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1 Johdanto 

Tässä tutkimuksessa tutkin vanhempien osallistumista päiväkodin toiminnan suunnitteluun 

ja arviointiin toimintatutkimuksen keinoin. Tutkimus on tärkeä ja ajankohtainen siksi, että 

uudistuvissa varhaiskasvatusta ohjaavissa laeissa ja asiakirjoissa vanhempien kanssa tehtä-

vään yhteistyöhön kiinnitetään enemmän huomiota ja siihen luodaan uusia toimintamalleja. 

Vanhempien osallistumista varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 

pyritään jo lisäämään uudistuneella varhaiskasvatuslailla sekä juuri voimaan tulevilla esi-

opetuksen opetussuunnitelman perusteilla. (Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/36, 7 b §; Esi-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2016, s. 46.) Myös uudistuvissa varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa vanhempien osallistuminen tulee painottumaan luonnostekstien 

perusteella nykyistä enemmän. Tutkimuksen ajankohtaisuus ja tarpeellisuus perustuu myös 

siihen, että aiemmat tutkimukset kuvaavat vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tilaa 

vanhoihin lakeihin, asiakirjoihin ja toimintamalleihin perustuen, joten vanhempien nykyi-

sestä osallisuudesta ei ole vielä paljoa tietoa. 

Tutkimustehtävänäni on lisätä vanhempien tietoisuutta päiväkodin toiminnan suunnittelu ja 

kehittämisprosesseista sekä lisätä vanhempien tietoisuutta osallistumismahdollisuuksistaan 

niissä. Tavoitteena on myös lisätä vanhempien osallistumista varhaiskasvatustoiminnan 

suunnitteluun ja arviointiin uusien varhaiskasvatuslinjausten mukaisesti. Tarve vanhempi-

en kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiseen nousee myös Kekkosen (2014, s. 269-270) tut-

kimuksesta, josta käy ilmi, että vanhemmat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä varhaiskasva-

tuksessa tehtävään yhteistyöhön, mutta ovat vielä aika tietämättömiä pedagogisen toimin-

nan suunnitteluun ja arviointiin liittyvistä prosesseista. Tutkimuksesta nouseekin tarve ke-

hittää vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä osallistavampaan suuntaan ja yhtenäistää 

yhteistyökäytäntöjä valtakunnallisesti. 

Pro gradu -tutkielmani on toteutettu yhdessä yksityisessä päiväkodissa toimintakauden 

2015-2016 aikana. Kauden aikana tutkin vanhempien toteutuneita mahdollisuuksia osallis-

tua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, vanhempien kokemuksia heidän 

näkemystensä huomioinnista päiväkodin toiminnassa sekä vanhempien toiveita tulevaisuu-

den osallistumisen näkökulmasta. Myös vanhempien osallistumista edistävät ja estävät 

tekijät nousivat tutkimuksen kohteeksi tutkimusprosessin aikana. 
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Tutkimukselle teoreettisen viitekehyksen luovat varhaiskasvatuksen historian kuvaaminen 

perheiden näkökulmasta, Urie Bronfenbrennerin ekologinen teoria vanhempien kanssa 

tehtävän yhteistyön taustalla sekä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön nykytilanteen 

kuvaaminen aiempaan tietoon ja tutkimuksiin viitaten. Tutkimuksen suunnittelun pohjana 

käytin kandidaatin tutkielmaani samaisesta aiheesta, jossa kartoitettiin vanhempien toiveita 

osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Näiden toiveiden pohjalta 

heräsi kiinnostus kehittää varhaiskasvatusta vanhempien osallistumista lisäävään suuntaan. 

Toimintatutkimus valikoitui tutkimusmenetelmäksi siksi, että kandidaatin tutkielma antoi 

siihen edellytykset. Aihe on kiinnostanut minua tutkijana jo pidempään ja toimintatutki-

muksen avulla saisin mahdollisuuden kehittää varhaiskasvatustoimintaa sekä vanhempien 

näkemyksistä käsin että ajantasaisen varhaiskasvatustoiminnan suuntaisesti. Tutkimusta 

tekemällä saisin myös omaa työtä lastentarhanopettajana kehittävää näkökulmaa. Tutki-

musaineisto kerättiin kyselylomakkeiden avulla, joilla uskoin tavoittavani mahdollisimman 

suuren joukon tutkimuskohteesta ja näin saavani tutkittavan aiheen tilasta mahdollisimman 

paikkaansa pitävän kuvan tutkimuskohteessa. 

Vanhempien osallistuminen päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin näyttää vielä 

sitoutuvan pitkälti oman lapsen varhaiskasvatuksen yksilöllisiin sisältöihin eikä kokonais-

valtaiseen varhaiskasvatuspedagogiikan suunnitteluun ja arviointiin (Alasuutari & Alasuu-

tari, 2011, s. 44-45). Toivonkin tällä tutkimuksella kehittäväni vanhempien kanssa tehtävää 

yhteistyötä erityisesti tutkimuskohteessani mutta myös antavani näkökulmaa vanhempien 

kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen laajemmin varhaiskasvatuksen kentällä. 
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2 Varhaiskasvatuksen kehittyminen Suomessa 

Tässä luvussa tarkastelen Suomalaisen päivähoidon kehitystä kohti varhaiskasvatusta. Tar-

kastelun kohteena erityisesti on lastentarhatoiminnan kehittyminen kohti nykyistä varhais-

kasvatuksen järjestelmää. Kerron myös varhaiskasvatuksen hallinnollisesta kehityksestä ja 

sen taustalla vaikuttavien lakien, asetusten ja asiakirjojen kehityksestä kohti nykyistä var-

haiskasvatusta. Lopuksi avaan varhaiskasvatuksen tehtävän kehittymistä erityisesti perhei-

den näkökulmasta. Pidän historiallista katsausta tärkeänä tutkimukseni kannalta, jotta voin 

verrata tutkimuksessa esiin nousevaa vanhempien osallistumisen tilaa perheiden osallistu-

misen kehitykseen varhaiskasvatuksessa. 

2.1 Lastentarhoista päiväkotiin ja esiopetukseen 

Suomalaisen päivähoidon alullepanijana pidetään Friedrich Fröbelin pedagogiikkaa. Fröbel 

tavoitteli perhe-elämän tason kohennusta parantamalla kotikasvatusta. Hänen mielestään 

pikkulasten paikka ei ollut koulussa, vaan lapsi tarvitsi 1-8 ikävuoteen havaintoja ja koke-

muksia luonnosta konkreettisen toiminnan avulla. Näiden ikävuosien jälkeen lapsi Fröbelin 

mukaan olisi valmiimpi tieteellisempään opetukseen. Fröbeliläisessä pedagogiikassa lähtö-

kohtana oli lasten oma aktiivisuus, jota opettaja rohkaisi. Fröbelin pedagogiikkaan ja las-

tentarha-aatteeseen alettiin Suomessa herätä 1850-luvulla, jolloin siitä alettiin kirjoittaa 

maamme lehdistöissä. 1860-luvulla kansakoulujen perustamisen yhteydessä alettiin lasten-

tarhoista puhua enemmän Uno Cygnaeuksen johdolla, joka oli ensimmäinen Pohjoismaa-

lainen Fröbelin pedagogiikan toteuttaja. Cygnaeus näki lastentarhojen ja lastenseimien 

olevan äitien työssäkäynnin mahdollistamisen lisäksi keino kohentaa lastenhoidon heikkoa 

asemaa suomessa. Lastentarhatoiminta oli Cygnaeuksen mielestä keino luoda perusta kou-

lussa oppimiselle ja aikuisena selviytymiseen. (Hänninen & Valli, 1986, s. 28-29,53-54.) 

Cygnaeuksen ajattelua lastentarhoista kritisoitiin kotikasvatusta tuhoavana, mutta Cygna-

eus perusteli lastentarhojen olevan kotikasvatusta tukevia eikä suinkaan perheitä velvoitta-

va tekijä. Cygnaeus ehdotti ensimmäisten lastentarhojen perustamista kansakoulujen yh-

teyteen 9-15-vuotiaiden tyttöjen ylläpitämiksi. Nämä lastentarhat olisi tarkoitettu lapsille 

jotka orpouden tai muun syyn vuoksi olivat ilman kotikasvatusta. Cygnaeus näki lastentar-

hatoiminnalla olevan myös lastensuojelullinen merkitys. Vuonna 1863 toteutui ensimmäi-

nen kokeilu lastentarhasta tyttökoulujen yhteyteen. Näiden lastentarhojen toiminta vastasi 
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kuitenkin enemmän koulussa työskentelyä pulpetteineen ja muine työvälineineen. Vuonna 

1900 tällaisista lastentarhoista muodostettiinkin kansakoulun ala-astetta vastaavat alakou-

luluokat. (m.t., s.54-57.) 

Nykyisen varhaiskasvatuksen pohjana oleva fröbeliläinen lastentarhatyö alkoi Suomessa 

virallisesti Hanna Rothmanin perustaessa ensimmäisen kansanlastentarhan Helsinkiin 

vuonna 1888. Kansanlastentarhan ideana oli tarjota maksutonta hoitoa ja toimintaa köyhis-

tä oloista tuleville lapsille. Vuonna 1890 perustettiin toinen lastentarha, josta 1908 tuli 

Ebeneserkoti. Rothmanin aloittama lastentarhatoiminta levisi vähitellen koko maahan ja 

Ebeneserkodista tuli maamme lastentarhatoiminnan keskus. Siellä koulutettiin muun muas-

sa lastentarhanopettajat vuosikymmenien ajan sekä kehiteltiin lastentarhoille ominaiset 

tavat toimia. Rothmanin kasvatusaatteen taustalla ja lastentarhojen perustamisen takana oli 

halu auttaa hoidotta jääneitä lapsia sekä edistää naisten asemaa kouluttautumisessa, työ-

elämässä ja yhteiskunnassa. (Välimäki, 1999, s. 98-101; Hänninen & Valli, 1986, s. 59-

62.) Ensimmäisten lastentarhojen taustalla vaikutti siis päivähoidon sosiaalinen tehtävä. 

Ensimmäisiä lastentarhoja kutsuttiin kansanlastentarhoiksi. Nimityksellä viitattiin siihen, 

että lastentarhatoiminta on avointa köyhistä ja puutteellisista oloista tulevalle kansalle. 

Lastentarhat olivat vaihtoehto lastenhuoltolaitoksille, joissa suuren lapsimäärän takia oli 

vaarana jäädä ilman riittävää hoitoa. Kansanlastentarhojen tavoitteena oli tarjota kaduilla 

toimettomina kulkeville lapsille mielekästä tekemistä. Nimitystä kansanlastentarha käytet-

tiin 1920-luvulle saakka. (Palonen, 1992, s.10-11.) 

Lastentarhojen synnyttyä päivähoito Suomessa jaettiin kahteen muotoon. Oli 3-7-vuotiaille 

tarkoitettuja lastentarhoja sekä alle kolmevuotiaille tarkoitettuja seimiä. Lastentarhatoimin-

ta järjestettiin joko puolipäiväisenä viriketoimintana, jolloin toiminta-aika päivässä oli noin 

neljä tuntia tai kokopäivähoitona. Kokopäiväistä päivähoitoa järjestettiin vain niille lapsil-

le, joiden äitien oli pakko toimeentulon takia käydä töissä. Kokopäivähoito kesti kahdek-

sasta kymmeneen tuntia ja sen tavoitteena oli tarjota sijaishoitoa sosiaalisissa vaikeuksissa 

olevien äitien lapsille. Seimiin otettiin yli kuuden kuukauden ikäisiä lapsia ja hoito oli ko-

kopäiväistä. Seimiin pääsyssä sosiaaliset syyt olivat ratkaisevassa asemassa kuten koko-

päiväisessä lastentarhatoiminnassa. Näillä nimityksillä päivähoito Suomessa kulki vuoteen 

1973 asti, jolloin päivähoitolain myötä seimiä ja lastentarhoja alettiin kutsua yhtenäisesti 

päiväkodeiksi. Nimitys juonsi juurensa Ruotsista, jossa samantyyppisiä päivähoitolaitoksia 

kutsuttiin nimellä daghem. (Onnismaa, 2010, s. 30-32.) 
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Sotavuodet 1939-1944 aiheuttivat muutoksia jo vakiintuneeseen lastentarhatoimintaan. 

Lastentarhana toimineita tiloja jouduttiin luovuttamaan muihin tarkoituksiin tai lakkautta-

maan sijaintinsa vuoksi. Osa lastentarhoista myös tuhoutui sota-ajan pommituksissa. Tarve 

lasten päivähoidolle kuitenkin lisääntyi kun yhä useampi äiti joutui hakeutumaan ansiotyö-

hön miesten ollessa sodassa. Tilojen vähyyden ja lisääntyneen lapsimäärän vuoksi lasten-

tarhojen päivittäisiä toiminta-aikoja porrastettiin niin, että osa-aikaisia ryhmiä toimi sekä 

aamu- että iltapäivisin. Lapsia lähetettiin kaupungeista maaseudun perheisiin kasvatetta-

vaksi sekä ruotsiin sotalapsiksi jos lastentarhoja ei ollut saatavilla eikä äiti voinut lähteä 

lasten kanssa evakkoon. Sodan päätyttyä pääsivät useat lastentarhat toimimaan entisissä 

tiloissaan. Tuolloin Suomessa oli 129 valtion avulla toimivaa lastentarhaa. (Hänninen & 

Valli, 1986, s.145-146.) 

Sotavuosien jälkeen Suomessa alkoi voimakas rakenteellinen muutos. Muuttoliike kau-

pungistui, yksinhuoltajaperheiden määrä kasvoi, kasvattaen samalla naisten työllistymisen 

tarvetta sekä jälleenrakentamisen myötä teollisuuden tarjoama työ lisääntyi. Sota vuosien 

jälkeen syntyi myös suuret ikäluokat. Vuosina 1944-1947 syntyi Suomeen noin 390000 

lasta. Näiden muutosten myötä myös tarve lasten päivähoidolle kasvoi. Lastenseimien ja 

lastentarhojen määrä kasvoi nopeasti. Kokopäiväistä hoitoa sai kuitenkin usein vain lasten-

seimissä ja kokopäiväiseen hoitoon oli tiukat pääsyvaatimukset. Kokopäivähoidon tarvitsi-

joita olisi ollut runsaasti enemmän kuin paikkoja oli tarjolla, joten vielä 1960-luvullakin yli 

puolet työssäkäyvien äitien lapsista hoidettiin muualla kuin lastentarhoissa. Suuren päivä-

hoidon tarpeen myötä syntyi perhepäivähoito, jossa yksityinen henkilö maksua vastaan otti 

hoitoon vieraita lapsia. Myös seurakunnat alkoivat järjestää kerhotoimintaa vastatakseen 

päivähoidon pulaan. Myös leikkikenttätoiminta yleistyi, jossa lapsille tarjottiin toimintaa 

leikkikentillä kello 10-15 välillä. Vuonna 1967 kokeiltiin ensimmäisen kerran lasten koti-

hoidon tukea, jolla rahallisesti tuettiin lapsen hoitoa kotona laitoksen sijaan. (m.t., s. 147-

154.) 

Lastentarhojen aikaan alle kouluikäisten lasten kasvatus nähtiin yhtenä kokonaisuutena. 

Kouluun valmistautumista ei korostettu vaikka 3-6-vuotiaiden pedagogiikassa painottuikin 

leikin lisäksi oppituokiot ja pienet työtehtävät. Esikouluopetus nostettiin esille 1960-luvun 

lopulla. Vuonna 1970 esikoulukomitea laati esikoulun tavoitteet ja säädökset. Esiopetus ja 

esikoulu olivat kasvatusta, joka suuntautui lapsiin vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. 

1970-luvun alussa lastentarhat ja -seimet yhdistyivät päiväkodeiksi. Esiopetusta voitiin 

antaa joko päiväkodissa tai koulun yhteydessä. (Onnismaa, 2010, s. 34-35.) Esiopetuksen 
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syntyyn vaikutti myös se, että lastentarhojen muuttuminen päiväkodeiksi muutti myös päi-

vähoidon tehtävän painottumista. Hoivan ja lastenhuollon rinnalla alkoi painottua enem-

män kasvatuksen ja opetuksen arvostaminen. (Kinos, Karila & Palonen, 2010, s. 230-231.) 

Päivähoito muuttui vuoden 1973 päivähoitolain myötä yhtenäisemmäksi. Aiemmin eri 

toimintamuodoilla, kuten lastentarhoilla, -seimillä ja perhepäivähoidolla oli omat viiteke-

hyksensä. Esimerkiksi toimintasisällöissä ja henkilökunnan koulutuksessa oli suuriakin 

eroja. Päivähoitolain myötä päivähoito yhdistyi päiväkoteihin ja perhepäivähoito sai tasa-

vertaisen aseman osana päivähoitojärjestelmää. Päivähoitolaki muutti päivähoidon yleisek-

si sosiaalipalveluksi, jonka olisi pitänyt olla saatavilla kaikille tarvitsijoille. Vielä 1970-

luvun alussa tästä tavoitteesta oltiin kaukana. Vasta 1990-luvulla päivähoito muovautui 

kaikille saatavilla olevaksi palveluksi. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden sai ensimmäise-

nä alle 3-vuotiaat vuonna 1990. Vuoden 1993 alusta lähtien alle 4-vuotiaat tuli subjektiivi-

sen päivähoidon piiriin ja vuonna 1996 subjektiivinen päivähoito-oikeus tuli koskemaan 

kaikkia päivähoidon piirissä olevia lapsia. (Välimäki, 1993, s. 163; Onnismaa, 2010, s. 37.) 

Subjektiivisella päivähoidolla tarkoitetaan sitä, että se on kaikkine muotoineen saatavilla 

ilman tarveharkintaa. Kaikille avoimen päivähoidon myötä sen kysyntä kasvoi valtavasti. 

Päiväkodeissa olevien lasten määrä kasvoi ja perhepäivähoidon osuus väheni. Myös esi-

opetukseen osallistuvien määrä kasvoi subjektiivisen päivähoito-oikeuden myötä ja vuonna 

2009 esiopetukseen osallistuikin 96 prosenttia 6-vuotiaiden ikäluokasta. Päivähoidon pe-

dagoginen näkökulma vahvistui entisestään kun päivähoidosta tuli kaikille avointa katso-

matta lapsen sosiaaliseen taustaan. (Kinos, Karila & Palonen, 2010, s. 234-235.) 

Nykyään päivähoidon sijaan puhutaan varhaiskasvatuksesta, jolla varhaiskasvatuslaissa 

(19.1.1973/36,1§) tarkoitetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muussa varhaiskasva-

tuksen palveluissa annettavaa suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja 

hoidon muodostamaa kokonaisuutta. Varhaiskasvatuslain mukaan kasvatuksen, opetuksen 

ja hoidon kokonaisuudessa tulee painottua pedagogiikka. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden (2005, s. 11) mukaan varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä 

tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jolla tavoitellaan lapsen tasapainoista, kasvua, 

kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan varhaiskasvatuspalveluja 

tarjoaa päiväkotien ja perhepäivähoidon lisäksi avoin varhaiskasvatus. Palveluiden tuotta-

jana voivat olla kunnat, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat tai seurakunnat. Esiopetus on 
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osa varhaiskasvatusta ja sillä tarkoitetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjot-

tavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta. 

Vuoden 2015 elokuusta lähtien esiopetukseen osallistumisesta tuli perheitä velvoittavaa ja 

siitä säädetään perusopetuslaissa (21.8.1998/628, 26 a§). Lain mukaan lapsen on osallistut-

tava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvol-

lisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2016, s. 12) esiopetuksen tehtäväksi määritellään edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppi-

misedellytyksiä. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus, 

esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kasvulle ja oppimiselle johdonmukaisen ko-

konaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetusta voidaan järjestää päiväko-

deissa tai kouluissa.  

Kaikille avoin varhaiskasvatus suomessa mahdollistuu perheille varhaiskasvatuksen kus-

tannusten tukemisella valtion ja kuntien taholta. Perheen päivähoitomaksut ovat sidoksissa 

perheen tuloihin ja lapsimäärään, joista kunta kustantaa tietyn määrän. Myös yksityiseen 

päivähoitoon kunnat tarjoavat tukea perheille. (Määttä & Uusiautti, 2013, s. 3-4.) Nykyi-

nen hallitus on muuttamassa varhaiskasvatuslakia niin, että subjektiivista päivähoito-

oikeutta rajoitetaan elokuusta 2016 lähtien. Tämä käy ilmi eduskunnan sivistysvaliokunnan 

mietinnöstä ja hallituksen esityksestä (SiVM112015 vp-HE 80/2015 vp), jossa varhaiskas-

vatusoikeutta rajattaisiin 20 tuntiin viikossa niiden perheiden osalta, joissa vanhempi on 

kotona työttömyyden, perhevapaan tai muun syyn vuoksi. Lapsella ei tällöin myöskään ole 

oikeutta osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen lapsen ollessa esiopetuksessa. 

2.2 Varhaiskasvatuksen hallinto ja sen kehittyminen 

Suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän muotoutuminen nykyiselleen on ollut pitkä ja 

monitahoinen prosessi. Siihen ovat vaikuttaneet yhteiskunnan muutokset, lainsäädännön 

muutokset sekä ideologiset muutokset. Päivähoitojärjestelmän varhaisimmat juuret ulottu-

vat kansakoulujärjestelmän synnyn aikaan, mutta vasta vuonna 1973 laaditun päivähoito-

lain myötä päivähoitojärjestelmä alkoi muovautua nykyiseen tilaansa. (Alila, Eskelinen, 

Estola, Kahiluoto, Kinos, Pekuri, Polvinen, Laaksonen & Lamberg, 2014, s. 8). Edellisessä 

alaluvussa olen avannut varhaiskasvatuksen kehittymistä lastentarhoista päiväkodeiksi. 

