhood educators: Implications for working with families experi-

encing stress. Early Childhood Education Journal, 33(5), 371-378. 

URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10643-006-0078-y. Viitattu 20.7.2015.  

Swick, K. J., & Bailey, L. B. (2004). Communicating effectively with parents and families 

who are homeless. Early Childhood Education Journal, 32(3), 211-215.URL: 

http://link.springer.com/article/10.1023/B:ECEJ.0000048975.59024.c4. Viitattu 20.7.2015.  

 

Tiilikka, A. (2005). Äitien kasvatuskäsityksiä ja arviointeja hyvästä päiväkotikasvatukses-

ta. Oulu: Oulu University Press.  

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2012). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Vantaa: Tam-

mi. 

Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. (2002). 

Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki: Edita Prima Oy. URL: 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/113591/kasvatus.pdf?sequence=1. Viitattu 

10.4.2015. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. (2005). Stakes. Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino 

Oy. URL: 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/77129/Varhaiskasvatussuunnitelmanperusteet

.pdf?sequence=1. Viitattu 13.4.2015. 

Viinikka, A. (2014). Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa. Mannerheimin Lastensuojelu-

liitto. Tampere: Hämeen Kirjapaino. 

Vilen, M., Vihunen, R., Vartiainen, J., Siven, T., Neuvonen, S. & Kurvinen, A. (2013). 

Lapsuus erityinen elämänvaihe. Helsinki: WSOY.  



87 
 

 

Ylitalo, P. (2011). Roolikartta vanhemmuuden, parisuhteen ja itsenäistymisen tueksi. Hel-

sinki: Kuntatalon Paino. 

 





 

  

LIITE 1 

Kysely vanhemmille 

Hyvät vanhemmat! 

Olen lastentarhanopettaja ja Oulun ylipiston varhaiskasvatuksen maisterivaiheen 

opiskelija. Opintoihini kuuluu pro gradu tutkielma, jonka teen aiheesta: Millaista 

tukea päiväkoti voi tarjota vanhemmuuteen? Vanhempien kokemuksia tuen tar-

peesta ja sen saatavuudesta päiväkodin henkilökunnalta. Tarkoituksenani on sel-

vittää, miten te vanhemmat koette saavanne tukea vanhemmuuteenne ja lasten 

kasvatukseen päiväkodin henkilökunnalta. Tutkimukseni tulokset hyödyttävät tule-

vaisuudessa vanhemmuuden tukemista päiväkodeissa.  

Toivon sinun vastaavan avoimiin kysymyksiin monisanaisesti ja kokonaisin lau-

sein. Vastaathan kysymyksiin 6.5.2015 mennessä oheisen linkin kautta. Kaikkien 

vastaajien kesken arvotaan leikkivarjo sekä perhelippu kylpylä Edeniin.  Jos haluat 

osallistua arvontaan, jätäthän sähköpostiosoitteesi sille merkittyyn paikkaan.  

Kyselylomakkeet tulevat vain tutkimuskäyttöön, ja kaikki vastaukset käsitellään 

anonyymisti.  

Lämpimät kiitokset vastauksistasi! 

Tarvittaessa annan mielelläni lisätietoa tutkielmaani liittyen. 

Ystävällisin terveisin,  

Varhaiskasvatuksen opiskelija, Annu-Maaria Alatalo 

annumaaria@hotmail.fi 

  



 
 

 

LIITE 2 

 

Vastaajan sukupuoli: 

 nainen      mies   
 

Vastaajan ikä: 

 
 

Lapsen/lasten ikä: 

 
 

Lapsi/lapset on ollut/ovat olleet päiväkodissa yhteensä ... vuotta: 

 
 

Lapseni on/ovat: 

 yksityisessä päiväkodissa  

 kunnallisessa päiväkodissa 
 

Perhemuoto: 

 ydinperhe  

 yksinhuoltajaperhe  

 uusperhe  

 sateenkaariperhe  

 maahanmuuttajaperhe  

 sijaisperhe  

 Joku muu 

Jos vastasit "Joku muu", mikä? 

 
 

1. Minkälaista tukea toivoisit omaan vanhemmuuteen päiväkodin henkilökunnalta?  

 
 

2. Millaisissa elämäntilanteissa toivoisit tukea vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen 

liittyen päiväkodin henkilökunnalta? 
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3. Miten vanhemmuuden tukemista päiväkodissa voitaisiin mielestäsi kehittää? 

 
 

4. Onko jokin tietty ammattiryhmä päiväkodissa, jolta odotat erityisesti saavasi tukea 

vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen? Jos on, miksi haet tukea juuri heiltä?  

 
 

5. Miten vanhemmuuden tukeminen näkyy mielestäsi päiväkodin arjessa tällä hetkel-

lä? 

 
 

6. Minkälaisia mahdollisuuksia esim. aamukohtaamiset/iltapäivän hakutilanteet an-

tavat mielestäsi vanhemmuuden tukemiseen? 

 
 

7. Minkälaista ja millaisissa tilanteissa olet saanut tukea päiväkodin henkilökunnalta 

omaan vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen? 

 
 
8. Oletko pettynyt odotuksissanne saada tukea omaan vanhemmuuteen tai lasten kas-

vatukseen päiväkodin henkilökunnalta? 

 
 

9. Miten tyytyväinen olet tällä hetkellä lapsenne/lastenne päiväkodin toimintaan as-

teikolla 1-5? 

1=hyvin tyytymätön, 2=tyytymätön, 3=kohtalaisen tyytyväinen, 4=tyytyväinen, 

5=hyvin tyytyväinen 

 



 
 

 

 

Mikäli haluat osallistua arvontaan, jättäkää tähän sähköpostiosoitteenne. 

 
 

 

 