Tässä alaluvussa tarkastelen varhaiskasvatusjärjestelmän kehittymistä hallinnollisesta nä-

kökulmasta lastentarhatoiminnasta nykypäivään. 
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Uno Cygnaeuksen lastentarhakokeilu vuonna 1863 toimi kansakoulun opettajattarien se-

minaarin yhteydessä Jyväskylässä, jolloin sen toiminnasta vastasivat opettajiksi opiskele-

vat tytöt ja naiset. Vuonna 1866 kansakouluasetuksella mahdollistettiin lastentarhojen li-

säksi myös lasten seimien perustaminen seminaarien yhteyteen. Vuonna 1889 senaatti 

määräsi, ettei seminaarien yhteydessä oleviin lastentarhoihin ja seimiin saa ottaa uusia lap-

sia. Syynä tähän oli kouluylihallituksen ja seminaarien opettajien näkemys siitä, ettei las-

tentarhatoiminnasta vastaaminen kuulu opettajattarien seminaarien yhteyteen. Seminaarien 

yhteydessä toimivat lastentarhat ja seimet lakkautettiin kokonaan vuonna 1892. (Hänninen 

& Valli, 1986, s. 56-57.) 

Hanna Rothmanin käynnistelemä lastentarhatoiminta 1800-luvun lopussa oli myös yksityi-

sen henkilön suunnittelemaa ja ohjaamaa. Rothman anoi kouluylihallitukselta lainaa en-

simmäisen lastentarhan perustamiseen, mutta ei saanut sitä. Ensimmäiset Rothmanin las-

tentarhat pyörivätkin vanhempien kustantamina. Tavoitteena oli kuitenkin kansanlastentar-

han perustaminen myös köyhimpien perheiden lapsille. Vuonna 1888 kansanlastentarhojen 

rahoittajaksi alkuun löytyikin Helsingin Vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiö. Toiminnan 

rahoittamisen lisäksi yhtiö määräsi johtokunnan valvomaan kansanlastentarhojen toimin-

taa. Valvonta tapahtui vuosiraporttien välityksellä. (m.t., s. 62-65.) Suomen lastentarhat 

pyörivät Anniskeluyhtiöiden tukemana vuoteen 1907 asti. Tuolloin eduskunta oli säätää 

lain estämään alkoholin myynnin, joka olisi tarkoittanut Anniskeluyhtiöiden varojen vähe-

nemistä. Lain valmistelujen myötä alettiin kehittää uusi keinoja lastentarhojen kustannus-

ten turvaamiseksi. (Palonen, 1992. s. 11.) 

Hallinnollisesti lastentarhat kuuluivat perustamisestaan asti kouluhallinnon alaisuuteen, 

kunnes ne vuonna 1924 siirrettiin sosiaaliministeriön hallinnoitaviksi. Vuonna 1927 sää-

dettiin laki lastentarhojen valtionavusta. Lain nojalla kunnilla oli velvoite perustaa ja yllä-

pitää lastentarhoja tarpeen mukaan kotikasvatusta tukemaan ja täydentämään. Kuntia vel-

voitettiin myös avustamaan vastaavia toimia ylläpitäviä yksityisiä yrityksiä. Laki lastentar-

hojen valtionavusta ohjasi päivähoitoa vuoteen 1936, jolloin sen rinnalle tule lastensuojelu-

laki päivähoitoa ohjaamaan. (Onnismaa, 2010, s. 30, 36.) 

Näiden lakien varassa päivähoito toimi 1970-luvulle. Lait olivat pääasiassa vain lastentar-

hatoimintaa ohjaavia, jolloin seimitoiminta ja muu päivähoito jäi lakiohjauksen ulkopuolel-

le. Lasten seimien, lastentarhojen ja muiden päivähoitopalvelujen tarjoama toiminta halut-

tiin yhtenäistää selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Päivähoitopalvelut yhtenäistävästä laista 
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oli puhuttu jo 1940-luvulta lähtien, mutta voimaan se tuli vuonna 1973 lakina lasten päivä-

hoidosta. Lain myötä päivähoidosta tuli sosiaalipalvelua kaikille tarvitsijoille. (Välimäki, 

1999, s. 135-140.) 

Laki lasten päivähoidosta antoi kunnille entistä isomman taloudellisen ja hallinnollisen 

vastuun päivähoidon järjestämisestä sekä velvoitti kuntia tarjoamaan vaihtoehtoja päivä-

hoidon järjestämiseen päiväkotien lisäksi. Kunnille tuli velvollisuus järjestää päivähoitoa 

siinä laajuudessa ja muodossa kuin kunnan tarve edellyttää. Hallinnollisena johtajana päi-

vähoidossa säilyi edelleen sosiaali- ja terveysministeriö. (Hänninen & Valli, 1986, s. 196-

197.) Kahden seuraavan vuosikymmenen aikana ei päivähoidon hallinnossa tapahtunut 

suuria muutoksia. Esimerkiksi vuonna 1983 päivähoitolakiin lisättiin parlamentaariset kas-

vatustavoitteet, 1992 päivähoidon henkilöstön ja lasten määrästä säädettiin suhdeluvulla ja 

vuonna 1996 päivähoito-oikeus tuli subjektiiviseksi. 1990-luvun lopulla panostettiin myös 

esiopetuksen kehittämiseen. (Välimäki, 1999, s. 144, 153, 215-218.) 

Lastentarhatoiminta ja päivähoito katsottiin kokonaisuudessaan olevan kouluun valmista-

vaa esiopetusta, mutta nykyisen muotoinen esiopetus sai alkunsa paljon lastentarhojen syn-

tyä myöhemmin. Ensimmäiset esikoulukokeilut toteutettiin 1960-luvulla, mutta vasta 

1990-luvulla esiopetus yleistyi ja sai sitä ohjaavat asiakirjat. (Välimäki, 1998, s.157-159.) 

1990-luvusta lähtien maksuton esiopetus kattoi kaikki 6-vuotiaiden ikäluokasta ja vuonna 

1998 esiopetus siirtyi osaksi koulujärjestelmää ensimmäisen velvoittavan esiopetussuunni-

telman ja perusopetuslain myötä. Tämän myötä kunnille määräytyi velvollisuus järjestää 

esiopetusta kaikille 6-vuotiaille. Esiopetuksesta tuli tuolloin sivistys- ja kulttuuriministeri-

ön hallinnoimaa, muu varhaiskasvatus jäi sen ulkopuolelle. Sisällöllisesti esiopetusta alkoi 

ohjata valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Maksutonta esiopetuksesta tuli 

vuonna 2000. (Kinos, Karila & Palonen, 2010, s. 237; Onnismaa, 2010, s. 35.) Vuonna 

2014 perusopetuslakiin (21.8.1998/628, 26 a §) lisättiin esiopetukseen osallistumisen vel-

voittava pykälä. Laki astui voimaan syksyllä 2015, jolloin lapsen on oppivelvollisuutta 

edeltävänä vuonna osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavut-

tavaan toimintaan.  

Vuosituhannen vaihteessa alettiin pohtia myös päivähoidon hallinnollisen elimen vaihdos-

ta. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toiminutta päivähoitoa pohdittiin vaihdetta-

vaksi sivistys- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Hallinnon alaisuusvaihdoksen katsottiin 

nostavan kasvatuksen ja opetuksen arvostusta hoivan ja lasten huollon rinnalla. Osana si-
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vistys- ja kulttuuriministeriötä varhaiskasvatuksen katsottiin olevan myös paremmassa 

yhteiskuntapoliittisessa turvassa kuin osana suhdanneherkkää sosiaalipalvelua. Vuonna 

2013 varhaiskasvatus lopulta siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön alaisuuteen ja päivähoito irrotettiin sosiaalihuoltolain kokonaisuudesta. Varhais-

kasvatuksen kustantamismahdollisuuksista vain kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki 

jäivät sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädännön ja ohjauksen piiriin. (Kekkonen, 2014, 

s. 259; Kinos, Karila & Palonen, 2010, s. 230-231.) 

Kaiken kaikkiaan päivähoitolakia on vuoteen 2012 mennessä muovattu yli viisikymmentä 

kertaa. Vuoden 2012 lopussa opetus- ja kulttuuriministeriö alkoi valmistella uutta varhais-

kasvatuslakia. (Alila et.al., 2014, s. 12-13.) Uutta lakia uudistetaan vaiheittain ja lain en-

simmäisen vaiheen uudistukset astuivat voimaan Elokuussa 2015. Tuolloin lain nimi muut-

tui päivähoitolaista varhaiskasvatuslaiksi. Laissa säädettiin muun muassa myös päiväkoti-

ryhmien maksimi koosta sekä lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laa-

dinnasta. Seuraavat uudistukset varhaiskasvatuslakiin astuvat voimaan Elokuussa 2016, 

jolloin säädetään muun muassa lapsen subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta ja varhaiskas-

vatuksen henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua. (Varhaiskavatuslaki, 19.1.1973/36.) 

Lakien ja asetusten lisäksi varhaiskasvatusta ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelmat. Ny-

kyinen voimassa oleva valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astui voi-

maan vuonna 2005. Tämän pohjalta kunnat ja yksiköt ovat laatineet omia varhaiskasvatus-

suunnitelmiaan ja lapsen henkilökohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia. Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden tavoitteena on yhtenäistää maamme varhaiskasvatusta ja edistää 

varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 

2005, s. 7-9.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ollaan myös uudistamassa ja tavoite 

uusien perusteiden voimaan tulolle on vuodelle 2017. 

2.3 Varhaiskasvatuksen tehtävän kehittyminen perheen näkökulmasta 

Lasten kasvattamisen on katsottu aina olleen vanhempien tehtävä. Ennen vanhaan lapsista 

oli suoranainen hyöty perheelle välttämättömien kotiaskareiden hoidossa ja niukoissa 

oloissa toimeen tulemisessa. Teollistumisen ja kaupungistumisen myötä lasten merkitys 

perheen toimeen tulossa väheni ja lapsista tuli enemmänkin kuluerä vanhemmilleen. Lapsi-

työvoima kiellettiin ja vanhempien kodin ulkopuolinen palkkatyö yleistyi. Näiden muutos-

ten myötä lapset olisivat jääneet päiviksi toimettomiksi ilman hoivaa ja huolenpitoa. Myös 
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kaikista köyhimmistä oloista tulevat lapset olivat oman onnensa nojassa. Näiden muutosten 

varaan alettiin kehittää päivähoitojärjestelmää. (Kivinen & Rinne, 1992, s. 18.) 

Päivähoidolla vastattiin siis perheiden tarpeeseen lasten huolehtimisesta vanhempien itse 

ollessa kykenemätön siihen palkkatyön tai köyhyyden vuoksi. Huolenpidon lisäksi 1800-

1900-luvun taitteessa keskiöön nousi kansan sivistystason nostaminen ja oppineempien 

kansalaisten tuottaminen. (Välimäki, 1998, s. 100.) Jo Fröbelin pedagogiikassa ja lasten-

tarha-aatteessa sekä Cygnaeuksen herättelemässä lastentarhatoiminnassa on nähtävissä 

kaksi lasten päivähoidon tehtävää. Toinen näistä on sosiaalinen tehtävä, jolla tarkoitetaan 

lapsista huolehtimista vanhempien käydessä töissä tai kotikasvatuksen muuten estyessä. 

Toinen päivähoidon tehtävä alusta alkaen on nähty olevan kasvatuksellinen tehtävä. Tällä 

tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla tuetaan lapsen suotuista kasvua ja kehitystä. Suo-

malaisen päivähoidon historiassa on lastentarhojen synnystä lähtien ollut näkyvillä mo-

lemmat päivähoidon tehtävät. (Niiranen, 1993, 137.) Lastentarhojen syntyessä kuitenkin 

painottui kasvatustehtävää enemmän perheiden auttaminen ja tukeminen (Huttunen, 1989, 

s. 24). 

Cygnaeuksen lastentarhakokeilut painottivat enemmän päivähoidon kasvatuksellista tehtä-

vää. Toiminnan lähtökohtana oli yleinen kansan sivistäminen ja kotikasvatuksen kohenta-

minen. Kasvatustehtävä ei jäänyt pelkästään lastentarhoissa oleviin lapsiin vaan sillä ajatel-

tiin olevan kasvattava vaikutus myös lastentarhoja ylläpitäviin tyttöihin ja naisiin. Cygna-

euksen lastentarhakokeilut olivat kuitenkin hyvin koulumaisia ja toimivatkin pohjana kan-

sakoulujen perustamiselle. Fröbeliläinen pedagogiikka oli pohjana myös kansanlastentar-

hoille, jotka oli tarkoitettu köyhimmistä oloista tuleville lapsille. Näin ollen alkoi painottua 

enemmän päivähoidon sosiaalinen tehtävä. Erityisesti seimitoiminta korosti hoidollista 

tehtävää sitä todella tarvitseville. (Välimäki, 1998, s. 198.)  

Päivähoidon sosiaalista tehtävää korostaa myös ensimmäisiin kansanlastentarhoihin kuulu-

neen Ebeneserkodin prospekti 1910-luvulla, jossa kirjoitetaan seuraavasti: 

”Lastentarhojen tarkoituksena on olla lapsille kotina, jossa he äidillistä huolenpitoa 

nauttien saavat hoitoa ja kasvatusta ja jossa erityisesti tahdotaan ottaa huomioon las-

ten toimintahalu ja kehittää sitä sekä sopivan työskentelyn että leikin kautta. Lasten 

terveydelle on jo pelkkä oleskelu lastentarhojen aurinkoisissa, ilmavissa huoneissa 

hyödyksi. Sitä paitsi he saavat joka päivä lämpimän aterian. Heikoille lapsille anne-
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taan, mikäli lastentarhassa on mahdollista, erikoista hoivaa” (Hänninen & Valli, 1986, 

s. 85.) 

Lastentarhojen tehtävänä jo tuolloin oli siis kotikasvatuksen tukeminen ja perushoidon 

antaminen. Vastuu lapsen kasvattamisesta kuului kuitenkin perheelle eikä lasta saanut vie-

roittaa kodista. Kokopäiväiseen hoitoon olivat oikeutettuja vain kaikista huonoimmista 

oloista tulevat lapset. Yhteistyötä vanhempien kanssa tehtiin keskusteluhetkien, kotikäyn-

tien, vanhempainiltojen ja juhlien kautta. (m.t., s, 85-86.) 

Huttunen (1989, s. 26-27) nostaa esille päivähoidon sosiaalisen ja kasvatuksellisen tehtä-

vän lisäksi päivähoidon työvoimapoliittisen ja perhepoliittisen tehtävän suomalaisessa yh-

teiskunnassa. Yhteiskunnan ylläpitämiseksi tarvitaan kansalaisten työpanosta. Päivähoidol-

la on mahdollistettu erityisesti naisten työssäkäynti ja työllistyminen. Perhepoliittisella 

tehtävällä tarkoitetaan sitä, että päivähoidon nähdään olevan edellytys lasten hankkimiselle 

perheeseen. Päivähoito tukee vanhempien tasavertaista työssäkäyntiä ja perheestä huoleh-

timista. Päivähoidon avulla erityisesti naiset ovat saavuttaneet tasavertaisen aseman koulut-

tautumisessa ja työelämässä. 

Ennen lakia lasten päivähoidosta ei päivähoidolla ollut valtakunnallisia kasvatustavoitteita, 

pedagogista toimintasuunnitelmaa tai sisältöä sääteleviä ohjeita. 1930-luvulla sosiaalimi-

nisteriön laatimissa lastentarhojen malliohjesäännöissä määriteltiin väljästi lastentarhojen 

tehtävä. Tuolloin lastentarhojen tehtäväksi määriteltiin kotikasvatuksen tukeminen ja täy-

dentäminen edistämällä lapsen ruumiillista, henkistä ja siveellistä kehitystä. Tehtävän saa-

vuttaminen edellytti järjestettäväksi lapsen iän ja kehitystason mukaista toimintaa. (Hänni-

nen & Valli, 1986, s. 171.) 

Vuoden 1973 päivähoitolaissa päivähoidon tehtävästä ja tavoitteesta sanotaan seuraavasti: 

”Lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja 

kasvatukselle sopivan hoitopaikan sekä jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana, jona 

sitä tarvitaan. Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja 

näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden 

kehitystä.” (Niiranen, 1993, s. 138.) 

Vuonna 1980 päivähoitolakiin lisättiin päivähoidon kasvatustavoitteet, joilla päivähoito 

rajattiin alle kouluikäisiä koskevaksi kasvatukseksi. Näissä tavoitteissa vanhemmat todet-

tiin lapsen ensisijaisiksi kasvattajiksi päivähoidon tukiessa heitä tehtävässään. Varhaiskas-
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vatuksen todettiin myös luovan perustan elinikäiselle kasvatukselle. Vuonna 2002 valtio-

neuvosto määritteli varhaiskasvatuksen olevan lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kas-

vatuksellista vuorovaikutusta, jolla edistetään lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimis-

ta. Varhaiskasvatuksen todettiin koostuvan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuu-

desta. (Onnismaa, 2010, s. 22.) 2000-luvulle tultaessa päivähoidosta oli tullut varhaiskas-

vatusta ja siinä sosiaalisen tehtävän ohella korostui entisestään kasvatuksellinen tehtävä. 

Tästä kertoo myös hallintoalan vaihdos sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuu-

riministeriöön. (Kinos, Karila & Palonen, 2010, s. 243.) 

Nykyisin voimassa olevassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, s. 11-15) var-

haiskasvatus määritellään samoin kuin valtioneuvosto sen vuonna 2002 määritteli. Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa varhaiskasvatukselle määritellään kolme kasvatus-

päämäärää, jotka ovat: Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen, toiset huomioon otta-

vien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistaminen sekä itsenäisyyden asteittai-

nen lisääminen. Yleiseksi ja ensisijaiseksi kasvatustavoitteeksi määritellään lapsen koko-

naisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. 

Ajantasaisessa varhaiskasvatuslaissa (19.1.1973/36, 1 §) varhaiskasvatuksen sanotaan ole-

van lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodos-

tama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatuslain pykälässä 2 määri-

tellään kymmenen varhaiskasvatuksen tavoitetta, joita en kokonaisuudessaan tähän kirjoita 

auki. Tavoitteissa painottuu lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen, oppimisen ja 

hyvinvoinnin edistäminen yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti pedagogisen toiminnan avulla 

yhteistyössä lapsen perheen kanssa. 

Historian saatossa päivähoidon muuttuessa varhaiskasvatukseksi ei sen tehtävässä näyttäisi 

tapahtuneet suuria muutoksia. Edelleen varhaiskasvatuksessa painottuu sosiaalinen ja kas-

vatuksellinen tehtävä. Näyttäisi kuitenkin, että niiden painotus on muuttunut enemmän 

kasvatuksellisen tehtävän suuntaan. Tämä näkyy esimerkiksi lakiteksteissä, joissa nykyään 

ensin mainitaan lapsen kasvatus hoidon sijaan. Vuoden 1973 päivähoitolaissa hoidon ko-

konaisuus mainittiin ensin. Seuraavassa luvussa taustoitan tutkimukseni aihetta vanhempi-

en osallistumisesta päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin Urie Bronfenbrenne-

rin ekologisen teorian avulla, joka luo teoreettisen viitekehyksen vanhempien kanssa tehtä-

välle yhteistyölle varhaiskasvatuksessa. 
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3 Bronfenbrennerin ekologinen teoria 

Tässä luvussa tarkastelen Urie Bronfenbrennerin luomaa kehityksen ekologista teoriaa 

varhaiskasvatuksen taustalla. Ensimmäisessä alaluvussa avaan ekologisen teorian perus-

olettamukset. Toisessa alaluvussa tarkastelen teoriaa vanhempien kanssa tehtävän yhteis-

työn näkökulmasta varhaiskasvatuksessa. Bronfenbrennerin ekologisella teorialla luon teo-

reettisen viitekehyksen vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön tässä tutkimuksessa. 

3.1 Ekologinen teoria pähkinän kuoressa 

Ihminen kehittyy ja toimii yksilöllisesti vuorovaikutuksessa eri yhteisöihin ja yhteiskun-

taan. Näin toteaa muun muassa Korvela (2003, s. 152-153) tutkimuksessaan lapsiperheiden 

arjesta. Lapsi elää arkeaan yhdessä perheen kanssa, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

perheen ulkopuolisen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Perhe joutuu jatkuvasti toiminnassaan 

ottamaan huomioon kodin ulkopuolella tapahtuvia asioita ja muutoksia. Nämä muutokset 

muokkaavat perheen toimintaa ja osaltaan ovat vaikuttavia tekijöitä lapsen kasvuun ja ke-

hitykseen. Urie Bronfenbrennerin 1970-luvulla luomassa ekologisessa kehitysteoriassa on 

myös kyse lapsen kasvusta vuorovaikutuksessa häntä ympäröiviin erilaisiin ympäristöihin 

(Gray & MacBlain, 2012, s. 92). 

Urie Bronfenbrenner (1979, s. 3-4) määrittelee ekologisen teorian mukaan kehityksen ole-

van yksilön tekemiä havaintoja ja sopimuksia muuttuvissa ympäristöissä, jotka vaikuttavat 

yksilön kasvuun ja kehitykseen omassa ympäristössään. Bronfenbrenner kuvaa ekologisia 

ympäristöjä sisäkkäisellä rakenteella, jossa edetään sisältä ulompiin ympäristöihin. Sisin 

ympäristö on välittömässä kontaktissa kehittyvään persoonaan. Näillä sisimmillä ympäris-

töillä lapsen kehityksessä tarkoitetaan esimerkiksi kotia, päiväkotia tai koulua. Seuraavan 

tason ekologisessa rakenteessa luovat sisimmän tasojen ympäristöjen välinen vuorovaiku-

tus. Kolmannen tason ympäristöön kehittyvä yksilö ei suoranaisesti itse ole kontaktissa, 

vaan se voi vaikuttaa yksilön kehitykseen välillisesti. Tällaisena ympäristönä toimii esi-

merkiksi vanhempien työpaikka. Neljännen ja viimeisen tason ekologisten ympäristöjen 

sisäkkäisessä rakenteessa luo ympäristöjä ohjaavat kulttuurit ja yhteiskunta. 

Hujala kirjoittaa Bronfenbrennerin ekologiseen teoriaan viitaten lapsen kontekstuaalisesta 

kasvusta. Kehitystä tarkasteltaessa kontekstuaalisen kasvun näkökulmasta lapsi nähdään 

erottamattomana osana kasvuympäristöään. Lapsen kehitys ei ole vain vanhempien ja opet-
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tajien toiminnan seurausta, vaan lasten ja aikuisten keskinäisen yhteistoiminnan tulos. Lap-

sen kasvuun vaikuttavat niin ikään vanhemmat, opettajat ja vertaiset kuin kulttuuriset ja 

yhteiskunnalliset valinnat ja ratkaisut, jotka heijastuvat lapseen välittömästi tai välillisesti. 

Näin ollen lapsen kasvu ja kehitys on osa koko ympäristön toimintaa. Hujala on luonut 

lapsen kontekstuaalisesta kasvusta mallin, joka mallintaa yksilön kehitystä Bronfenbrenne-

rin ekologisen teorian mukaisesti asettaen lapsen tarkastelun keskipisteeseen. Seuraavaksi 

esitän tämän mallin ja avaan siinä esiintyviä käsitteitä. (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, 

Tauriainen & Vartiainen, 1999, s. 10-11.) 

 

Kuvio 1. Lapsen kontekstuaalisen kasvun malli. (Hujala et.al., 1999, s. 12). 

Edellä esitetty kuvio osoittaa, että lapsi yksilönä on vuorovaikutuksessa kaikkiin häntä 

ympäröiviin ympäristöihin. Bronfenbrenner on ekologisella teoriallaan halunnut osoittaa, 

ettei lapsi ole tyhjä taulu, jota ympäristö kehittää vaan kasvava kokonaisuus, joka osallis-

tuu itsekin ympäristönsä rakentamiseen. Vuorovaikutus kehittyvän yksilön ja ympäristöjen 

välillä onkin molemminpuolista. Kasvuympäristö ei rajoitu vain lähiympäristöön, vaan se 

pitää sisällään eri ympäristöjen väliset suhteet ja ulkopuoliset ympäristövaikutukset. Kuvi-

ossa eri tason ympäristöt on Bronfenbrennerin teorian mukaan jaettu mikro-, meso-, ekso- 

ja makrosysteemeiksi. (Puroila & Karila, 2001, s. 207-208.) 
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Alkuperäisteoriassaan Bronfenbrenner (1979, s. 22) määrittelee mikrosysteemin olevan 

ympäristö, jossa kehittyvä yksilö kokee asioita toimintojen, roolien ja ihmissuhteiden väli-

tyksellä omassa lähiympäristössään. Mikrosysteemin mukaisissa ympäristöissä yksilö on 

kasvokkain vuorovaikutuksessa toisen yksilön kanssa. Mikrosysteemejä ovat esimerkiksi 

koti, päiväkoti, koulu ja naapurusto. Avainsana mikrosysteemissä on yksilön oma koke-

mus. Mikrosysteemissä lapsi voi esimerkiksi omalla käytöksellään vaikuttaa vanhemman 

toimintaan ja oppia vanhemman reagoinnin seurauksena toimintamalleja. Näin kehittymi-

nen ja vuorovaikutus mikrosysteemissä ovat molemminpuolisia. (Gray & MacBlain, 2012, 

s.99.) Edellä mainittuun molemminpuoliseen kehittymiseen viitaten myös Bronfenbrenner 

(2016, s. 264) itse on myöhemmissä tutkimuksissaan todennut, että mikrosysteemin alku-

peräisestä teoretisoinnista puuttuu yksilön lähiympäristössä vaikuttavien muiden persooni-

en merkitys kehittyvään yksilöön. 

Mesosysteemin Bronfenbrenner määrittelee olevan kahden tai useamman mikrosysteemiin 

välistä vuorovaikutusta. Mesosysteemi muodostuu lapsen siirtyessä mikrosysteemistä toi-

seen, mutta muodostuakseen se vaatii mikrosysteemissä vaikuttavien persoonien osallistu-

mista vuorovaikutukseen. (Bronfenbrenner, 1979, s. 25.) Muihin ekologisen teorian tasoi-

hin verrattuna mesosysteemi vaatii muodostuakseen enemmän kasvokkaista vuorovaiku-

tusta kehittyvän yksilön asioista. Mikro- ja mesosysteemeistä muodostuu esimerkiksi ensi-

sijaisesti päiväkotikulttuuri päiväkodin henkilökunnan tehdessä yhteistyötä lapsen perheen 

kanssa. (Nivala, 1998, s. 56.) Edellä mainitun kaltaista mesosysteemiä tarkastelen laajem-

min seuraavassa alaluvussa. 

Eksosysteemissä kehittyvä yksilö ei itse enää ole aktiivisena osallisena toimintaan, mutta 

voi vaikuttaa eksotason ympäristön toimintaan välillisesti tai saada vaikutteita eksosystee-

mistä osaksi kehitystään. Lapsen näkökulmasta tarkasteltaessa eksosysteemin voi muodos-

taa esimerkiksi vanhemman työpaikka. (Bronfenbrenner, 1979, s. 25.) Vanhempien työ-

paikka luo puitteet ja ehdot kodin ja päiväkodin kasvatustyölle. On myös tutkittu, että van-

hempien tyytyväisyys esimerkiksi tasapainoisen työelämän kautta vaikuttaa myönteisen 

kasvatusnäkemyksen syntymiseen. Näin ollen työhönsä tyytyväinen vanhempi luo myön-

teiset puitteet lapsensa kasvatukselle. (Huttunen, 1989, s. 53.) Toisaalta myös lapsi voi olla 

vaikuttamassa vanhemman mahdollisuuksiin toimia työelämässä. Vanhempien työpaikan 

lisäksi eksosysteemistä esimerkkinä toimivat perheen käyttämät sosiaaliset palvelut. (Gray 

& MacBlain, 2012, s. 100.) 
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Makrosysteemi muodostuu sisempiä tasoja ohjaavista kulttuurisista ideologioista ja usko-

muksista. Yhteiskuntaa ohjaavat lait ja säädökset muodostavat esimerkiksi makrosystee-

min. Muita esimerkkejä ovat uskonnot ja kulttuuriset taustat, jotka määrittävät kehittyvän 

yksilön kasvuympäristöä. Makrosysteemistä muodostuu kehittyvän yksilön mikrosystee-

meihin käsitysjärjestelmiä, jotka ohjaavat yksilön kasvua ja kehitystä. Näiden makrosys-

teemistä muodostuneiden käsitysjärjestelmien pohjalta syntyvät kasvatustavoitteet tuleville 

sukupolville. Makrosysteemi on siis ratkaisevassa asemassa siinä, mihin suuntaan kehitty-

vän yksilön kasvatus etenee. (Bronfenbrenner, 1979, s. 26; 2016, s. 265.) 

Bronfenbrennerin ekologinen teoria on tuonut varhaiskasvatuksen tarkastelun yhteiskun-

nalliselle tasolle. Sen pohjalta lapsen kasvua ja kehitystä ei tarkastella enää vain yksilöpsy-

kologiasta käsin vaan se sidotaan osaksi ympäristöä, jossa kasvatus tapahtuu. Lapsen suo-

tuisa kehitys tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ekologisen teorian tavoit-

teena onkin löytää kasvatukseen tasapaino yksilön ja ympäristön välille. Teorian mukaan 

tasapainottomuus näiden välillä näkyy lapsen ongelmina, jotka ovat seurausta yksilön ja 

ympäristön vuorovaikutuksen toimimattomuudesta. Varhaiskasvatukselle tämä merkitsee 

sitä, että on keskityttävä lapsen yksilöllisen kasvun lisäksi kulttuuriseen kontekstiin, jossa 

lapsi elää. (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala, 2007, s. 17-19.) 

Luvussa kaksi olen avannut suomalaisen päivähoidon kehittymistä lastentarhojen synnystä 

nykypäivään, josta huomataan, että lasten kasvatus on historian saatossa siirtynyt kotiym-

päristöstä enemmän yhteiskunnan palveluiden vastuulle. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissakin (2005, s. 8) huomioidaan, että kasvatus on sidoksissa vallitsevaan kulttuu-

riin ja yhteiskunnan muutoksiin. Nämä muutokset vaikuttavat varhaiskasvatuksen arvioin-

tiin ja jatkuvaan kehittämiseen kasvatuksen tavoitteita laadittaessa ja toteutettaessa. Myös 

Alasuutari (2003, s. 24) kirjoittaa, että kasvatuksen siirtyminen kotiympäristöstä laajemmin 

varhaiskasvatuksen ja koulun piiriin kiinnittää lapsen kasvun enenevissä määrin koko yh-

teiskuntaan. Lasten elinympäristöön vaikuttavat laajemmin perhettä koskettavat yhteiskun-

nalliset ympäristöt, jolloin yhteistyön merkitys eri ympäristöjen välillä on korostunut. Seu-

raavaksi avaan kodin ja päivähoidon muodostaman mesosysteemin merkitystä lapsen kas-

vulle. 
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3.2 Mesosysteemi vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön taustalla 

Urie Bronfenbrenner (1979, s. 3) itse toteaa, että ekologisten ympäristöjen sisäkkäisessä 

rakenteessa toinen taso (mesosysteemi) voi olla ratkaisevassa asemassa yksilön kehityksel-

le. Mesosysteemin merkitys näkyy esimerkiksi sen kautta, kuinka lapsen oppimiseen suh-

taudutaan kotona ja koulussa. Onko esimerkiksi opetus näissä kahdessa ympäristössä yh-

teneväistä. Tämä luo pohjan tarkastella Suomalaista varhaiskasvatusta erityisesti ekologi-

sen teorian mesosysteemin näkökulmasta. 

Ekologisen teorian mukaan yksilö kehittyy toimiessaan eri mikrosysteemeissä. Lapsen 

kohdatessa mikrosysteemeissään eri kulttuureja, uskontoja, sosiaaliluokkia, etnisiä ryhmiä 

tai ikäluokkia voivat kohtaamiset edistää jollain tapaa lapsen kehitystä. Se kuinka voima-

kas kehityksellinen vaikutus kohtaamisissa on, riippuu kohtaavien mikrosysteemien väli-

sistä suhteista. Mahdollisimman suotuisan kehityksen kannalta mikrosysteemeistä muodos-

tuvalla mesosysteemillä on valtava merkitys. Kriittisin vaihe kehitykselle on mesosystee-

min muodostuminen, jota Bronfenbrenner on kutsunut ekologiseksi siirtymäksi. Lapsen 

siirtyessä mikrosysteemistä toiseen voi häneen kohdistua erilaisia odotuksia eri konteks-

teissa. Jotta ristiriitaisilta odotuksilta vältyttäisiin, täytyisi mesosysteemissä kohtaavien 

kontekstien yhteistyö olla sujuvaa. Varhaiskasvatuksen näkökulmasta katsottaessa kriitti-

nen mesosysteemin muodostaminen tapahtuu lapsen siirtyessä kotoa päivähoitoon. Suotui-

san kehityksen kannalta tärkeää on kodin ja päiväkodin tekemä yhteistyö lapsen asioissa. 

(Puroila & Karila, 2001, s. 212.) 

Seuraavaksi esitän kuviolla varhaiskasvatuksen näkökulmasta olennaisen mesosysteemin 

muodostumisen. Kuvio on osa jo aiemmin esittämääni kuviota, mutta pureudun nyt tar-

kemmin kuviossa esiintyvään mesosysteemiin, joka luo pohjan lapsen kontekstuaaliselle 

kasvulle ja varhaiskasvatuksessa tehtävälle yhteistyölle päiväkodin ja kodin väillä. 

 

Kuvio 2. Päivähoidon ja kodin muodostama mesosysteemi. (Hujala et.al., 1999, s. 12). 
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Kuvion mukainen mesosysteemi syntyy lapsen kahdesta mikrosysteemistä (kodista ja päi-

väkodista). Tässä yhteydessä kontekstuaalisella kasvulla tarkoitetaan sitä, että lapsi on 

erottamaton osa kasvuympäristöään, jolloin lapsen toiminta eri ympäristöissä nähdään kas-

vun lähtökohtana. Lapsen kasvun ei ajatella tapahtuvan vanhempien tai opettajien toimin-

nan seurauksena, vaan kaikkien lapsen kasvuympäristöissä toimivien yhteisen vuorovaiku-

tuksen tuloksena. Vuorovaikutukseen osallisina voivat olla lapsen, vanhempien ja opettaji-

en lisäksi myös toiset lapset. Kontekstuaalisen kasvun näkökulmasta tärkeää on se, millai-

nen vuorovaikutus eri kasvuympäristöjen välillä vallitsee. Tarkastelun kohteena kuvion 

mukaisesti on lapsen toiminta eri konteksteissa, eli kasvatuksen sijasta tarkastellaan kas-

vua. Eri kasvatusympäristöjen yhteistyön avulla lapsen toiminnasta ja sen myötä kasvusta 

saadaan luotua yhtenäinen kokonaisuus. (Hujala et.al., 2007, s. 18-19.) 

Kodin ja päiväkodin luoma mesosysteemi on lapsen kasvulle tärkeää sen vuoksi, että yh-

teisen vuorovaikutuksen avulla mahdollistetaan lapselle turvallinen ja hyvinvoiva olo. Yh-

teisen keskustelun välityksellä vaihdetaan tärkeää tietoa lapsen tarpeista ja kiinnostuksen 

kohteista, jolloin lapsen kasvua voidaan tukea yhteisistä lähtökohdista käsin. Vanhempien 

ja päiväkodin henkilöstön välinen vuorovaikutus antaa lapselle myös mallin vuorovaiku-

tuksen avulla vaikuttamisesta ja näin kehittää lapsen sosiaalisia taitoja. Lapsen kasvua on 

mahdoton tukea parhaalla mahdollisella tavalla jos kasvatuksessa ei huomioida kaikkia 

lapsen toimintaympäristöjä ja kulttuureja. (Ebbeck & Waniganayake, 2004, s. 84-85.) 

Bronfenbrennerin mukaan kodin ja koulun muodostaman mesosysteemin vuorovaikutus on 

tärkein lapsen kehitystä ohjaava tekijä jos vuorovaikutus on laadukasta ja molempien mik-

rosysteemien arvostamaa. Tätä Bronfenbrennerin ajatusta voidaan käyttää myös perustana 

varhaiskasvatuksessa tehtävälle yhteistyölle kodin kanssa. (Aubrey & Riley, 2016, s. 121.) 

Tarkasteltaessa mesosysteemin merkitystä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön taustal-

la keskiöön nousee ymmärrys lapsen kehityksestä osana ympäröivää yhteiskuntaa. Lapsen 

kasvuun ja oppimiseen vaikuttavat kaikissa elämänpiireissä tapahtuvat asiat. Eri ympäristö-

jen yhteistyön avulla lapsen kasvuun vaikuttavia asioita voidaan jakaa ja hyödyntää kehi-

tystä edistävällä tavalla. Lapsen kasvu ja oppiminen ovat kiinni kasvukontekstista, johon 

täytyy integroida lapsen kokemusmaailma kaikista elinympäristöistä. Tässä integroinnissa 

vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan vuorovaikutuksella on suuri merkitys tiedon 

jakamisen ja yhteistyön myötä. (Heikka, Hujala & Turja, 2009, s. 47.) Seuraavassa luvussa 

avaan vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa.  
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4 Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö varhaiskasvatuksessa 

Tässä luvussa avaan suomalaisen varhaiskasvatuksen nykyisiä käytäntöjä ylläpitää yhteis-

työtä lasten vanhempiin. Aloitan avaamalla yhteistyön käsitettä varhaiskasvatuksessa ja 

peilaan sitä varhaiskasvatusta ohjaaviin lakeihin ja asetuksiin. Myöhemmin pureudun tar-

kastelemaan vanhempien mahdollisuuksia osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja 

arviointiin. 

Nykypäivänä vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan tekemästä yhteistyöstä on tullut 

itsestään selvä osa varhaiskasvatusta. Tätä se ei kuitenkaan aina ole ollut. 1970- ja -80-

luvuilla päivähoidossa painotettiin henkilökunnan ammatillista osaamista ja asiantuntijuut-

ta, jolloin varhaiskasvatuksen ammattilaisen nähtiin kykenevän arvioimaan lapsen ja per-

heen tarpeet paremmin kuin asiakas itse. 1990-luvulta lähtien alettiin päivähoidossa painot-

taa enemmän asiakkaan omaa asiantuntijuutta ja varhaiskasvatus muuttui asiakaskeskei-

semmäksi. Nykypäivänä vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhteistyössä painottuu 

osapuolten tasavertainen suhde. (Alasuutari, 2006, s. 84.) 

Aiemmassa luvussa tarkasteltaessa Bronfenbrennerin ekologista teoriaa vanhempien kans-

sa tehtävän yhteistyön taustalla nousi esiin käsitys siitä, että vanhempien ja varhaiskasva-

tuksen henkilöstön vuorovaikutus on merkittävässä osassa lapsen kehityksessä. Yhteistyön 

avulla lapselle luodaan ehyt kasvuympäristö, joka tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja 

kehitystä. Yhteistyön avulla avarretaan kaikkien lapsen kasvatukseen osallistuvien tietä-

mystä lapsesta ja tuetaan kumpaakin yhteistyön osapuolta lapsen yksilöllisessä kasvatuk-

sessa. Vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tasavertaisella yhteistyöllä tarkoite-

taan sitä, että molemmilla yhteistyön osapuolilla on yhteinen intressi (lapsen kasvu ja kehi-

tys), jonka hyväksi yhdessä työskennellään. Tasavertainen yhteistyö edellyttää molemmin-

puolista kunnioitusta asiantuntijana yhteisessä intressissä. (Karila, 2006, s. 92-93.) Seuraa-

vaksi tarkastelen varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja vanhempien kanssa tehtävän yh-

teistyön näkökulmasta. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa laadukkaan varhaiskasvatuksen sanotaan olevan 

monitahoista yhteistyötä lasten kasvun ja kehityksen parhaaksi. Varhaiskasvatuksen am-

mattilaisten ja vanhempien välisellä yhteistyöllä luodaan järjestelmä, jolla voidaan tukea ja 

seurata lapsen kasvua ja kehitystä sekä tarjota tarvittavia tukimuotoja. Nykyisin voimassa 

olevassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa puhutaan vanhempien kanssa tehtävästä 
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yhteistyöstä kasvatuskumppanuutena, jonka tarkoituksena on muodostaa vanhempien ja 

ammattilaisten välille yhteinen kasvatusnäkemys lapsen mielekkään kasvun tueksi. En täs-

sä tutkimuksessa avaa kasvatuskumppanuuskäsitettä enempää, koska siitä ollaan luopu-

massa uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa painotetaan vanhempien ensisijaista kasvatusvastuuta ja tuntemusta omasta 

lapsestaan. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on koulutuksen antama tietämys ja tunte-

mus lapsen suotuisasta kasvusta ja kehityksestä sekä vastuu tasavertaisen yhteistyön mah-

dollistamisesta vanhempien kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 10-

11, 31.) 

Ajantasaisessa varhaiskasvatuslaissa (19.1.1973/36, 2a §, 7 §) varhaiskasvatuksen tavoit-

teissa viitataan vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön tavoitteella toimia yhdessä van-

hempien kanssa lapsen tasapainoisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä 

tavoitteella tukea vanhempia heidän kasvatustyössään. Laki velvoittaa myös laatimaan 

lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman yhteistyössä vanhempien kanssa 

sekä tarjoamaan vanhemmille mahdollisuuksia osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun 

ja arviointiin. Esiopetus katsotaan kuuluvaksi osaksi varhaiskasvatusta, mutta se kuuluu 

perusopetuslain piiriin. Perusopetuslaissa (21.8.1998/628, 3 §, 47a §) vanhempien kanssa 

tehtävästä yhteistyöstä ei paljon mainita, mutta todetaan kuitenkin, että opetuksessa tulee 

olla yhteistyössä kotien kanssa sekä huoltajien näkemykset toiminnasta on selvitettävä 

määräajoin. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2016, s. 13-14, 25) vanhempien kanssa teh-

tävään yhteistyöhön viitataan huoltajan osallisuuden kautta. Lapsen vanhemmalla tai muul-

la huoltajalla on oikeus saada tietoa esiopetuksen tavoitteista, toiminnasta sekä lapsen päi-

västä esiopetuksessa. Huoltajien mielipiteitä on kuultava ja ne on otettava huomioon esi-

opetusta kehitettäessä. Esiopetuksen tavoitteeksi on kirjattu edistää yhdessä vanhempien 

kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteis-

sa vanhemmat nostetaan tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi esiopetuksen suunnittelussa, to-

teutuksessa ja arvioinnissa. Yhteistyössä vanhempien kanssa laaditaan lapselle henkilökoh-

tainen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mu-

kaisesti myös esiopetussuunnitelman perusteissa todetaan, että opetuksen järjestäjällä on 

vastuu vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön järjestämisestä. Yhteistyön lähtökohtana 

ovat luottamus, tasa-arvoinen vuorovaikutus sekä kunnioitus. 
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Vanhempine kanssa tehtävä yhteistyö on kansainvälisesti korkealle arvostettua varhaiskas-

vatuksessa. Yhdysvaltojen varhaiskasvatusjärjestön NAEYC:n (National Association for 

the Education of Young Children) tutkimukset osoittavat, että perhe on avainasemassa lap-

sen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Perheiden kanssa yhteistyötä tekemällä voidaan var-

haiskasvatuksessa edistää lapsen kasvua ja hyvinvointia jokaisella kehityksen osa-alueella. 

NAEYC on luonut varhaiskasvatuksen henkilöstölle ohjeistukset, joiden pohjalta vanhem-

pien kanssa tehtävää yhteistyötä toteutetaan. Näihin ohjeisiin muun muassa kuuluu lapsen 

kasvusta ja kehityksestä käytävä säännöllinen vuorovaikutus ja keskustelu, päivittäisien 

tapahtumien jakaminen keskustellen tai muita kanavia käyttäen, perheen tukeminen lapsen 

yksilöllisissä tarpeissa ja tukimuotojen esitteleminen, perheen opastaminen lapsen siirtyes-

sä instituutiosta toiseen, esimerkiksi kouluun sekä tiedon jakaminen lapsesta muille insti-

tuutioille vanhempien luvalla. Ohjeistuksessa painotetaan useaan otteeseen, että perhe te-

kee valinnat lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Varhaiskasvatuksen henki-

lökunnan vastuulla on avoimesti tuoda esille lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat 

sekä opastaa ja tukea perhettä heidän valinnoissaan. (Prior & Gerard, 2007, s. 8-11.) 

NAEYC:n ohjeistukset vastaavat pitkälti sitä, mitä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 

suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on Kaskelan ja Kekkosen (2006, s. 41-44) mukaan. 

Heidän mukaansa yhteistyö vanhempien kanssa alkaa aina tutustumisella, joka voidaan 

järjestää päivähoidon alussa esimerkiksi aloituskeskustelun avulla. Aloituskeskustelussa on 

tarkoitus keskustella perheen odotuksista ja toiveista lapsen päivähoidon suhteen sekä tu-

tustua lapsen ominaisiin tapoihin toimia. Päivähoidon alettua yhteistyötä olisi hyvä jatkaa 

lapsen ja perheen yhteisellä tutustumisjaksolla päiväkotiin, joka auttaa päiväkodin henkilö-

kuntaa havaintojen ja vanhempien kanssa käytävän keskustelun kautta luomaan suhdetta 

lapseen. Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhteisellä tuella helpotetaan lapsen 

siirtymää kotoa päiväkotiin.  

Yhteistyö vanhempien kanssa jatkuu päivittäisten keskustelujen kautta, jossa vähitellen 

rakennetaan luottamusta ja tasavertaista vuoropuhelua. Luottamuksen synnyttyä on hel-

pompi jakaa myös lasta koskevia vaikeampiakin asioita. Päivähoidossa järjestettävät kas-

vatuskeskustelut lasten henkilökohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia laadittaessa luovat 

keskeisen osan vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Nämä keskustelut luovat poh-

jan lapsikohtaiselle suunnittelulle varhaiskasvatuksessa. Kasvatuskeskusteluissa voidaan 

paneutua yhdessä vanhemman kanssa tarkemmin lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviin 
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asioihin ja asettaa yhteisiä tavoitteita lapsen kasvun tueksi. Vanhempien tietämys omasta 

lapsesta korostuu myös tässä yhteistyön mallissa. (m.t., s. 44-46.) 

Vaikka vanhempien tietämystä omasta lapsestaan ja vanhempien päätösvaltaa lasta koske-

vissa asioissa korostetaan yhteistyötä tehdessä, ei se tarkoita perheiden kaikenlaisten kas-

vatusmenetelmien hyväksymistä ja tukemista. Hyvässä yhteistyösuhteessa vanhemmat ja 

päiväkodin henkilökunta voivat yhdessä luoda kasvatustavoitteita ja -periaatteita lapsen 

edun mukaisesti. Avoimuus on avainasemassa hyvään yhteistyösuhteeseen. Päiväkodin 

henkilökunnan tulee keskustella vanhempien kanssa lasta koskevista asioita ennen kuin 

tehdään päätöksiä kasvatuksen suhteen. Päätökset voivat olla pieniä arjen toimintaan liitty-

viä tai isompia tukitoimia lapsen kasvulle. Ilman avoimuutta luottamus yhteistyökumppa-

neiden välillä kärsii ja yhteistyötä voi olla vaikea jatkaa. Vanhempien halukkuus yhteis-

työhön vaihtelee. Joillekin vanhemmille riittää kun he kuulevat perustiedot lapsen päivästä 

ja osa haluaa tehdä yhteistyötä lapseen liittyvissä asioissa, mutta eivät halua perheen sisäi-

siä asioita jaettavaksi. Vanhemmilla onkin oikeus määritellä yhteistyön tasot varhaiskasva-

tuksessa ja henkilökunnan vastuulla on luoda mahdollisuudet monitahoiseen yhteistyöhön. 

(Koivunen, 2009, s. 151-154.) 

Hujalan ja Kyrönlampi-Kylmäsen (2003, s. 45, 49) tutkimuksen mukaan sekä päiväkodin 

henkilökunta että vanhemmat olivat tyytyväisiä kodin ja päiväkodin väliseen yhteistyöhön. 

Vakiintuneet hoitosuhteet ja päivittäiset kohtaamiset nähtiin hyvänä yhteistyötä ja luotta-

musta rakentavina tekijöinä. Parhaana yhteistyön muotona vanhemmat näkivät varhaiskas-

vatuksen henkilökunnan kanssa kahden kesken käydyt keskustelut lapsen asioista, mutta 

myös päivittäiset kohtaamiset ja siinä tapahtuvat keskustelut nostettiin esiin hyvänä yhteis-

työn muotona. Vanhemmat nostivat toimivana yhteistyömuotona esiin myös kirjalliset yh-

teydenotot kuten kirjeet ja tiedotteet. Päiväkodin henkilökunnan mielipiteet yhteistyömuo-

doista olivat samoilla linjoilla vanhempien kanssa, mutta henkilökunta nosti esiin yhteiset 

retket ja tapahtumat osana yhteistyötä vanhempien kanssa. 

Myös Ebbeck ja Waniganayake (2004, s. 77-78) kirjoittavat, että hyvä ja kunnioittava yh-

teistyö vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan välille syntyy kunnioituksesta vuoro-

vaikutuksessa, jaetusta tiedosta lapsen hyväksi, positiivisesta ja rakentavasta ongelmanrat-

kaisusta, mahdollisuuksien tarjoamisesta osallistua yhteistyöhön sekä jatkuvasta vuorovai-

kutuksesta koko varhaiskasvatuksen ajan. Kekkonen (2012, s. 183) jakaa vanhempien 

kanssa tehtävän yhteistyöprosessin kahteen vaiheeseen, aloitus- ja työskentelyvaiheeseen. 
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Aloitusvaiheessa yhteistyökumppanit luovat sopimuksia, neuvottelevat vastuista ja tehtä-

vistä sekä rakentavat luottamusta yhteiseen kasvatustehtäväänsä.  Työskentelyvaiheessa 

vanhemmat ja päiväkodin henkilöstö monipuolistavat ja syventävät vuoropuhelussa tietoa 

lapsesta ja hänen kasvatuksestaan. 

Kekkosen tutkimuksen mukaan vanhemmat edellyttävät yhteistyöltä päiväkodin kanssa 

tasa-arvoista vuorovaikutusta ja odottavat, että päiväkodin henkilöstö luo tähän mahdolli-

suudet. Keskeistä yhteistyössä on se, kuinka perheen tarpeet lapsen kasvatukseen, huolen-

pitoon ja oppimiseen tulkitaan päivähoidossa ja kuinka niihin reagoidaan. Tulkitaanko ne 

esimerkiksi perheiden osaamattomuudeksi ja pärjäämättömyydeksi vai vanhemman oman 

lapsen asiantuntijuuteen liittyviksi yhteistyöaloitteiksi lapsen suotuisan kasvun ja kehityk-

sen hyväksi. (Kekkonen, 2012, s. 198-199.) Vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä tar-

kasteltaessa voidaankin todeta, että päivähoidon henkilöstöllä on vastuu luoda puitteet ja 

mahdollisuudet yhteistyölle sekä ylläpitää yhteistyötä vanhempien kanssa. Vanhemmilla 

on lapsensa ensisijainen kasvatusvastuu ja -oikeus tehdä lapsen kasvuun ja kehitykseen 

liittyviä päätöksiä, joita päivähoidon henkilöstön on kunnioitettava. Seuraavaksi tarkaste-

len millaisia mahdollisuuksia vanhemmille tarjoutuu osallistua varhaiskasvatuksen suun-

nitteluun ja arviointiin suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. 

4.1 Vanhemmat päiväkodin toiminnan suunnittelijoina 

Varhaiskasvatuksen suunnittelu ja kehittäminen pohjaavat kasvatusta ohjaaviin lakeihin, 

asetuksiin ja kasvatusta ohjaaviin opetus- ja kasvatussuunnitelmiin, joiden avulla pyritään 

turvaamaan demokraattinen ja yhtenäinen varhaiskasvatus valtakunnallisesti. Valtakunnal-

liset linjaukset tekevät varhaiskasvatuksesta myös näkyvän. Valtakunnallisten linjausten 

pohjalta varhaiskasvatuksen päättäjät, ammattikasvattajat ja lasten vanhemmat voivat yh-

dessä suunnitella, seurata ja kehittää maamme varhaiskasvatusta. Eri tasoiset opetus- ja 

kasvatussuunnitelmat pyrkivät edistämään lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä. Lapsen 

yksilöllisellä varhaiskasvatussuunnitelmalla pyritään turvaamaan yksilöllinen kasvu ja ke-

hitys osana kasvatusinstituutiota. Lapsen yksilöllisyyden huomioiminen varhaiskasvatuk-

sen suunnittelussa on kuitenkin riippuvaista siitä, kuinka kasvatuksesta vastuussa olevat 

aikuiset havaintojen ja keskustelujen kautta sisällyttävät lapsen yksilölliset tarpeet kasva-

tuksen kohteeksi. (Hytönen, 2008, s. 99-100.) 
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Ajantasaisessa varhaiskasvatusta ohjaavassa lainsäädännössä ja asiakirjoissa vanhempien 

osallisuus päiväkodin toiminnan suunnitteluun huomioidaan seuraavasti; Varhaiskasvatus-

laki (19.1.1973/36, 7a & b §) velvoittaa päiväkoteja laatimaan lapsen henkilökohtaisen 

varhaiskasvatussuunnitelman yhteistyössä vanhempien kanssa sekä tarjoamaan vanhem-

mille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa toiminnan suunnitteluun muutoinkin. Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, s. 32) todetaan, että yksikön varhaiskasvatus-

suunnitelma pitää olla aktiivisessa käytössä ja koko kasvatusyhteisön tietoisuudessa, mu-

kaan lukien vanhemmat. Vanhemmilla tulee myös olla mahdollisuus vaikuttaa yksikön 

varhaiskasvatussuunnitelman sisältöön. Yksittäisen lapsen varhaiskasvatusta ohjaa van-

hempien kanssa yhteistyössä laadittu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2016, s. 22,) vanhempien näkemykset kehotetaan otta-

maan huomioon toimintakulttuurin suunnittelussa sekä mainitaan mahdollisuus laatia lap-

sen henkilökohtainen oppimissuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa. Esiopetukses-

sa henkilökohtaisen suunnitelman laatiminen ei kuitenkaan ole velvollisuus ja siinä onkin 

paikkakuntakohtaisia eroja. 

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa lapsen yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien 

laatiminen on pakollista, mutta niiden hyödyntämisestä päiväkodin toiminnan suunnittelus-

sa ei ole valtakunnallisia ohjeistuksia. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeässä 

osassa lapsen yksilöllisen varhaiskasvatuksen suunnittelussa. Lapsen yksilölliseen varhais-

kasvatussuunnitelmaan nivoutuu kolme tasoa, jotka ovat valtakunnallinen varhaiskasvatus-

suunnitelma, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ammatillinen näkökulma sekä vanhempi-

en kokemukset ja näkemykset lapsestaan. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma 

antaa linjaukset sille, mikä on yksilöllisen suunnittelun merkitys osana varhaiskasvatuksen 

suunnittelua. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten vastuulla on löytää tavat sisällyttää yksi-

lölliset suunnitelmat osaksi varhaiskasvatuksen kokonaisuutta ja avata vanhemmille yksi-

löllisen suunnittelun merkitystä osana kokonaisuutta. Lasten yksilöllisten suunnitelmien 

pohjalta vanhemmat pääsevät omien kokemusten ja näkemysten kautta osallistumaan var-

haiskasvatuksen laajempaan suunnitteluun ja vaikuttamaan lapsensa tasapainoiseen kas-

vuun ja kehitykseen osana päiväkodin kasvatustoimintaa. (Turunen, 2013, s. 25-27.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on yhdessä väestöliiton kanssa vuonna 2012 tutkinut per-

heiden tyytyväisyyttä päivähoitopalveluihin. Tutkimuksissa nousi esiin myös lapsen yksi-

löllisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen, johon oli osallistunut vastanneista van-

hemmista 64 prosenttia. Vanhemmat pitivät tätä tärkeänä yhteistyömuotona päiväkodin 
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henkilökunnan kanssa, jossa yksilöllisesti lapsesta käsin arvioidaan ja kehitetään kasva-

tusyhteistyön periaatteita. Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen nähtiin keskeisenä työ-

kaluna perheen ja päivähoidon välisen yhteistyön rakentamisessa sekä tiedon vaihdossa 

lapsen asioissa. Tutkimuksessa nousi esiin myös vanhempainiltojen ja päivittäisten koh-

taamisten sekä keskustelujen merkitys tiedon välityksessä ja lapsen yksilöllisen varhais-

kasvatuksen suunnittelussa. (Kekkonen, 2014, s. 267-269.) 

Alasuutarin (2010, s. 178, 182-183, 186) tutkimuksessa päivähoidon lapsikohtaisesta 

suunnittelusta käy ilmi, että lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista 

pidetään osittain osana päiväkodin toiminnan suunnittelua kuten jo varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet ohjaavat. Tutkimus osoittaa, että lasten yksilöllisillä suunnitelmilla ei 

määrätä tai päätetä toiminnan sisällöstä vaan ne suuntaavat toiminnan suunnittelua lasten 

yksilölliseen tukemiseen ryhmän toiminnassa. Lasten yksilöllisten varhaiskasvatussuunni-

telmien käytöstä toiminnan suunnittelussa ei kuitenkaan ole yhtenäisiä käytänteitä, joten 

varhaiskasvatuksen henkilökunnan vastuulle jää kuinka näitä hyödynnetään osana toimin-

nan suunnittelua. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa vanhemmat pääsivät 

jakamaan konkreettisia lapsen hoivaan ja hoitoon liittyviä asioita ja arjen käytänteitä, joita 

hyödynnettiin päiväkodin arjessa. Arkisen hoivan ja hoidon suunnitteluun vanhemmilla 

näytti tutkimuksen mukaan olevan myös sanavaltaa. Muilta osin lasten varhaiskasvatus-

suunnitelmien käyttö osana päiväkodin toiminnan suunnittelua nähtiin vähäisenä. 

Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnan lisäksi vanhemmilla on 

muitakin mahdollisuuksia osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun. Puroilan (2002, 

s. 109-111) tutkimuksen mukaan vanhempien osallistuminen ja vaikuttaminen päiväkodin 

toimintaan on lisääntynyt, mutta tavat toteuttaa yhteistyöstä vaihtelevat päiväkodeittain. 

Jotkut päiväkodit tarjoavat vanhemmille esimerkiksi mahdollisuutta säännöllisiin kahvitte-

luhetkiin, joissa voi käydä yhteistä keskustelua päiväkodin toiminnasta. Jossain toisessa 

päiväkodissa taas tarjotaan vanhemmille mahdollisuuksia osallistua arjen toimintaan omien 

kiinnostuksenkohteiden ja taitojen mukaisesti esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuutta osal-

listua yhteiseen remontointiin tai ohjattuun toimintaan. Toisaalla taas vanhempine vaiku-

tusmahdollisuudet voivat jäädä päivittäisten lyhyiden kohtaamisten, kirjallisten viestien, 

vanhempainiltojen ja yhteisten juhlien varaan. Puroilan tutkimus osoittaa kuitenkin sen, 

että varhaiskasvatuksen henkilöstö pitää tärkeänä sitä, että vanhempien ajatukset jollain 

tapaa tulevat kuulluksi ja huomioiduiksi parhaalla mahdollisella tavalla päiväkodin toimin-

nassa. 
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4.2 Vanhemmat päiväkodin toiminnan arvioijina 

Varhaiskasvatuksen arvioinnista puhuttaessa lähdetään liikkeelle laadun arvioinnin näkö-

kulmasta. Laadusta varhaiskasvatuksessa nähdään olevan kaksi tarkastelu suuntaa, var-

haiskasvatuksen ytimen laadun arviointi sekä yksittäisen asian ja toiminnan laadun arvioin-

ti. Yhteistä molemmissa tarkastelun näkökulmissa on se, että laadun määrittely on jatkuva 

prosessi, jota toteutetaan tavoitteiden asettamisen, suunnittelun ja arvioinnin avulla. Laa-

dun arvioinnista varhaiskasvatuksessa ei ole yhtä selkeää linjaa ja esimerkiksi varhaiskas-

vatusta ohjaavissa asiakirjoissa ei laadun arvioinnista anneta selkeää linjaa. (Soukainen, 

2015, s. 37-38.) Uudistuvat varhaiskasvatusta ohjaavat lait ja asiakirjat huomioivat kuiten-

kin arvioinnin merkityksen varhaiskasvatusta kehitettäessä entistä paremmin. Seuraavaksi 

avaan varhaiskasvatusta ohjaavia lakeja ja asiakirjoja arvioinnin näkökulmasta. 

Ajantasaisessa varhaiskasvatuslaissa (19.1.1973/36, 7a §, 7b §, 9b §) varhaiskasvatuksen 

arviointiin viitataan lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman vuosittaisella 

arvioinnilla yhdessä lapsen vanhemman kanssa sekä lapsille ja vanhemmille suunnattujen 

osallistumismahdollisuuksien tarjoamisella varhaiskasvatustoiminnan suunnitteluun, toteu-

tukseen ja arviointiin. Varhaiskasvatuslaissa myös kunta velvoitetaan suorittamaan tarjo-

amiensa varhaiskasvatuspalveluiden arviointia sekä osallistumaan ulkopuoliseen toiminnan 

arviointiin muun muassa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kautta. Tarkemmin 

laissa ei kuitenkaan arvioinnin toteuttamista ole määritelty. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, s. 32) todetaan, että lapsen ja vanhemman 

suorittama toiminnan arviointi tulee olla osa varhaiskasvatuksen kehittämistyötä. Lapset ja 

vanhemmat tulisi ottaa mukaan yksikön varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan ja arvi-

ointiin lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen lisäksi. Vuonna 

2017 uudistuvassa varhaiskasvatussuunnitelmassa tullaan luonnostekstin mukaan kiinnit-

tämään enemmän huomioita toiminnan arviointiin ja sen toteutukseen (Vasu2017luonnos 

11.4.2016, s. 28, 48). Syksyllä 2016 voimaan tulevissa esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2016, s. 22, 29) velvoitetaan toimintaympäristön ja toimintatapojen jatkuvaan 

arviointiin ja kehittämiseen yhdessä lasten ja huoltajien kanssa. Arviointia ohjeistetaan 

tekemään havainnoinnin ja dokumentoinnin kautta ottaen toiminnan kehittämisessä huo-

mioon lapsilta ja huoltajilta saatu palaute ja mielenkiinnonkohteet. 

Varhaiskasvatuksen laadun arviointi on kehittyneempää puitetekijöiden arvioinnissa kuten 

palvelutarjonnan, henkilöstöresurssien sekä talousarvion arvioinnissa. Toiminnan arviointi 
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sen sijaan on jäänyt vähemmälle huomiolle eikä siihen ole juurikaan laadittu ohjaavia asia-

kirjoja. Toiminnan laadun arviointi ja siihen panostaminen ovat yksikkökohtaisia ja lasten 

sekä vanhempien osallisuus arviointiin on satunnaista tai vähästä. Suomalaisessa varhais-

kasvatuksessa ei ole käytössä järjestelmällistä laadunarvioinnin menetelmää, vaan toimin-

nan arviointi on keskittynyt erilaisten asiakastyytyväisyyskyselyiden käyttöön. Kansainvä-

lisesti verrattuna Suomalainen varhaiskasvatus on muita maita jäljessä laadun arvioinnin 

systemaattisuudessa. Muun muassa Yhdysvalloissa varhaiskasvatusjärjestö NAEYC:n ta-

voitteena on systemaattinen varhaiskasvatustoiminnan laadun arviointi sekä Australiassa 

on käytössä koko maan varhaiskasvatuksen kattava laadun arvioinnin menetelmä QIAS. 

Kansainvälisesti katsottuna varhaiskasvatuksen laadun määrittelyyn ja arviointiin on ta-

voitteena entistä enemmän osallistaa lapsia ja vanhempia. (Alila & Parrila, 2004. s. 25, 29, 

48-51.) 

Alila (2003, s. 40) on tutkinut varhaiskasvatuksen laadunarviointia sekä vanhempien osal-

lisuutta arvioinnin toteutuksessa. Tutkimuksessa vanhempien mahdollisuuksiksi osallistua 

varhaiskasvatustoiminnan arviointiin nousivat asiakaskyselyt, henkilökunnan kanssa käy-

tävät keskustelut, vanhempainillat, osallistuminen varhaiskasvatussuunnitelmien tekoon 

sekä suullisen palautteen antaminen. Tutkimus osoitti myös sen, että päiväkodit tarjoavat 

vanhemmille mahdollisuuksia osallistua toiminnan arviointiin, mutta vanhempia on vaikea 

mahdollisuuksista huolimatta saada osallistumaan. Tätä tukee myös Pihlajan, Kinoksen ja 

Mäntymäen (2010, s. 194-195) tutkimus vanhempien kokemuksista varhaiskasvatuksessa 

osana varhaiskasvatuksen laatua. Tutkimuksen mukaan vanhemmat ovat tyytyväisiä saa-

miinsa varhaiskasvatuspalveluihin sekä luottavat varhaiskasvatuksen henkilöstöön laaduk-

kaan toiminnan toteuttajina. Vanhemmat ovat tyytyväisiä siihen kuinka heidän toiveensa 

kuullaan ja huomioidaan lapsen kasvatuksessa. Vanhemmat arvioivat oman sitoutumisensa 

päiväkotiyksikön toimintaan olevan hyvää, mutta panostaminen ja osallistuminen toimin-

taan jäävät kuitenkin vähäisiksi.  

Nykyään varhaiskasvatuksessa on menty kohti lapsikohtaista varhaiskasvatustoiminnan 

suunnittelua. Tässä toiminnan arvioinnilla on suuri merkitys varhaiskasvatuksen suunnitte-

luun ja kehittämiseen. Toiminnan arvioinnin tulisi olla jatkuva prosessi, jolla hankitaan 

tietoa lapsen kasvusta ja oppimisesta toiminnan suunnittelun perustaksi. Arviointi varhais-

kasvatuksen arjessa tapahtuu lapsia havainnoimalla, kuuntelemalla ja keskustelujen avulla 

sekä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Yhteistyö vanhempien kanssa arvioin-

nin näkökulmasta tarkoittaa heidän ajatustensa ja toiveidensa kuulemista sekä vaikutus-
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mahdollisuuksien tarjoamista toiminnan kehittämiseen. Lapsikohtainen varhaiskasvatus 

vaatii molemminpuolista asiantuntemuksen jakamista lapsesta sekä yhteisten tavoitteiden 

ja periaatteiden luomista vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välillä. Varhais-

kasvatustoiminta voi vanhemmille olla vierasta, jolloin sen arviointiin osallistuminenkin 

oman lapsen kasvua lukuun ottamatta voi olla vaikeaa. Varhaiskasvatushenkilöstön vas-

tuulle jääkin toiminnan avaaminen vanhemmille ja arviointimahdollisuuksien luominen 

perheiden hyödynnettäväksi. (Heikka, Hujala & Turja, 2009, s. 59, 72-73.) Myös Tauriai-

nen (2000, s. 41) kirjoittaa tutkimuksessaan, että mitä enemmän vanhemmat tietävät var-

haiskasvatuspalveluista ja päiväkotiyksikkönsä toiminnasta sitä helpompaa heidän on osal-

listua varhaiskasvatuksen ja toiminnan arviointiin. 

Lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman arvioinnin, asiakastyytyväisyyskyselyjen, 

vanhempainiltojen sekä päivittäisten keskustelujen ja palautteen annon lisäksi yksi van-

hempien keino arvioida varhaiskasvatusta on kuunnella lastensa kokemuksia ja tuntemuk-

sia. Hujalan, Fonsénin ja Elon (2013, s. 20) tutkimus osoittaa, että vanhemmat nostavat 

lasten kokemukset varhaiskasvatuksesta isoon arvoon sen laatua arvioitaessa. Lapselta saa-

tu palaute ja lapsen viihtyminen päiväkotiyksikössään heijastuu vanhemman tyytyväisyy-

teen varhaiskasvatuksesta. Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa lasten ja vanhempien pa-

lautteella, näkemyksillä ja toiveilla onkin suuri merkitys päiväkodin toiminnan kehittämi-

sessä.  

Vanhempien ottaminen mukaan päiväkodin ja varhaiskasvatuksen laadun arviointiin mah-

dollistaa vanhemmille osallistumisen kasvatusta koskevaan keskusteluun ja päätöksente-

koon sekä lisää tietoa varhaiskasvatuksesta sisältöineen. Yhteistyön ja yhteisen arvioinnin 

pohjalta luodaan yhteistä perustaa varhaiskasvatukselle tavoitteiden asettelun, vahvuuksien 

löytämisen ja kehittämiskohteiden tunnistamisen kautta. Vanhempien osallistuminen päi-

väkodin toiminnan arviointiin kehittää ja vahvistaa myös muuta vanhempien kanssa tehtä-

vää yhteistyötä. Vanhempien kanssa yhdessä toteutettu varhaiskasvatuksen arviointi lisää 

myös varhaiskasvatuksen näkyvyyttä ja tunnettavuutta kansallisesti tavoitteineen ja toteut-

tamistapoineen. (Hujala & Fonsén, 2012, s. 312.) 

Yhteenvetona yllä olevasta luvusta totean, että vuosien saatossa Suomalaisessa varhaiskas-

vatuksessa on entistä enemmän alettu arvostaa vanhempien asiantuntijuutta lapsensa kas-

vatuksessa sekä entistä enemmän panostettu vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on otettu varhaiskasvatusta ohjaavissa laeissa ja 
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asiakirjoissa huomioon jo pitkään, mutta nyt ne ovat kehittymässä enemmän vanhempien 

ja lasten osallisuutta korostavaan suuntaan. Tällä hetkellä vanhempien osallistuminen var-

haiskasvatuksen sekä päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin on pitkälti kytkök-

sissä oman lapsen yksilölliseen varhaiskasvatukseen. Sen avulla vanhemmat pääsevät jol-

lakin tapaa vaikuttamaan päiväkotiyksikkönsä toimintaan, mutta kokonaiskuva varhaiskas-

vatuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä voi jäädä vajaaksi. Tutkimuksellani haluankin 

lisätä vanhempien osallistumista ja päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä 

kehittää varhaiskasvatuksesta perhelähtöisempää. 
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5 Tutkimuksen lähtökohdat 

5.1  Tutkimuskysymykset 

Pro gradu-tutkielmassani tutkin vanhempien osallistumista päiväkodin toiminnan suunnit-

teluun ja arviointiin toimintatutkimuksen keinoin. Tutkimuksen lähtökohtana toimii kandi-

daatin tutkielmani samaisesta aiheesta, jossa kartoitin vanhempien toiveita osallistumisesta 

päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Nyt pro gradu-tutkielmassani otan kan-

didaatin tutkielmassa esiin nousseet vanhempien toiveet osaksi käytännön päiväkotityötä 

yhden toimintakauden ajaksi. Avaan kandidaatin tutkielmassa saamiani tutkimustuloksia 

seuraavassa alaluvussa. 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä vanhempien tietämystä päiväkodin toiminnan suunnitte-

lusta ja kehittämistyöstä sekä lisätä heidän osallisuuttaan toiminnan suunnittelu- ja arvioin-

tiprosessissa. Tavoitteena on myös kehittää päiväkodin toiminnan suunnitteluprosessia 

perhelähtöisemmäksi. Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

1. Miten vanhemmat pääsevät osallistumaan päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arvi-

ointiin? 

2. Miten vanhemmat kokevat toiveidensa ja ideoidensa tulleen huomioiduiksi päiväkodin 

toiminnassa? 

3. Miten vanhemmat toivovat heidän osallisuuden jatkuvan tulevaisuudessa? 

4. Mitkä tekijät edistävät ja estävät vanhempien osallistumista päiväkodin toiminnan 

suunnitteluun ja arviointiin? 

5.2 Kandidaatin tutkielma tutkimuksen lähtökohtana 

Kandidaatin tutkielmassani selvitin mitkä ovat vanhempien näkemykset ja toiveet päivä-

kodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin osallistumisesta. Vanhempien vastauksista 

kävi ilmi, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan osallistumisen koettiin ole-

van hyvä tapa osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Vanhemmat 

kokivat, että varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa keskustellut asiat näkyivät päiväko-

din arjessa ja ne huomioitiin toimintaa suunniteltaessa. Suurin osa tutkimukseen osallistu-

neista vanhemmista piti tätä myös riittävänä tapana osallistua päiväkodin toiminnan suun-
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nitteluun ja arviointiin. Tätä he perustelivat sillä, että he luottavat päiväkodin henkilökun-

nan ammattitaitoon toiminnan suunnittelussa yhdessä puhuttujen asioiden pohjalta. Tätä 

tutkimustulosta tukee myös Alasuutarin tutkimus, jossa vanhemmat luonnehtivat päivähoi-

tohenkilökunnan ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja kokemuksen kasvatustyöstä olevan 

merkityksellinen osa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa. Vanhempien mukaan 

päiväkodin henkilökunnalla on lasten kasvua ja kehitystä koskeva tietämys ja ammattitaito 

vertailupohjana suunnitellessa lapsiryhmän toimintaa. (Alasuutari, 2010, s. 59-60.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan osallistumisen riittävyyttä perusteltiin myös sillä, 

ettei perheillä ole aikaa osallistua muuhun päiväkodin suunnittelutoimintaan. Osa van-

hemmista toivoi kuitenkin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan lisäystä, jossa kysyttäisiin 

vanhempien ideoita toiminnasta. Osa tutkimukseen osallistuneista vanhemmista toivoi lap-

sen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnan rinnalle myös muita mahdollisuuksia osallistua 

päiväkodin toiminnan suunnitteluun. Nämä vanhemmat katsoivat lapsen varhaiskasvatus-

suunnitelmalla pystyttävän vaikuttamaan oman lapsen kasvatukseen, mutta sillä ei nähty 

olevan merkitystä päiväkodin toiminnan suunnittelussa. 

Pro gradu-tutkielmani kannalta tärkeimpiä tuloksia kandidaatin tutkielmastani olivat van-

hempien näkemykset siitä, miten he toivoisivat pääsevänsä osallistumaan päiväkodin toi-

minnan suunnitteluun ja arviointiin lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnan lisäksi. 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että vanhemmat ovat tietoisia useista osallistumisen mahdolli-

suuksista. Näistä he nostivat esille vanhempainillat ja vanhempaintoimikunnat, toiminnan 

ehdottamisen ja suoran palautteen annon, päivittäisen vuorovaikutuksen kautta osallistumi-

sen sekä päiväkodin yhteisiin tapahtumiin osallistumisen. 

Saamani tutkimustulokset ovat verrattavissa Kaskelan ja Kekkosen (2006, s. 20-27) teok-

seen kasvatuskumppanuudesta. He nostavat esiin myös vanhempien osallistumisen päivä-

kodin toimintaan avoimen vuorovaikutuksen välityksellä. Osallistumisen mahdollisuuksia 

syntyy antamalla mahdollisuuksia osallistua yhteisiin kasvatuskeskusteluihin henkilökun-

nan ja toisten perheiden kanssa. Näitä mahdollisuuksia tarjoavat mm. päivittäiset kohtaa-

miset päiväkodilla, vanhempainillat ja vanhempaintoimikunnat sekä päiväkodin yhteisiin 

juhliin ja tapahtumiin osallistuminen. Vanhempien oma-aloitteista osallistumista ja osalli-

suutta päiväkodin toimintaan lisää tilan antaminen avoimelle vuoropuhelulle ja kuulluksi 

tulemisen tunne kasvatuksen arjessa. 
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Kandidaatin tutkielmassani vanhemmat nostivat osallistumisen mahdollisuuksien lisäksi 

esille toiveita miten jatkossa haluaisivat osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja 

arviointiin. Tutkimukseen osallistuneet vanhemmat toivoivat edellä esitettyjen osallistumi-

sen mahdollisuuksien lisäksi yhteisiä ideointi-iltoja päiväkodin toiminnasta, kausittaisia 

palautekyselyjä, palautelaatikkoa sekä yhteistyötä päiväkodin johdon kanssa. Vanhemmat 

toivoivat myös toiminnan arvioinnin tueksi mahdollisuutta päästä seuraamaan päiväkodin 

toimintaa. He perustelivat toivetta sillä, että toiminnan arviointi on hankalaa jos lapsi ei 

itse vielä osaa toiminnasta kertoa. 

Kallialan mukaan asiakastyytyväisyyskyselyt ovat suomessa yleinen vanhempien tapa 

osallistua päiväkodin toiminnan arviointiin. Nämä eivät kuitenkaan usein avaa sitä näkö-

kulmaa kokeeko lapsi itsensä hyvinvoivaksi päivähoidossa, vaan aikuisen näkemyksen 

siitä ovatko he tyytyväisiä lapsensa hoitoon. Vanhempien on kuitenkin hankala antaa todel-

lista palautetta päivähoidon laadusta. Tämä johtuu siitä, että he eivät ole näkemässä mitä 

päivähoidossa tapahtuu, vaan he perustavat tietonsa lapsen ja henkilökunnan kertomiin 

kokemuksiin. (Kalliala, 2012, s. 171, 191-192.) Tämä tukee kandidaatin tutkielmassani 

esiin noussutta vanhempien näkemystä toiminnan arvioinnin hankaluudesta ja toivetta 

osallistua päiväkodin arkeen. 

Erityisesti näihin kandidaatin tutkielmassa esiin nousseisiin vanhempien toiveisiin päivä-

kodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin osallistumisesta pohjaan nyt pro gradu-

tutkielmani. Niiden pohjalta olen suunnitellut toimintatutkimuksen, jonka toteutan yksityi-

sessä päiväkodissa yhden toimintakauden aikana syksystä 2015 kevääseen 2016. 
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6 Toimintatutkimus 

Karkeasti tutkimuksen tekeminen voidaan jakaa kahteen luokkaan, kvantitatiiviseen ja kva-

litatiiviseen tutkimukseen. Kvantitatiivisessa tutkimuksen taustalla vaikuttaa ajatus realisti-

sesta ontologiasta, jolla tarkoitetaan todellisuuden rakentumista objektiivisesti todettavista 

asioista. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa etsitään usein tutkittavalle asialle syy-

seuraussuhteita, jotka ovat peräisin suorasta aistihavainnosta ja havaintoihin perustuvasta 

loogisesta ajattelusta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija asettaa kysymyksiä ja tulkit-

see asioita valitsemastaan näkökulmasta, joten samaa asiaa voidaan kuvata monin eri ta-

voin. Lähtökohta kvalitatiiviselle tutkimukselle on todellisen elämän kuvaaminen mahdol-

lisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa saadut tulokset ovat ehdolli-

sia, tiettyyn aikaan ja paikkaan rajoittuvia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2002, s. 129, 

151-152.) 

Lichtman (2013, s. 3-4) sanoo kvalitatiivisen tutkimuksen olevan perusteellista tutkimusta 

ihmisen käyttäytymisestä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei kvantitatiiviselle tutkimuksel-

le tyypillinen määrällinen tieto tutkittavasta asiasta riitä, vaan tutkimuskohdetta on tarkas-

teltava moniulotteisesti. On otettava selvää mitkä asiat vaikuttavat tutkittavaan asiaan ja 

minkä takia. Näitä asioita ei saa selville pelkästään määrällisesti testaamalla vaan on hyö-

dynnettävä myös havaintoja ja perusteellista keskustelua joka syntyy kuuntelemalla tutkit-

tavaa kohdetta luonnollisessa ympäristössään. Kiviniemi (2015, s. 74) kuvaa kvalitatiivista 

tutkimusta prosessiksi, jossa tutkittavaan kohteeseen liittyvät näkökulmat ja tulkinnat ke-

hittyvät vähitellen tutkimusprosessin edetessä. Vähitellen tutkimustuloksiin eteneminen on 

tyypillistä kvalitatiivisessa tutkimuksessa, jossa tutkitaan usein tutkittavien näkemyksiä 

tutkittavasta asiasta tai pyritään ymmärtämän tutkittavien toimintaa tietyssä ympäristössä. 

Tutkimuskohteen kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii tietynlaisen tutkimusmenetel-

män valintaa ja aineistonkeruumenetelmää. Lähestymistavan valinta vaatii tutkijalta oman 

tietoisuuden tunnistamista ja kehittämistä sekä valmiutta tutkimuksen uudelleenlinjaukseen 

tarvittaessa.  

Toimintatutkimus on yksi kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusmenetelmä, jossa pyritään 

tutkimuskohteen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen lisäksi muuttamaan toimintaa tutkitta-

vassa kohteessa (Cohen, Manion & Morrison, 2000, s. 226). Toimintatutkimus on erityisen 

käyttökelpoinen tutkimusmenetelmä tutkittaessa esimerkiksi luokkahuoneen, koulun tai 



35 

 

 

yhteisön kontekstia. Toimintatutkimuksen avulla pyritään löytämään tehokkaita ratkaisuja 

tutkittavassa yhteisöissä esiin nousseisiin ongelmiin. (Stringer, 2008, s. 5.) Valitsin toimin-

tatutkimuksen tutkimusmenetelmäkseni siksi, että aiemmin kandidaatin tutkielmassa tut-

kiessani vanhempien osallistumista päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin esiin 

nousi tarve lisätä vanhempien osallistumista edellä mainitussa prosessissa. Toimintatutki-

mus tuntui käyttökelpoiselta tutkimusmenetelmältä, koska ongelma tutkittavassa kohteessa 

oli selvästi havaittu ja kehittämistarve tunnistettu. Kandidaatintutkielma loi myös selkeän 

rungon toimintatutkimuksen kululle vanhempien toiveista käsin. Seuraavaksi avaan toi-

mintatutkimusta tutkimusmenetelmänä tarkemmin. 

Toimintatutkimukseksi kutsutaan tutkimusta, jossa pyritään vaikuttamaan tutkittavaan koh-

teeseen tai muuttamaan tutkimuskohteessa vallitsevia käytäntöjä ja toimintatapoja. Toimin-

tatutkimuksessa tehdään interventio eli puuttuminen tutkittavaan kohteeseen ja tutkitaan 

intervention vaikutuksia tai pyritään ratkaisemaan käytännön ongelmia toiminnan kehittä-

misen kautta. Toimintatutkimukselle on tyypillistä, että tutkittavat toimivat aktiivisina 

osallistujina tutkimukseen ja tutkimus perustuu tutkijan ja tutkittavien väliseen yhteistyö-

hön. Toimintatutkimuksen tavoitteena ei ole pelkästään kuvata ja selittää tutkittavaa koh-

detta vaan myös muuttaa sitä. Toimintatutkimuksessa tuotetaan tietoa siitä miten toiminta 

tutkittavassa kohteessa voi muuttua tai miksi muutosta ei tapahdu. Vaikka toimintatutki-

muksella ei saada muutosta aikaan, voidaan kuitenkin saada selville asenteita, valtaraken-

teita ja työkulttuureja, jotka vaikuttavat tutkittavaan kohteeseen. (Komulainen, 2015.) 

Toimintatutkimuksella tutkitaan yleisesti ihmisen toimintaa tietyssä yhteydessä tai yhtei-

sössä. Ihmisen toiminnalle tyypillisiä piirteitä ovat järkiperäisyys ja tavoitteellisuus, joten 

toimintatutkimuksen lähtökohtana onkin muuttaa tai kehittää vallitsevaa toimintaa järkeä 

käyttämällä. Toimintatutkimus kohdistuu tyypillisesti sosiaaliseen toimintaan ja siinä ko-

rostuu ihmisten välinen vuorovaikutus. Toiminta suunnataan toisiin ihmisiin ja otetaan 

toiset tutkimukseen osallistujat huomioon toiminnan edetessä. Tutkimusjoukkoa ohjaavat 

yhdessä tehdyt tulkinnat, näkemykset ja merkitykset yhteisestä toiminnasta ja toiminnan 

tarkoituksesta. Toimintatutkimuksessa toiminta on tutkimusjoukon yhdessä sopimaa, jol-

loin toiminnalle syntyy yhteinen merkitys osallistujien kesken. Toimintatutkimus on ajalli-

sesti rajattu prosessi, jossa yhdessä tutkimusjoukon kanssa suunnitellaan ja kokeillaan uu-

sia toimintatapoja. (Heikkinen, 2010, s. 16-17.) 
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Toimintatutkimus ei kuitenkaan pohjaudu pelkkään ihmisten väliseen toimintaan, vaan 

teorialla on siinä myös vahva painoarvo. Toimintatutkimuksen lähtökohtana onkin ajatus 

siitä, että teoria on sisällä käytännössä ja käytäntö lähtee teoriasta käsin. Ajatus pohjaa 

siihen, että ihmisen toiminta on järkeen, tietoon ja teoriaan pohjautuvaa. Ihminen päätyy 

tiettyyn toimintaan ajattelun avulla ja seurauksena. Usein toimintaan liittyvä tieto on kui-

tenkin ”hiljaista tietoa”, josta harvoin toimiessa puhutaan ääneen. Toimintatutkimuksen 

tarkoituksena onkin nostaa tämä ”hiljainen tieto” tutkimusyhteisössä vuorovaikutteiselle 

tasolle. Tiedon jakamisen ja ääneen puhumisen avulla toimintaa pohditaan kielellisesti, 

luodaan yhteistä käyttöteoriaa ja vahvistetaan toiminnan taustalla olevaa tietoisuutta. Toi-

minnasta tietoiseksi tuleminen onkin siis kielellinen ja vuorovaikutteinen tapahtuma. Par-

haimmillaan käytännön toiminnasta saadaan syvällisiä pohdintoja ja ajatusmalleja hyödyn-

nettäväksi toiminnan kehittämisessä. (Heikkinen, 2001, s.171-172.) 

Muihin tutkimussuuntauksiin verrattuna toimintatutkimuksessa pyritään luomaan käyttö-

teoriaa tietyn yhteisön käyttöön ja muuttamaan toimintakäytänteitä kyseisessä yhteisössä. 

Muissa tutkimussuuntauksissa tiedon tuottamisella on usein laajempi yhteiskunnallisen 

vaikuttamisen näkökulma. Usein toimintatutkimuksen toteuttamisessa on taustalla yhteis-

kunnalliset tai poliittiset vaikutteet, mutta tavoitteena ei ole luoda yleistettävää tietoa koko 

yhteiskunnasta vaan kehittää tuotetun tiedon avulla tutkittavaa yhteisöä sen tarpeista käsin.  

(Noffke, 2010, s. 6-8.) 

6.1 Tutkijan rooli toimintatutkimuksessa 

Toimintatutkimus on tutkimusta, jossa tutkija ja tutkittavan yhteisön jäsenet toimivat yh-

dessä ongelman tai toiminnan kehittämisen puolesta. Tutkija ja yhteisön jäsenet tuottavat 

tutkimuksen tuloksia yhdessä joko suoran tai epäsuoran osallistumisen kautta. Tuloksiin 

päästään tiimin jäsenten pohdintojen kautta. Arvioinnin ja pohdinnan kohteena on meneil-

lään oleva toiminta, jota objektiivisesti tarkkaillen kehitetään eteenpäin tai perustellusti 

pysytään nykyisissä toimintatavoissa. (Cohen & Manion, 1994, s. 186.)  

Cohenin ja Manionin mukaan lähtökohta toimintatutkimukselle kasvatuksessa ja opetuk-

sessa voi tulla opettajan kiinnostuksesta, työyhteisön kiinnostuksesta tai ulkopuoliselta 

taholta käsin. Opettaja voi itse olla kiinnostunut kehittämään työtään jonkin idean siivittä-

mänä tai puuttuakseen johonkin ongelmaan luokassaan tai ryhmässään. Tällöin tavoitteena 

toimintatutkimuksella on ratkaista ongelma tai kehittää ideaa koskevaa tietoa toiminnan 
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tukijana. Tutkijana tällöin toimii opettaja itse. Toimintatutkimus voi lähteä liikkeelle myös 

työyhteisön kiinnostuksesta käsin. Yhdessä halutaan puuttua yhteisön toimintaan ongelman 

tai kehittämisidean kautta. Tällöin tutkimusta voi johtaa ulkopuolinen tutkija tai opettajat 

itse voivat toimia tutkijoina. Tutkimus voi lähteä liikkeelle myös ulkopuolisesta vaikutta-

jasta käsin (esim. yliopistot, sponsorit ja yhteistyökumppanit). Tällöin kiinnostus tutkia 

jotakin asiaa lähtee ulkopuolisesta tahosta käsin ja tutkijana toimii yhteisön ulkopuolinen 

tutkija. Opettajat työskentelevät kuitenkin tutkijan rinnalla toiminnan suunnittelijoina, to-

teuttajina ja arvioijina sekä tutkimustulosten luojina vuorovaikutteisesti tutkijan kanssa. 

(m.t., 1994, s. 189.)  

Toimintatutkimusta voidaan siis toteuttaa kahdella tavalla. Tutkija tai tutkijat voivat ryhtyä 

kehittämään omaa työtään tutkivalla otteella tai tutkija voi etsiä itselleen tutkimuskohteen, 

jossa tutkii ja kehittää tutkittavaa asiaa. Molemmissa tapauksissa tutkijalta edellytetään 

kiinnostusta havainnoida, analysoida ja ymmärtää tutkimuskohdetta ja siinä tapahtuvia 

muutoksia. Omaa työtään kehittävää tutkijaa kutsutaan toimija-tutkijaksi ja ulkopuolista 

kentälle päätyvää tutkijaa tutkija-toimijaksi. Toimija-tutkijalla on yleensä käytännön ko-

kemusta tutkittavasta kohteesta ja halu tutkimukseen syntyy halusta kehittää työtään tai 

yhteisöään jossa toimii. Tutkija-toimija tuntee tutkittavan kohteen tai aiheen usein aiempi-

en tutkimusten ja kirjallisuuden pohjalta. Tällöin hän alkaa hankitun tiedon pohjalta suun-

nitella uutta toimintamallia, jota voi kokeilla käytännön toiminnassa vaikuttaen tutkimus-

kohteen kehittämiseen. Harvoin toimintatutkimus lähtee liikkeelle vain teoriasta tai käy-

tännöstä käsin, vaan tutkimuksen lähtökohtana ovat usein molemmat tekijät. Kentällä työs-

kennellessään toimintatutkija osallistuu muutosprosessiin jollakin tapaa. Tavoitteena ei ole 

saada pelkkää tietoa tutkittavasta kohteesta, vaan tutkimuksen avulla tähdätään muutok-

seen. (Huovinen & Rovio, 2010, s. 94-95.) 

6.2 Toimintatutkimuksen tekeminen  

Kurt Lewinin mallin mukaan toimintatutkimus etenee spiraalisten syklien mukaan. En-

simmäisen syklin spiraalissa muodostavat tutkimuksen aiheen valitseminen, siitä tiedon 

hankkiminen, tutkimuksen suunnittelu, ensimmäisen toimintavaiheen suunnittelu, ensim-

mäisen toimintavaiheen toteuttaminen, ensimmäisen vaiheen arviointi sekä tutkimussuun-

nitelman tarkastelu ja tarpeen mukaan muuttaminen ja kehittäminen. Ensimmäisen syklin 

toteuttamisen jälkeen spiraalissa siirrytään toiseen sykliin, joka etenee toisen toimintavai-
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heen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin kautta koko toimintatutkimuksen arviointiin 

ja mahdollisen seuraavan syklin suunnitteluun. Näitä syklejä jatketaan tutkimuksen keston 

ja tarpeen mukaan, jolloin toimintatutkimuksesta syntyy spiraalinen kokonaisuus palaten 

suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin jälkeen aina jatkon suunnitteluun. (Elliot, 1991, s. 

69.) Seuraavaksi esitän Heikkisen, Rovion ja Kiilakosken (2010, s. 81) hahmotteleman 

kuvion toimintatutkimuksen syklisestä spiraalista. 

 

Kuvio 3. Toimintatutkimuksen syklinen spiraali. 

Useat tutkimussuuntaukset etenevät johdonmukaisesti teorian tutkiskelusta tutkimussuun-

nitemaan, tutkimustehtävien asetteluun, aineiston keruuseen ja analysointiin sekä tulosten 

esittelyyn ja päätelmien tekoon tutkittavasta aiheesta. Toimintatutkimus poikkeaa tavalli-

sesta tutkimusprosessista, sillä sen lähtökohtana usein on arkisessa toiminnassa havaittu 

ongelma tai kehittämisen paikka. Toimintatutkimus saa alkunsa yksittäisen tapahtuman tai 

asian pohdiskelusta ja ihmettelystä ja etenee laajempien kysymysten esittämiseen aiheesta. 

Toimintatutkimus vaatii tutkittavan yhteisön yhteistä keskustelua ja pohdintaa tutkimusta 

suunniteltaessa ja arvioidessa. Kenttätyön muodostaa itse toiminnan toteuttaminen. Toi-

mintatutkimuksen syklit muodostuvat yhteistyössä tutkittavassa yhteisössä konstruoivan ja 

rekonstruoivan toiminnan kautta eli uutta suunnitellen ja kokeillen sekä toteutettua toimin-
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taa havainnoiden ja arvioiden, josta päästään taas suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta 

toimintaa. (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski, 2010, s.78-79.) 

Toimintatutkimuksen ajatellaan tarvitsevan vähintään kaksi sykliä, jotta se olisi toiminta-

tutkimusta. Yksi suunnitellun toiminnan toteutus ei vielä ole tutkimusta vaan tarvitaan ar-

vioinnin ja pohdinnan kautta kehitetty toinen sykli, jolla kokeillaan kehittynyttä toimintaa. 

Syklien määrä toimintatutkimuksessa ei kuitenkaan ole tutkimuksen arvioinnin kannalta 

merkittävää ja jopa yhden syklin toteutuksella voidaan saada tutkittavasta kohteesta arvo-

kasta tietoa. Syklien määrää tärkeämpää on toimintatutkimuksen perusidea suunnitella, 

toteuttaa ja arvioida toimintaa tutkivalla otteella. (m.t., 2010, s. 82.) Spiraalisen mallin ja 

syklien kautta toiminnassa voidaan kuitenkin lähteä liikkeelle pienin kehityssuunnitelmin 

ja muuttaa seuraavaan sykliin siirryttäessä suunniteltua toimintaa tarpeen mukaan. Tämän 

kaltainen toiminta on tyypillistä toimintatutkimukselle, joka mahdollistaa tutkimuskohteen 

voimakkaan kehittämisen ja maksimaalisen tiedonhankinnan tutkimuskohteesta. (Stringer, 

2008, s. 12.) 

Toimintatutkimuksessa tutkimuskysymysten asettaminen ja päättäminen voivat tutkimuk-

sen alussa olla hankalia. Usein tutkimuskysymys hiotaan lopulliseen muotoonsa vasta sil-

loin kun tutkimuksen tuloksetkin jo tiedetään. Toimintatutkimuksessa tutkimusta suunni-

teltaessa ja tutkimuskysymystä mietittäessä on kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota sii-

hen, että se on johonkin uuteen tietoon tähtäävää eikä toista jo ennalta tiedettyjä asioita ja 

tapoja toimia. Tutkimuksen edetessä tutkimuskysymykset voivat tarkentua ja syklien kaut-

ta voidaan löytää uusia tutkimuksen kannalta oleellisia tutkimuskysymyksiä. Nämä uudet 

tutkimuskysymykset voivat aiheuttaa spiraaliseen etenemiseen sivuspiraaleja, joiden avulla 

päästään tutkimaan ennalta suunnittelemattomia tutkimusaiheesta nousseita asioita. Toi-

mintatutkimusta suunniteltaessa onkin tutkimussuunnitelmaan jätettävä joustoa, että tutki-

mus pääsee etenemään tutkittavan yhteisön ja aiheen tarpeista käsin. Sivuspiraalien vaara-

na kuitenkin on, että varsinkin lyhyemmässä tutkimusprojektissa aineisto kasvaa valtavak-

si. Tutkijan tehtäväksi jää päättää, mihin sivuspiraaliin hän tarttuu ja jättääkö jotain tässä 

tutkimusprojektissa huomiotta. (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski, 2010, s. 85-87.) 

Tutkimuksen suunnittelu lähtee liikkeelle hankkimalla tietoa tutkittavasta kohteesta. Jos 

aiheena on esimerkiksi oppilaiden ajankäyttö luokassa, hankitaan ensin tietoa esimerkiksi 

siitä, mihin oppilaat käyttävät aikansa ja onko ajankäyttö kaikilla samanlaista sekä mihin 

heidän tulisi aikansa käyttää. Nämä auttavat ymmärtämään tutkittavaan kohteeseen liittyviä 
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tekijöitä ja vaikutteita. Taustatiedon voi hankkia esimerkiksi haastattelemalla tutkimus-

joukkoa, jolloin tutkijan oletuksille ja havainnoille saadaan kokemustietoa. Tämän pohjalta 

tutkija voi asettaa hypoteesin tutkimukselleen ja alkaa suunnittelemaan tutkimuksen kulkua 

ja kehittävää toimintaa. (Elliot, 1991, s. 72-76.) 

Toimintatutkimuksen kenttätyössä eli aineiston keruussa käytetään usein monia tekniikoita 

ja menetelmiä, jotta tutkittavasta kohteesta saataisiin mahdollisimman todenmukaista ja 

monipuolista tietoa. Yleinen aineistonkeruu tapa on pitää havaintopäiväkirjaa tutkimuksen 

aikana, johon kirjataan esimerkiksi tutkijan havaintoja, tunteita, reaktioita, tulkintoja, poh-

dintoja, aavistuksia ja selityksiä tutkimuskohteesta ja toiminnan kulusta. Havaintopäiväkir-

ja ei välttämättä tarjoa tutkittavasta kohteesta täyttä tietoa, mutta auttaa tutkijaa ymmärtä-

mään tutkittavaa asiaa ja voi nostaa tutkimuskohteesta esille tärkeitä asioita mihin tarttua 

raportoinnissa ja tutkimuksen etenemisessä. Aineistona voi käyttää myös dokumentteja 

tukemassa käytännön havaintoja ja tutkijan sekä tutkittavien kokemuksia. Tällaisia doku-

mentteja voivat tutkimuskohteesta riippuen olla esimerkiksi opetussuunnitelmat ja tutki-

muskohdetta ohjaavat lait ja asetukset. Aineiston keruussa voi myös hyödyntää valokuvia, 

äänitteitä ja videointia. Näiden avulla päästään palamaan tutkimuksessa taaksepäin, palaut-

tamaan toimintaa mieleen ja tekemään tarkempia havaintoja toiminnasta. Haastattelujen 

avulla saadaan esille tutkimukseen osallistujien kokemuksia toiminnasta ja voidaan päästä 

käsiksi tietoon, jota toiminnan aikana ei ole jostain syystä tullut ilmi. Aineistonkeruussa 

voidaan hyödyntää myös kyselyitä ja asialistoja. Näiden avulla voidaan selvittää esimer-

kiksi tutkittavien esiolettamuksia aiheesta ja toiveita tutkimuksesta ja sen etenemisestä. 

Usean menetelmän käyttöä aineistonkeruussa kutsutaan triangulaatioksi. Usean menetel-

män hyödyntäminen toimintatutkimuksessa onkin järkevää, ellei jopa pakollista, jotta tut-

kittavasta kohteesta saatu tieto olisi mahdollisimman todenmukaista. (Elliot, 1991, s. 77-

83.) 

Toimintatutkimuksen raportoinnissa on usein käytetty narratiivista tapaa esittää tutkimuk-

sen tuloksia. Toimintatutkimus on ajassa etenevä prosessi, jossa on alku, keskikohta ja 

loppu, joten siitä kertomiseen sopii juonellinen selostus vaihe vaiheelta. Toimintatutki-

muksessa pyritään tuomaan esille siihen osallistuneiden kokemuksia sellaisina kuin ne on 

sen hetkisessä toiminnassa koettu, joten tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan eri tavalla 

kuin muissa tutkimussuuntauksissa. Toimintatutkimuksen avulla saatu tieto ei välttämättä 

toisessa yhteisössä tai yhteydessä ole toimivaa ja käyttökelpoista, mutta se onkin luotu 

kehittämään kyseisen tutkimuskohteen toimintaa. Narratiivisella tavalla raportoidussa toi-
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mintatutkimuksessa kerrotaan tapahtumien kulun lisäksi väittämiä ja esille noussutta tietoa 

tutkimuskohteesta osallistujien kokemusten kautta. Toimintatutkimuksen raportoinnissa 

voidaan hyödyntää tutkimussuuntaukselle tyypillistä syklistä spiraalia. Sen avulla voidaan 

havainnollistaa mitä missäkin vaiheessa on noussut esille ja millä keinoin. (Heikkinen & 

Rovio, 2010, s. 117-125.) 

6.3 Suunnitelma tutkimuksen toteuttamisesta 

Päädyin toteuttamaan Pro gradu -tutkielmani toimintatutkimuksena koska kandidaatin tut-

kielmassani aiheesta nousi esille vanhempien kehittämishalu ja -tarve päiväkodin toimin-

nan suunnittelussa ja arvioinnissa. Myös päivähoitoa ohjaavat lait, asetukset ja asiakirjat 

tukevat vanhempien osallistumisen merkitystä kasvatustyössä. Näihin ajantasaisiin lakeihin 

ja asiakirjoihin olen viitannut aiemmissa teorialuvuissa. Tutkimuksen suunnittelun pohjana 

toimii siis edellisessä luvussa esitellyt kandidaatin tutkielmassa esiin nousseet tutkimustu-

lokset, joiden kautta olen lähtenyt suunnittelemaan toimintatutkimuksen kulkua ja toteut-

tamista. 

Toteutan tutkimukseni yhdessä yksityisessä päiväkodissa toimintakauden 2015-2016 aika-

na syksystä kevääseen. Päiväkodissa on yhteensä 34 perhettä. Olen suunnitellut toiminnan 

niin, että tutkimusprosessi sisältää toimintatutkimukselle tyypillisesti syklisen spiraalin. 

Tutkimuksen aikana ehdin toteuttaa kaksi sykliä. Toimintatutkimukselle tyypillisesti läh-

den liikkeelle käytännön ongelman kehittämisen lähtökohdasta. Ongelmana tai kehittämis-

kohteena on siis vanhempien vähäinen osallistuminen päiväkodin toiminnan suunnitteluun 

ja arviointiin. Toimintatutkimuksen valikoitumista tutkimusmenetelmäkseni tukee myös 

se, että tutkimuksen toteutuksessa ja toiminnan sekä tulosten tekijänä toimii koko päiväko-

tiyhteisö, erityisesti vanhemmat. Tutkimus muotoutuu siis yhteisön vuorovaikutuksessa ja 

heidän toiminnan ja pohdinnan kautta. 

Toimintatutkimuksessani olen lähtenyt liikkeelle kandidaatin tutkielman kautta, jossa kyse-

lytutkimuksen avulla hankin taustatiedon tutkittavasta aiheesta. Siitä miten vanhemmat 

haluaisivat osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Edellisessä luvus-

sa esiteltyjen tulosten pohjalta olen asettanut tutkimuskysymykseni, jotka vielä tässä vai-

heessa ovat hyvin laajat. Tutkimuksen toteuttaminen osoittaa, millaisiksi tutkimuskysy-

mykset lopulta muodostuvat ja saavatko ne esimerkiksi sivuspiraalien kautta aikaan uusia 
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tutkimuskysymyksiä. Tällaisena voisi toimia esimerkiksi se miksi vanhemmat eivät pääs-

seet osallistumaan päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. 

Tutkimuksessani lähden liikkeelle tiedottamalla päiväkodin vanhempia tekemästäni tutki-

muksesta sekä hankkimalla heiltä tutkimusluvat ja suostumuksen tutkimukseen. Tutkimuk-

sen aloitusta ja toteutusta helpottaa se, että kyseisen päiväkodin henkilökunta on jo nyt 

innostunutta ja sitoutunutta tutkimukseen. Tutkimusluvat saatuani toteutan vanhemmille 

taustatietoa kartoittavan kyselyn ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. Tällä kyselyllä 

haluan muun muassa tietää mitä vanhemmat pitävät tärkeänä lastensa päivähoidossa, mihin 

he toivoisivat kiinnitettävän huomiota päiväkodin arjessa ja mitä toiveita ja ideoita heillä 

on toimintakaudelle. 

Alkukartoituksen jälkeen järjestän vanhempainillan, jossa vanhemmat ja päiväkodin henki-

lökunta yhdessä voivat keskustella kyselyissä esiin nousseista asioista ja yhdessä suunnitel-

la tulevaa toimintakautta, erityisesti syksyn osalta. Näissä vanhempainilloissa tutkijan roo-

linani on havainnoida tapahtumia ja kirjoittaa havaintopäiväkirjaa. Myös videointi tai ää-

nittäminen voi tässä toimia mahdollisena aineistonkeruumenetelmänä. Tarvittaessa voin 

toimia myös keskustelun aloittajana ja ylläpitäjänä, mutta tavoitteenani on, että tutkimus 

olisi mahdollisimman pitkälle päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien välistä vuorovai-

kutusta. Vanhempainillan jälkeen siellä ideoidun ja suunnitellun toiminnan ja asioiden to-

teutus jää päiväkodin henkilökunnan vastuulle. Minä tutkijana en puutu siihen, huomioi-

daanko vanhempien esittämät ideat ja toiveet päiväkodin arjessa ja millä tavoin. Tähän 

tutkijan rooliin olen päätynyt sen takia, että haluan tutkimuksen etenevän päiväkotiyhtei-

sön omilla tavoilla, jotta tutkimustulokset olisivat mahdollisimman luotettavat. Jos tutkija-

na puuttuisin siihen, miten vanhempien toiveet huomioidaan, ei tutkimuksen tulokset olisi 

päiväkodin omaa toimintaa kuvaavia eikä siltä kannalta luotettavia. Omalla toiminnalla 

voisin tällöin johdatella tutkimustuloksia haluamaani suuntaan. 

Tutkimus etenee päiväkotiyhteisössä syyskauden ajan vanhempien ja päiväkodin henkilö-

kunnan yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen avulla. Syyskauden lopussa joulu- tai tammi-

kuussa olen suunnitellut pidettävän toisen vanhempainillan, jota varten vanhemmat täyttä-

vät taas kartoituskyselyn. Kevätkauden suunnittelun lisäksi tässä kyselyssä arvioitaisiin 

syksyn toimintaa ja sitä miten vanhemmat kokivat päässeensä osallisiksi sekä sitä onko 

vanhemmilla ideoita muuttaa toimintaa heidän osallisuutta lisäämään. Nämä kyselyt toimi-
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vat vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhteisen keskustelun pohjana ja tutkijan roo-

linani on taas toimia havainnoijana. 

Edellä kuvattu toiminta muodostaa ensimmäisen syklin toimintatutkimuksessani. Toinen 

sykli etenee toisessa vanhempainillassa nousseiden toiveiden, ideoiden ja kehittämiskoh-

teiden varaan. Ensimmäisen syklin tavoin toiminnan toteutus käytännön päiväkotityössä 

jää päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien vastuulle. Keväällä toimintakauden lopussa 

järjestän vielä kolmannen vanhempainillan, johon vanhemmat täyttävät kyselykartoituksen 

siitä näkökulmasta miten toimintakausi on heidän mielestään sujunut. Mitkä ovat olleet 

heidän kokemuksensa toiminnan suunnitteluun ja arviointiin osallistumisesta ja heidän 

ideoiden ja toiveiden huomioinnista päiväkodin toiminnassa. Kyselyssä kartoitan myös 

vanhempien toiveet jatkon suhteen. Haluavatko he jatkaa samanlaisella toiminnalla seuraa-

vanakin toimintakautena. Kuten aiemmissa vanhempainilloissa, kysely toimii yhteisen 

keskustelun pohjana. Kolmannen vanhempainillan tarkoituksena on arvioida tutkimuksen 

kulkua ja käytettävyyttä päiväkodin arjessa. Tästä muodostuu siis toinen sykli toimintatut-

kimuksessani. 

Toimintakauden lopussa haastattelen tarvittaessa vielä muutamaa vanhempaa hankkiakseni 

toiminnassa syntyneille havainnoille tueksi tutkimuskohteiden henkilökohtaisia kokemuk-

sia tutkittavasta aiheesta jos vanhempainilloissa käyty keskustelu ei avaa tutkittavaa aihetta 

tarpeeksi. Haastattelujen avulla voin saada syvempää tietoa vanhempien kokemuksista 

kuin yhteisessä keskustelussa koko tutkittavan yhteisön kanssa. Näiden lisäksi vanhempien 

toiveissa osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin nousi toive yhteis-

työstä päiväkodin johdon kanssa. Huomioin tämän vanhempien toiveen siten, että tutki-

muspäiväkodin johtaja on tiiviisti mukana tutkimuksen toteutuksessa ja päiväkodin arjessa 

ja toiminnassa. Hän on myös sitoutunut tutkimukseeni ja näin ollen mukana kaikissa järjes-

tettävissä vanhempainilloissa. 

Toimintatutkimukselle tyypillisesti myös minun tutkimuksessani aineisto muodostuu useaa 

menetelmää hyödyntämällä. Uskon, että usean menetelmän avulla saan tutkittavasta koh-

teesta mahdollisimman paikkaansa pitävän tiedon ja laajan kuvan toiminnasta. Aiemmin 

esiteltyyn tutkijan rooliin toimintatutkimuksessa sijoitun tutkija-toimija kenttään. Olen 

tutkimuskohteen ulkopuolinen tutkija, joka luo puitteet tutkimukselle, mutta ei omalla toi-

minnallaan ohjaa tai vaikuta tutkimuksen varsinaiseen kulkuun ja tuloksiin. Jos toteuttaisin 

tutkimuksen päiväkodissa jossa itse työskentelen, voisin tällöin ottaa vahvemman roolin 
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tutkimuksen etenemisessä ja toiminnan toteutuksessa. Harkitsin tätä vaihtoehtoa, mutta 

tällöinkin on vaara, että minä omalla toiminnalla johdattelisin päiväkotiyhteisön toimintaa 

haluamaani suuntaan eikä se antaisi todellista kuvaa päiväkodin toiminnasta. Tällöin kui-

tenkin olisin oman työni kehittäjä, jolloin tutkimustuloksiin vaikuttaminen toiminnan ke-

hittämisen kannalta olisi toimintatutkimuksessa sallittua. Ulkopuolisen tutkijan roolissa 

uskon kuitenkin saavani sellaisia tutkimustuloksia, jotka voivat olla yleistettäviä muihinkin 

päiväkotiyhteisöihin. 
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7 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa raportoin tutkimuksen kulun toimintatutkimukselle tyypillisten syklien mu-

kaisesti. Aiemmassa luvussa esitelty tutkimussuunnitelma muokkautui tutkittavan päiväko-

tiyksikön tarpeista käsin, joten kuvaan tässä luvussa miten toiminta poikkesi suunnitellusta. 

Pidän kuitenkin tärkeänä tuoda esille tutkimuksen lähtökohtana olleen suunnitelman, koska 

muutokset siinä tuovat esille myös tärkeitä tutkimustuloksia ja esiin nousseen neljännen 

tutkimuskysymyksen. Myöhemmin tässä luvussa kuvaan myös aineistonkeruumenetelmäni 

sekä sen analysoinnin. 

7.1 Tutkimuksen kulku 

Olen edennyt tutkimuksessani Heikkisen, Rovioin ja Kiilakosken (2010, s. 78) hahmotte-

leman mallin mukaisesti kirjallisuuskatsauksesta ja teoreettisesta viitekehyksestä, tutki-

mussuunnitelman sekä tutkimuskysymysten luomiseen. Seuraavaksi vuorossa oli tutki-

muksen toteutus aineiston keruun ja analysoinnin muodossa. Tutkimukseni päättyy tulos-

ten esittelyyn ja johtopäätösten tekoon. Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisesti, jonka 

yksi muoto toimintatutkimus on, teoreettisen viitekehyksen luonti on osa tutkimuksen 

suunnittelua, aineiston keruuta ja analysointia sekä tulosten raportointia. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa teoreettinen viitekehys voi muotoutua kahdella tavalla. Se voi olla joko tut-

kimusta eteenpäin vievä ennalta määritelty viitekehys ja tutkimusmenetelmän valintaan 

vaikuttava tekijä tai tutkimuksen edetessä tutkimusmenetelmän ja analyysin esiin nostama 

viitekehys. (Alasuutari, 2011, s. 83.) Tutkimuksessani teoreettinen viitekehys oli osittain 

hahmoteltu jo tutkimusta suunnitellessa, nousihan tutkimukseni tekemästäni kandidaatin 

tutkielmasta. Teoreettinen viitekehys kuitenkin tarkentui tutkimuksen edetessä tutkimusai-

neistosta esiin nousseista asioista käsin. 

Toimintatutkimuksessa tutkimusongelma lähtee usein käytännöstä käsin, joka sitten toi-

minnan ja reflektoinnin kautta laajenee yleisempiin tutkimuskysymyksiin ja teoreettiseen 

viitekehykseen. Toimintatutkimus etenee syklien kautta, jossa on nähtävillä suunnittelun, 

arvioinnin ja uudelleen rakentamisen vaiheita. Tutkimusongelmasta käsin lähdetään luo-

maan toimintaa kehittävää suunnitelmaa, jota käytännön testaamisen kautta arvioidaan ja 

kehitetään tarpeiden mukaisesti uudelleen testattavaksi. (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski, 

2010, s. 78-79.) Tutkimukseni toteutui kahden syklin mukaisesti, jotka seuraavaksi kuvaan. 
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Ensimmäinen sykli 

Tutkimukseni lähti suunnitteluvaiheen jälkeen liikkeelle elokuussa 2015 ennakkotietokir-

jeellä (LIITE 1), jonka lähetin tutkimuspäiväkodin vanhemmille. Varsinainen toimintavai-

he käynnistyi syyskuussa 2015, jolloin lähetin vanhemmille tutkimuslupakaavakkeen (LII-

TE 2) ja ensimmäisen kyselylomakkeen (LIITE 3). Kyselylomakkeen oli tarkoitus toimia 

syyskuussa järjestettävän vanhempainillan keskustelun pohjana, jossa päiväkodin henkilö-

kunta ja vanhemmat pääsisivät keskustelemaan kyselyssä esiin nousseista aiheista ja suun-

nittelemaan alkanutta toimintakautta yhdessä. Sain kyselyyn vastaukset yhdeksältä per-

heeltä. 

Vanhempien toiveesta ja tutkimuspäiväkodin muuttuvista tilanteista käsin, jouduimme 

siirtämään vanhempainiltaa myöhempään ajankohtaan ja se järjestettiin lokakuussa 2015. 

Vanhempainiltaan oli lisäkseni kokoontunut päiväkodin henkilökuntaa jokaisesta päiväko-

din ryhmästä sekä päiväkodin johtaja. Vanhempainillan alkaessa yhtään vanhempaa ei kui-

tenkaan saapunut paikalle. Kaksi vanhempaa oli tulossa paikalle, mutta kuullessaan ettei 

muita ole paikalla, hekin lähtivät pois. Vanhemmat olivat aiemmin päivällä antaneet palau-

tetta henkilökunnalle vanhempainillan huonosta ajankohdasta. Vanhempainiltaa oli jo yh-

desti siirretty vanhempien toiveesta, joten päätimme yhdessä henkilökunnan kanssa, ett-

emme yritä enää kolmatta kertaa vanhempainiltaa järjestää. Esittelin kyselyistä tekemäni 

koosteen päiväkodin henkilökunnalle ja keskustelimme heidän ajatuksistaan vastata van-

hempien toiveisiin. Kävi ilmi, että monesta toiveesta olikin keskusteltu jo vanhempien 

kanssa ja toiveisiin oli päiväkodin toiminnassa mahdollisuuksien mukaan jo vastattu. Kes-

kustelu herätti myös keskustelua tulevista suunnitelmista kyselyiden pohjalta. Päiväkodin 

henkilökunta oli erittäin innostunutta tutkimuksesta ja pitivät sitä tärkeänä päiväkodin toi-

minnan kehittämisessä. Päiväkodin johtaja välitti tekemäni koonnin myös vanhemmille, 

jotta heidän kanssaan voitaisiin keskustella kyselyiden sisällöistä päiväkodin arjessa. 

Vanhempien heikkoon osallistumiseen saattoi vaikuttaa se, että päiväkodissa oli heti toi-

mintakauden alussa pidetty vanhempainilta päiväkodin käytänteitä koskien. Päiväkoti oli 

juuri avattu ja käynnistelemässä toimintaansa, joten he kokivat tärkeäksi pitää vanhem-

painillan heti toimintakauden alussa ja ajattelivat, että järjestämässäni vanhempainillassa 

päästäisiin tarkemmin suunnittelemaan toimintaa yhteistyössä vanhempien kanssa. Päivä-

kodin uutuus saattoi myös osaltaan vaikuttaa vanhempien aktiivisuuteen osallistua, koska 

päiväkodin toimintakulttuuri ei vanhemmille vielä ollut tuttua. Tämä kävi myöhemmin 
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ilmi myös tutkimusaineistosta. Tätä päätelmää tukee myös Tauriaisen (2000, s. 137-138) 

tutkimus, jossa nousi esiin vanhempien passiivisuus yhteistyöhön osallistumiseen päiväko-

tikulttuurin vielä ollessa vierasta. Vanhemmilla voi myös olla vaikea tunnistaa ja ilmaista 

tarpeitaan ja toiveitaan toiminnasta, josta ei vielä ole paljon kokemusta. Tämä voi johtaa 

vähäiseen yhteistyöhön ja osallistumiseen päiväkodin toimintaan. (Pihlaja, Kinos & Män-

tymäki, 2010, s. 197.) 

Tässä vaiheessa aloin jo pohtia täytyykö tutkimussuunnitelmaa muuttaa ja syntyykö tutki-

mukseeni toimintatutkimukselle tyypillinen sivuspiraali koskien vanhempien esteitä osal-

listua päiväkodin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toimintatutkimukselle on tyypillistä, että 

tutkimuksen ajautuessa kriisiin, saattaa tutkimuskysymysten asettelu ja tutkimusongelma 

muuttua. Toimintatutkimuksen raportoinnissa on tyypillisesti tuotu esille tutkimusongel-

man ja tutkimuskysymysten muokkautuminen toiminnan kehittämisen seurauksena. Tämä 

eroaa muista tutkimussuuntauksista, joissa tutkimuskysymykset saattavat muokkautua lo-

pulliseen muotoonsa aineistoa analysoitaessa, mutta tätä muokkautumista ei niin tarkasti 

tuoda esille. Tutkimussuunnitelman ja alustavan tutkimusongelman laatiminen on tärkeää 

toimintatutkimuksessa, mutta usein toiminta muuttaa suunnitelmia tutkimuskohteen tar-

peista käsin. Tutkimuksen kriisiytyminen saattaa nostattaa esiin asioita, joita tutkija ei 

suunnitteluvaiheessa ole osannut huomioida, mutta ne ovat oleellisia huomioida tutkimusta 

tehdessä. Näistä asioista toimintatutkimuksen suunniteltuun spiraaliin syntyy sivuspiraaleja 

ja uusia tutkimusongelmia, kuten kävi myös minun tutkimuksessani. (Heikkinen, Rovio & 

Kiilakoski, 2010, s. 85-87.) 

Päätimme yhdessä tutkimuspäiväkodin henkilökunnan kanssa jatkaa tutkimusta vielä ai-

emman suunnitelman mukaisesti vaikka ajatus suunnitelman muuttamisesta kyti jo mieles-

sä. Vanhempien osallistumisen esteitä tutkiva sivuspiraali syntyi kuitenkin tässä vaiheessa 

ja neljäs tutkimuskysymys muotoutui. Ensimmäisen syklin päätös ja toisen syklin aloitta-

minen kytkeytyivät yhteen seuraavassa tutkimukseni vaiheessa. Joulukuussa 2015 lähetin 

vanhemmille toisen kyselylomakkeen (LIITE 4), jonka tarkoituksena oli arvioida syksyn 

(ensimmäisen syklin) toimintaa sekä suunnitella kevätlukukauden toimintaa (toisen syklin 

alku). Kyselylomakkeista kokoamani koonti toimi ensimmäisen syklin arviointina ja pää-

töksenä sekä toisen syklin suunnitelmana. 
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Toinen sykli 

Toinen sykli alkoi siis toisen kyselylomakkeen kevään 2016 suunnitteluosuudella. Toiseen 

kyselylomakkeeseen sain vain kaksi vastausta, joten tässä vaiheessa oli selvää, etten voi 

jatkaa alkuperäisen tutkimussuunnitelmani mukaisesti. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 

oli tarkoitus pitää vanhempainilta toisen kyselylomakkeen sisältöjen pohjalta. Vähäisten 

vastausten takia ei kysely kuitenkaan tarjonnut juuri sisältöjä vanhempainillalle. Yhdessä 

tutkimuspäiväkodin johtajan ja pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa pohdimme miten 

jatkaisin tutkimusta. Päädyimme siihen, että päiväkodissa pidetään vanhempainilta sovittu-

na ajankohtana, jossa muiden käsiteltävien asioiden lisäksi korostamme päiväkodin johta-

jan kanssa tutkimukseni merkitystä vanhemmille päiväkodin toiminnan suunnittelun kan-

nalta. Kerroin vanhempainillassa vanhemmille syyskaudella tutkimuksen aikana esiin 

nousseista asioista, perustelin tutkimuksen ajankohtaisuutta varhaiskasvatuslakiin ja uudis-

tuviin opetussuunnitelmiin vedoten ja esittelin toisen kyselylomakkeen sisällön merkitystä 

päiväkodin kevätkauden suunnittelussa. Vanhempainiltaan oli varattu vanhemmille kahvit-

telun lomassa aikaa vastata kyselyyn. 

Tällä tavoin paikan päällä toteutettuna sain kyselyyn 20 vastausta lisää, joten toiseen kyse-

lyyn vastasi yhteensä 22 vanhempaa. Näistä kyselyistä koostin samanlaisen koonnin kuin 

ensimmäisestä kyselystä ja esittelin sen päiväkodin henkilökunnalle kuukausipalaverissa. 

Päiväkodin henkilökunta kuunteli mielenkiinnolla kyselyssä esiin nousseita vanhempien 

mielipiteitä ja ideoita ja alkoivat suunnitella kuinka niihin vastataan kevätkauden toimin-

nassa. Taas kävi ilmi, että vanhempien kanssa oli jo keskusteltu esiin nousseista asioista, 

mutta muutama yllättävä arjen tilanteisiin liittyvä toive kyselyistä nousi esiin, joihin henki-

lökunta päätti kiinnittää huomiota. Päiväkodin johtaja välitti kyselyiden koosteen myös 

vanhemmille kuten aiemmassakin kyselyssä. 

Vanhemmilta sain vanhempainillassa palautetta, että oli parempi järjestää kysely paikan-

päällä, jolloin sen täyttäminen ei vaatinut ylimääräistä aikaa kiireisessä arjessa. Vanhem-

mat kokivat annetun palautteen perusteella hankalaksi osallistua päiväkodin toiminnan 

suunnitteluun ja kehittämiseen myös sen vuoksi, että he ovat jo nyt tyytyväisiä päiväkodin 

toimintaan. Tiilikan (2005, s. 166) tutkimus tukee vanhemman palautetta kiireisen arjen 

yhdistämistä päiväkodin toiminnan suunnitteluun osallistumiseen. Tutkimuksessa van-

hemmilta nousi esiin toive, erilaisten yhteistyömuotojen tarjoamisesta perheiden elämänti-

lanteiden mukaisesti. Tämä näkökulma nousi esiin myös tutkimusaineistostani, johon pa-
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laan tutkimustuloksia esitellessäni. Pihlajan, Kinoksen ja Mäntymäen (2010, s. 196-197) 

tutkimus tukee vanhemman palautetta siitä, että osallistumiseen ei ole tarvetta tyytyväisyy-

den takia nykyiseen toimintaan.  

Toisen syklin loppua lähdin suunnittelemaan uudestaan siitä käsin, etteivät vanhemmat 

olleet innostuneita osallistumaan ylimääräisiin vanhempainiltoihin. Yhdessä tutkimuspäi-

väkodin johtajan ja pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa päädyimme siihen, että tutkimus 

päättyy kolmanteen kyselylomakkeeseen. Tutkielman ohjaajan kanssa keskusteltuani pää-

dyimme myös siihen, etten toteuta suunnittelemiani haastatteluja vanhemmille tutkimuksen 

lopuksi, jottei tutkimukseni aineisto kasva liian suureksi tutkimuksen laajuuteen nähden. 

Kolmannen kyselylomakkeen (LIITE 5) vanhemmille toteutin toukokuussa 2016. Lähetin 

kyselylomakkeen etukäteen vanhemmille, jossa ilmoitin myös ajankohdan jolloin tulen sen 

päiväkodille toteuttamaan. Vanhemmilta saadun palautteen perusteella kysely toteutettiin 

päiväkodilla vanhempien saapuessa hakemaan lasta. Tämä osoittautui toimivaksi käytän-

nöksi ja sain kyselyyn 15 vastausta. Kokosin kyselyistä samanlaisen koosteen kuin aiem-

min ja esittelin sen päiväkodin henkilökunnalle. Päiväkodin johtaja välitti sen myös van-

hemmille. Viimeisen kyselylomakkeen tavoitteena oli arvioida kulunutta toimintakautta ja 

suunnitella tulevaa vanhempien osallistumisen näkökulmasta. 

Kyselylomakkeista koostetut koonnit muodostavat tutkimukseni aineiston, joiden ana-

lysointia avaan seuraavassa luvussa. Tutkimustulosluvussa avaan enemmän koosteiden 

sisältöä. Tulososiossa näkyy myös havaintoni sekä päiväkodin henkilökunnan ja vanhem-

pien kanssa käymäni keskustelut tutkimuksen etenemisestä. 

7.2 Aineiston keruu ja analyysi 

7.2.1 Aineistonkeruumenetelmä 

Toteutin tutkimukseni aineiston keruun kolmen kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeet 

olivat suunnattu tutkimuspäiväkodin vanhemmille ja yhteensä kolmesta kyselystä sain 46 

vastausta. Kyselyiden vastaajamäärät vaihtelivat eri kyselyissä. Ensimmäiseen kyselyyn 

vastasi 9 vanhempaa, toiseen 22 vanhempaa ja kolmanteen kyselyyn 15 vanhempaa. En 

tutkimuksessani kartoittanut vastaajien taustoja tarkemmin, koska koin ettei se tutkimuksen 

kannalta ollut tarpeellista. Laajempaa tutkimusta tehdessäni olisin voinut kartoittaa esimer-

kiksi vanhempien historiaa varhaiskasvatuspalveluissa ja sen vaikuttavuutta vanhempien 
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osallistumiseen tai äitien ja isien eroja osallistumishalukkuudessa. Koin kuitenkin, että pro 

gradun laajuisessa tutkimuksessa ei tutkimusaihetta kannattanut laajentaa näin laajaksi. 

Toinen peruste tutkittavien taustojen kartoittamatta jättämiselle oli toimintatutkimuksen 

luonne. Kuten aiemmin olen kuvannut, niin toimintatutkimuksen tarkoituksena on ensisi-

jaisesti kehittää toimintaa tietyssä yhteisössä yleistettävien tutkimustulosten sijaan. Tietyn 

yhteisön toimintaa kehitettäessä en nähnyt taustojen kartoittamista merkittävänä tutkimus-

tulosten kannalta. 

Valitsin kyselylomakkeiden käytön aineistonkeruumenetelmäksi sen vuoksi, että ajattelin 

sillä saavuttavani suuremman tutkimusjoukon kuin esimerkiksi haastattelujen avulla. Suu-

remman tutkimusjoukon avulla saisin myös totuudenmukaisemman kuvan koko päiväko-

din tilanteesta vanhempien osallistumisen näkökulmasta. Tutkimussuunnitelmassa olen 

kuvannut käyttäväni vanhempainiltojen havainnointimateriaalia tutkimusaineistona, mutta 

koska vanhempainillat eivät toteutuneet suunnitellusti, ei havainnointimateriaalia tältä osin 

syntynyt. Tutkimusta raportoidessani viittaan kuitenkin keskusteluihin, joita tutkimuksen 

edetessä kävin päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien kanssa tutkimuksen aiheesta. 

Tutkimussuunnitelmassa mainitsin myös toteuttavani loppuhaastattelut muutamalle päivä-

kodin vanhemmalle, mutta pro gradu -tutkielman ohjaajani oli sitä mieltä, että kyselylo-

makkeista saamani aineisto on tarpeeksi laaja tutkimuksen laajuuteen verraten. Tämän 

vuoksi loppuhaastattelut jäivät toteuttamatta. Seuraavaksi avaan kyselylomakkeiden käyt-

töä aineistonkeruumenetelmänä. 

Kvalitatiivista tutkimusta tehdessä yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, 

kysely, havainnointi ja erilaisten dokumenttien hyödyntäminen tiedon hankinnassa. Tutki-

musmenetelmiä voidaan käyttää yksittäin, rinnakkain tai yhdistelemällä tutkimuskohteen ja 

tutkimusongelman mukaisesti. Kysymyksiin perustuvia tutkimusmenetelmiä hyödynnetään 

yleisesti tutkittaessa aikomuksiin perustuvaa käyttäytymistä. Havainnointiaineisto on hyö-

dyllinen tutkittaessa vuorovaikutuskäyttäytymistä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 71.) Tut-

kimuksessani sekä kyselyihin että havainnointiin perustuvat tutkimukset olisivat olleet 

hyödyllisiä perusteellisen tutkimustiedon syntymiseksi, mutta koska vanhemmat eivät ol-

leet innokkaita osallistumaan vanhempainiltoihin, ei vuorovaikutuskäyttäytymistä havain-

noitavaksi syntynyt. 

Kyselylomakkeiden käyttö aineistonkeruumenetelmänä on perusteltu kun halutaan kartoit-

taa tietoa tutkittavasta kohteesta tai kuvata tutkittavan kohteen rakenteita. Kyselyitä hyö-
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dynnetään usein tiettyyn aikaan sidotuissa tutkimuksissa tai erilaisissa pilotoinneissa. Ky-

selyiden avulla on helppo varmistaa tutkimusjoukon yksityisyys ja anonymiteetti vaikka 

kyselyitä hyödyntämällä tutkimusjoukko on enemmän tutkimuksen tekijä kuin tutkimuksen 

kohde. (Cohen, Manion & Morrison, 2000, s. 245.) Toimintatutkimuksessa kyselyn hyö-

dyntäminen on käyttökelpoinen menetelmä, koska tutkijan täytyy kysymällä ottaa selvää 

monista asioista. Tutkijan on otettava tutkimuskohteesta selvinneen tiedon lisäksi huomi-

oon näkemys siitä, mitä tutkittavassa kohteessa on tehtävä tutkimuksessa ilmenneen tiedon 

perusteella. (Bogdan & Knopp Biklen, 2007, s. 240.) Kyselyiden käytön perustelu on 

Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 72) mukaan yksinkertainen, kun tutkija haluaa tietää mitä 

tutkittavat ajattelevat tai miksi toimivat tietyllä tavalla, sitä kannattaa kysyä heiltä suoraan. 

Kyselyitä laatiessa tutkijan täytyy olla huolellinen, koska kysymysten laatiminen luovat 

pohjan tutkimuksen onnistumiselle. Kyselytutkimuksessa on vaarana, ettei tutkimusjoukko 

ymmärrä kysymysten sisältöä samoin kuin tutkija on ajatellut. Kysymysten tulee olla riit-

tävän yksinkertaisia, tutkimuksen tehtävästä ja tutkimusongelmasta suoraan nousevia. Ky-

selytutkimusta tehdessä aineistonkeruu kannattaa toteuttaa vasta kun tutkimuskysymykset 

ovat selkiytyneet. Tällöin tutkimusjoukolta osataan kysyä oleelliset kysymykset tutkimuk-

sen onnistumisen kannalta. (Valli, 2001, s. 100.) Myös Tuomi ja Sarajärvi (2009, s 73) 

tiedostavat, että kyselytutkimuksen vaarana on, etteivät vastaajat ymmärrä kysymysten 

sisältöjä tutkijan haluamalla tavalla. 

Kyselytutkimus voidaan toteuttaa joko niin, että kysely toimitetaan vastaajille kotiin postit-

se tai muita kanavia käyttäen tai kysely voidaan suorittaa valvotussa tilanteessa, jolloin 

tutkija voi olla paikalla vastaamassa heränneisiin ajatuksiin. Kotiin toimitetuissa kyselyissä 

vastaamattomuus saattaa nousta ongelmaksi tutkimuksen etenemisen kannalta tai vastauk-

set voivat olla hyvin niukkasanaisia ja vaikeasti tulkittavia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

vastaamattomuus ei kuitenkaan tutkimuksen luotettavuuden kannalta ole niin merkittävää, 

koska ei pyritä tekemään yleistettäviä tutkimustuloksia (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 73-

74.) Tässä tutkimuksessa toteutin ensimmäisen ja toisen kyselyn kotiin toimitettuna, mutta 

vastaukset jäivät vähäisiksi. Toisen kyselyn toteutin uudestaan valvotuissa olosuhteissa, 

jonka tutkimusjoukkokin sanoi olevan parempi tapa osallistua tutkimukseen. Kolmas kyse-

ly toteutettiin myös valvotussa tilanteessa. Tällöin vastaajat pääsivät kysymään kysymys-

ten sisällöstä suoraan tutkijalta ja väärinymmärrysten määrä minimoitiin. 
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Kyselytutkimuksen laatimisessa on useita tapoja esittää kysymyksiä. Kysymykset voivat 

olla suljettuja kysymyksiä tai avoimia kysymyksiä. Suljetuille kysymyksille tyypillistä on 

antaa valmiit vastausvaihtoehdot tai luoda asteikko kysymykseen vastaamiseen. Avoimiin 

kysymyksiin vastaajat voivat vastata vapaamuotoisesti. Suljettujen kysymysten etuna on 

niiden nopea vastattavuus ja vastausten analysointi on suoraviivaista. Suljetuissa kysymyk-

sissä vastausten perustelu ja vastauksiin vaikuttavat tekijät voivat kuitenkin jäädä pimen-

toon. Avoimissa kysymyksissä vastaajat pääsevät vapaasti kirjoittamaan tutkittavasta asias-

ta, jolloin saadaan monipuolisemmin esille tutkittavaan asiaan vaikuttavia tekijöitä. Avoin-

ten kysymysten analysointia ja tulkintaa vaikeuttaa kuitenkin se, että jokainen vastaaja 

vastaa niihin omasta tietoisuudestaan käsin, joka ei välttämättä vastaa tutkijan tietoisuutta. 

Avoimiin kysymyksiin jää siis suljettuja kysymyksiä enemmän tulkinnan varaa. (Cohen, 

Manion & Morrison, 2000, s. 248.) Valitsin tutkimukseeni avoimet kysymykset, koska 

halusin laajasti saada esille vanhempien näkemykset ja kokemukset tutkittavasta asiasta. 

Joistakin vastauksista oli kuitenkin vaikea tehdä tulkintoja, koska vastaukset olivat niukko-

ja eikä niiden taustoja perusteltu tarkemmin. Seuraavaksi pureudunkin aineistoni ana-

lysointiin teorian ja toteuttamani analyysin kautta. 

7.2.2 Aineiston analysointi 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusaineistoa tarkastellaan kokonaisuutena ja pyritään 

löytämään tutkittavaa kokonaisuutta kuvaava ymmärrys. Kvalitatiivinen aineiston analyysi 

koostuu kahdesta vaiheesta, jotka ovat havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaise-

minen. Havaintojen pelkistämisvaiheessa aineistoa tarkastellaan tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen ja tutkimuskysymysten mukaisesti, jolloin aineistoa voidaan pilkkoa tutki-

muskysymysten mukaisesti raakahavainnoiksi. Havaintojen pelkistämisvaihe jatkuu pilkot-

tujen raakahavaintojen yhdistämisellä yhdeksi tai ainakin harvemmaksi havaintojen jou-

koksi. Yhdistettyihin havaintoihin päästään etsimällä raakahavainnoista yhdistäviä piirteitä 

tai muodostamalla koko aineiston kattava sääntö kuvaamaan aineistoa. Arvoituksen ratkai-

semisen vaiheessa havaintojen pelkistämisvaiheessa saatuja tutkimustuloksia tulkitaan tut-

kittavan ilmiön selittämiseksi. Tulkintoja tehdään peilaten tuloksia tutkimusongelmaan ja 

aiempiin ilmiötä selittäviin tutkimuksiin. (Alasuutari, 2011, s. 38-40, 44.) 

Toimintatutkimuksen analysointia voi tehdä kahdella tavalla. Ensimmäisessä tavassa etsi-

tään ilmiölle merkityksiä kokemuksen ja toiminnan kautta. Tällöin tutkimuksen analysointi 
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on mukana koko tutkimuksen ajan ja tutkimusongelmaa tarkastellaan toiminnan sekä sen 

seurauksena syntyneen ajattelun ja pohdinnan kautta. Tarkoituksena on toiminnan avulla 

löytää tutkittavaa ilmiötä kuvaava ymmärrys, miten ja miksi esiin nousseet asiat vaikutta-

vat tutkittavaan ilmiöön. Toinen toimintatutkimuksen analysoinnin tapa on tyypillisempi 

kvalitatiivisen analyysin toteuttaminen, jossa tutkimusaineistosta haetaan merkityksiä ka-

tegorioiden luomisen ja niiden tulkitsemisen kautta. Tällaisen analyysin kautta tutkittavasta 

ilmiöstä voidaan saada laajempi ja selkeämpi ymmärrys aikaan kuin pelkästään ensimmäis-

tä analyysitapaa hyödyntämällä. Toimintatutkimuksessa pyritään selvittämään miten ihmi-

set kokevat tutkimuksen mukaisen toiminnan vaikuttavan tutkittavaan ilmiöön tutkimuksen 

edetessä. Tällöin pelkkä aineiston kategorisoinnin kautta tuotettu tieto ei välttämättä kuvaa 

tutkittavaa ilmiötä riittävän tarkasti (Stringer, 2008, s. 87-88.) 

Pohdin tutkimukseni analysointitapaa pitkään ja mikään analyysimenetelmä yksistään ei 

tuntunut sopivalta tutkimusongelmieni ratkaisuun. Harkitsin narratiivisen analyysin käyttöä 

ja sisällönanalyysiä, mutta yksistään ne eivät olisi tuoneet tutkimuksestani kaikkia puolia 

esille. Päädyinkin hyödyntämään aineiston analyysissä ja tutkimustulosten selkeyttämises-

sä molempia aineiston analyysin tapoja. Seuraavaksi kuvaan nämä analyysimenetelmät ja 

kerron kuinka olen hyödyntänyt niitä omassa tutkimuksessani. 

Narratiivinen analyysi – Kerronnallinen analyysi 

Narratiivinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa tiedon rakentajina ja välittäjinä toimivat 

kertomukset sekä kertominen. Narratiivisen tutkimuksen käsite tulee latinan kielestä sa-

noista narratio ja narrare. Suomennettuna narratiivisuus käännetään kertomuksellisuudek-

si tai kerronnallisuudeksi. Käytänkin tästä eteenpäin narratiivisesta analyysistä käsitettä 

kerronnallinen analyysi. Kerronnallista tutkimusta voi käsitellä kahdesta näkökulmasta. 

Joko niin, että kertomukset muodostavat tutkimusaineiston tai niin, että tutkimus itsessään 

ymmärretään maailmaa kuvaavaksi kertomukseksi. (Heikkinen, 2015, s. 151.) Kerronnal-

lista analyysiä voidaan käyttää muun muassa tutkimuksissa, joissa tarkastellaan todellisuu-

dessa tapahtuneiden tapahtumakulkujen tarinallisia tulkintoja. Kerronnallinen analyysi 

sopii esimerkiksi toiminnan kehitysprosessien kuvaamiseen. (Hänninen, 2015, s. 168-169.) 

Oma tutkimukseni on toiminnan kehitysprosessi, jossa aineisto ei koostu kertomuksista, 

mutta sen raportointi on järkevintä koostaa kertomukseksi. Siksi valitsin kerronnallisen 

analyysin yhdeksi aineiston analysointimenetelmäksi. 
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Kerronnalliseen analyysiin sisältyy ihmisen kertoma tarina tutkittavasta asiasta esimerkiksi 

oman kokemuksen ja kertomisen tai elämänkerran kautta välitettynä. Analyysin kohteena 

on siis yksilöllisen ihmisen elämä kertomuksen kautta välitettynä. Kerronnallista analyysiä 

tehdessä tutkija joutuu miettimään kuka on tarinan kertoja, onko tarina yhden ihmisen elä-

mää kuvaava vai useamman tarinan yhdistelmä ja onko tarina todellinen uudelleen kerrot-

tuna. (Lichtman, 2013, s. 95-96.) Edellä kuvattuja pohdintoja jouduin itsekin tutkimuksen 

edetessä miettimään. Tutkimukseni aineisto koostuu useiden ihmisten kokemuksista ja 

niistä koottu tarina on minun kertomani. Kertomusta luodessani pyrin pelkistämään tutkit-

tavien kokemukset mahdollisimman hyvin, enkä lähtenyt vajaista vastauksista luomaan 

tulkintoja. Kokosin kuitenkin samantyyppiset aiheet yhteen ja pyrin selittämään niitä vas-

tauksilla, joissa aihetta oli perusteltu tarkemmin. Tämä saakin pohtimaan onko kertomus 

todellinen kaikkien tutkittavien näkökulmasta. 

Kerronnallista analyysia voidaan siis käyttää raportoidessa useiden kertomusten kokonai-

suutta tiettyyn ilmiöön tai toimintaan liittyen. Tällöin kertomus nousee esille yksilöiden 

tekemistä kertomuksista, joista tutkija tekee tulkintoja. Koostettu kertomus voi pitää sisäl-

lään monella tapaa hankittua aineistoa, joista tutkija muodostaa yhtenevän tulkinnan. Ker-

ronnallinen analyysi on usein ajassa etenevä, jolloin lopullinen kertomus syntyy pikkuhil-

jaa tutkimuksen edetessä. (Creswell, 2013, s. 70-72.) Näin ajateltuna kerronnallinen ana-

lyysi ei ole ollenkaan analyysiä, jossa kokonaisuudet pitäisi eritellä osiin, vaan kerronnalli-

nen analyysi on kokonaisuuden luomista osista (Heikkinen, 2015, s. 161). 

Hännisen (2015, s. 176) mukaan tutkimukseni kerronnallinen analyysi on muodoltaan juo-

nianalyysi, jossa kertomuksien avulla kuvataan millainen on tutkimuksen lopputilanne ver-

rattuna alkutilanteeseen ja millaisten tapahtumien kautta on päädytty tutkimuksen loppuun. 

Heikkisen ja Rovion (2010, s. 117-119) mukaan juonianalyysi on toimintatutkimuksen 

raportointiin hyvin soveltuva menetelmä, koska toimintatutkimus on ajassa etenevä proses-

si, jossa tutkimus raportoidaan vaihe vaiheelta. Toimintatutkimukselle tyypillisesti tutkija 

tuottaa kertomuksen tutkimusjoukon tarinoista oman tulkintansa mukaan, jolloin totuuden 

ja yleistettävyyden tavoittelu on turhaa. Tutkijan tulkinta on tutkittavaan yhteisöön tai il-

miöön sidoksissa, jolloin eri yhteydessä voisi syntyä erilaisia tulkintoja. 

Käytän tutkimuksessani kerronnallisen analyysin tapaa siten, että kuvaan tutkimuksen ete-

nemisen ja esiin nousseen tiedon kyselylomakkeista nousseiden kertomusten kautta vaihe 

vaiheelta. Olen koonnut jokaisesta kyselystä koonnin erikseen, joiden sisältöä hyödynnän 
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kertomusta kertoessani. Nostan sieltä esiin tärkeitä tutkimustuloksia tutkimussyklien var-

relta ja perustelen niitä vanhempien esiin tuomilla perusteluilla sekä aiemmilla tutkimuksil-

la aiheesta. Koonnit kyselylomakkeista koostuvat kysymysten mukaan luoduista taulukois-

ta, joista ilmenee vastausten teema, siihen vaikuttavat tekijät ja asiat sekä vastaajien määrä. 

Kertomuksessa hyödynnän myös tutkimuksen aikana käytyjä keskusteluja päiväkodin hen-

kilökunnan ja vanhempien kanssa. Haluan korostaa, että olen pyrkinyt koonneissa jättä-

mään vanhempien vastauksiin mahdollisimman vähän tulkinnan varaa, mutta lopullinen 

tutkimusaiheen tulkinta on kuitenkin minun tekemäni, eikä välttämättä vastaa jokaisen 

tutkimukseen osallistuneen käsitystä todellisuudesta. Tätä perustelen sillä, ettei kyselylo-

makkeissa annettujen vastausten taustaa ollut kaikissa vastauksissa selitetty, jolloin tulkin-

toja täytyi yhdistellä muiden vastaajien perusteluista. Kerronnallisen analyysin avulla pyrin 

vastaamaan ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen. Neljänteen tut-

kimuskysymykseen vastaan tekemällä sisällönanalyysin yhdessä kaikkiin 46 kyselylomak-

keeseen. Seuraavaksi avaan sisällönanalyysin toteuttamista tutkimuksessani. 

Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä jota voidaan käyttää kaikissa kvalitatiivisen 

tutkimuksen suuntauksissa. Sisällönanalyysiä voi käyttää joko yksittäisenä metodina tai 

hyödyntää väljästi tarkasteltaessa analyysikokonaisuuksia. Sisällönanalyysiä tehdessä, ku-

ten muitakin analyysitapoja käytettäessä, täytyy analyysin lähtökohtana pitää tutkimusteh-

tävä ja tutkimuskysymykset. Kerätystä aineistosta voi nousta esiin monia mielenkiintoisia 

asioita, mutta tekeillä olevaan tutkimukseen liittymättömät asiat on pystyttävä rajaamaan 

tutkimuksen ulkopuolelle. Aineistoa saattaa joutua siis karsimaan paljonkin, että vain 

oleellinen tieto tutkimuksen kannalta jää esille. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 91-92.) 

Tutkimusaineistoa analysoidessa tutkija pyrkii systemaattisesti löytämään keräämästään 

aineistosta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston analyysi sisältää eri työskentelyvaiheita 

kerätyn aineiston parissa. Kerätty aineisto täytyy järjestää valitulla tavalla, hajottaa määri-

teltyihin yksiköihin, koodata, yhdistellä luodut yksiköt yläkategorioihin ja luoda aineistolle 

merkitykset tutkimuksen tehtävän näkökulmasta. Lopulta analysoitu aineisto täytyy esittää 

niin, että sen merkitys ja tärkeys tutkimustehtävän näkökulmasta on ymmärrettävää. (Bog-

dan & Knopp Biklen, 2007, s. 159.) Tällä tavoin kategorisoimalla toteutettu aineiston ana-

lyysi ei yksistään sovellu toimintatutkimuksen analysointiin, koska todellisuuden kuvaus 

tutkimuksen tapahtumista jää tällaisen analyysin ulkopuolelle. Tällä tavoin toteutettu ana-
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lyysi voi kuitenkin toimintatutkimuksessakin avata tutkijalle lisää merkityksiä aineistosta 

ja syventää ymmärrystä tutkittavasta asiasta. (Stringer, 2008, s. 100.) 

Ennen aineiston analyysin aloittamista tutkijan on mietittävä mitä varten hän on kerännyt 

aineistonsa. Hakeeko hän aineistolla vastauksia tutkimuskysymyksiin ja ennakko-

oletuksiin niistä vai onko aineistosta tarkoitus nostaa esiin tutkimustehtävä ja tutkimusky-

symykset. Näitä kysymyksiä pohdittaessa tutkija joutuukin miettimään mikä on tutkimuk-

sen suhde teoriaan. Sisällönanalyysiä tehdessä tutkimuksia jaotellaan kolmeen osaan tut-

kimuksen teorian hyödyntämisen mukaisesti; aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teo-

rialähtöiseen tutkimukseen. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa aineistosta luodaan teoreet-

tinen kokonaisuus, jolloin aineistosta nousseet asiat ohjaavat teorian muodostusta. Teo-

riasidonnaisessa tutkimuksessa aineiston analyysissä on teoreettisia kytkentöjä, mutta ana-

lyysi ei kokonaan perustu aiempaan teoriaan. Teorialähtöisessä mallissa tutkija lähtee to-

teuttamaan analyysiä jonkin teorian ohjaamana ja palaa siihen tutkimustuloksia esitelles-

sään. (Eskola, 2015, s. 188-189.) Oma tutkimukseni sijoittuu teoriasidonnaisen tutkimuk-

sen kentälle. Lähtiessäni keräämään tutkimusaineistoa, minulla oli ennakko-oletus tutkitta-

vasta aiheesta. Aineistoa analysoitaessa ennakko-oletukset eivät ole kuitenkaan ohjaa ana-

lyysiä vaan aineistosta nouseville tuloksille jää tilaa. Aineistonkeruuta suunnitellessani 

tiesin kuitenkin mihin kysymyksiin aineistolla lähden hakemaan vastausta. 

Sovellan tutkimuksessani Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 92) esittämää sisällönanalyysin 

väljän toteuttamisen mallia. Mallissa on neljä vaihetta, jotka ovat: Päätös kiinnostavista 

asioista aineistossa, aineiston läpikäynti ja kiinnostavien asioiden erottaminen omaksi ko-

konaisuudeksi, jäljellä olevan aineiston luokittelu, teemoittelu ja tyypittely sekä tutkimus-

yhteenvedon kirjoittaminen. Aineistoni koostui 46 kyselylomakkeesta, mutta päätin toteut-

taa sisällönanalyysin vain neljättä tutkimuskysymystä avatakseni. Jouduin siis rajaamaan 

aineistoani siten, että poimin aineistosta analyysin kohteeksi vain aihetta koskevat tiedot. 

Creswellin (2013, s. 182-184) mukaan aineiston analyysi alkaa aineiston järjestämisellä, 

jotta siihen olisi helppo palata analyysin kaikissa vaiheissa. Järjestäminen voi tarkoittaa 

esimerkiksi aineiston numerointia. Seuraavassa vaiheessa aineisto kuvaillaan, luokitellaan 

ja tulkitaan. Toteutin aineiston järjestämisen sillä tavoin, että numeroin kyselylomakkeet 

pystyäkseni palaamaan niihin. Tämän jälkeen yksinkertaistin ja havainnollistin lomakkeet 

taulukoihin tutkimusteemojen mukaisesti, josta ilmenee aiheesta esiin nousseet näkökulmat 

ja vastaajien määrät. Ajattelin aineiston koonnin yhteenvetotaulukoihin helpottavan aineis-

ton tyypittelyä ja tulkintaa. Seuraavaksi esitän esimerkin luomistani taulukoista. 
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Taulukko 1. Vanhempien ajatukset osallistumista estävistä tekijöistä: (18 vastaajaa) 

  

Kaiken kaikkiaan 46 kyselystä muodostui 18 taulukkoa, joita käytän sisällönanalyysissani 

luokitellessani, teemoitellesani, tyypitellessäni ja tulkitessani neljänteen tutkimuskysymyk-

seen liittyviä aiheita. Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 93) mukaan aineiston luokittelua, 

teemoittelua ja tyypittelyä pidetään usein varsinaisena analyysiprosessina. Luokittelu ja 

teemoittelu ovat juuri yllä esittämiäni tapoja yksinkertaistaa, havainnollistaa ja järjestää 

aineistoa esimerkiksi taulukkojen ja tiettyjen teemojen avulla. Tyypittelyssä aineisto ryh-

mitellään tietyiksi tyypeiksi, joissa tietyn teeman sisältä etsitään sille yhteisiä ominaisuuk-

sia. Näistä yhteisistä ominaisuuksista yhdistellään yleistyksiä, joista lopulta johdetaan lo-

pulliset aineistoa kuvaavat tulkinnat eli tyyppiesimerkit.  

Creswellin (2013, s. 186) mukaan edellä kuvattua toimintaa voidaan kutsua aineiston kate-

gorisoinniksi. Stringerin (2008, s. 103) mukaan kategorisoinnissa annetaan määritellyille 

yksiköille merkityksiä, joista muodostuu ylempiä kategorioita. Näille muodostetuille kate-

gorioille voidaan edelleen hakea yhtenäistäviä merkityksiä ja luoda ylempiä kategorioita, 

kunnes päästään tilanteeseen, jossa jäljellä on enää yksi koko aineistoa kuvaava merkitys. 

Tätä Creswellin ja Stringerin kategorisoinnin tapaa hyödynnän tutkimuksessani. Olen edel-

lä mainittujen lähteiden mukaisesti muokannut taulukon havainnollistamaan kategorisoin-

nin prosessia. 

 

 

 

Osallistumista 

estävät 

asiat 

Omat kiireet (13 vastaajaa) 

- Työ, elämäntilanne, usean lapsen asioista huolehtiminen, harrastukset 

Luottamus ammattitaitoiseen henkilökuntaan (2 vastaajaa) 

Ajatus toimintaideoiden rahoitusongelmista (1 vastaaja) 

Vähäinen tietämys päiväkodin toiminnasta ja toimintatavoista (1 vastaaja) 

Vaivaksi olon pelko (1 vastaaja) 
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Taulukko 2. Havainnollistava taulukko kategorisoinnin hyödyntämisestä 

 

Toteutin kategorioiden luomisen aineistostani siten, että ensin luin kolmesta kyselyloma-

kekoonnista koostuvaa aineistoa läpi neljännen tutkimuskysymykseni valossa. Katego-

risoinnilla etsin siis vastausta siihen, mitkä ovat vanhempien osallistumista edistävät ja 

estävät tekijät päiväkodin toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Aineiston lukemisen 

jälkeen aloin poimimaan sieltä vanhempien osallistumista edistäviä ja estäviä tekijöitä 

omiksi yksiköikseen. Kaiken kaikkiaan löysin aineistosta 26 teeman mukaista yksikköä, 

jotka löytyvät liitteistä (LIITE 6). Seuraavaksi etsin yksiköille yhteisiä merkityksiä, joita 

löysin kolme kappaletta. Lopuksi muodostin kolmesta muodostuneesta yläkategoriasta 

koko aineistoa kuvaavan merkityksen, jota Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 93-94) kutsuisi 

tyyppiesimerkiksi. Seuraavassa taulukossa esitän toteuttamani analyysin vaiheet, joiden 

perusteluja avaan tutkimustulokset luvussa. Alimmissa yksikkökategorioissa on esitetty 

vain muutamat yksiköt ja kuvioon lisätyillä erivärisillä viivoilla olen pyrkinyt osoittamaan, 

että tietty teemaa kuvaava yksikkö oli kytköksissä useampiin yläkategorioihin. 
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Taulukko 3. Toteutettu sisällönanalyysi 
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Vanhemmasta riippuvat 
tekijät 

Ajankäytön ongelmat/ Kiire 

Vasta alkanut asiakkuus 

Yhteistyöhalukkuus 

Henkilöstöstä riippuvat 
tekijät 

Henkilöstön ammattitaito ja 
siihen luotto 

Avoimuus uusille ideoille 

Tutut ja jatkuvat ihmissuhteet 

Ympäristöstä ja 
ilmapiiristä riippuvat 

tekijät 

Yhteisöllisyyden puute 

Turvallisuus 

Lapsen viihtyminen 



60  

 

  

8 Tutkimustulokset 

Kuvaan tutkimustulokseni tutkimuskysymysteni mukaisesti siten, että vastaan yhteen ky-

symykseen kerrallaan. Kuten aiemmin olen todennut, niin kolmeen ensimmäiseen kysy-

mykseen vastaan kerronnallista analyysiä hyödyntäen ja neljänteen kysymykseen vastaan 

sisällönanalyysiä soveltaen. Tutkimusaineiston kolme kyselylomaketta olen koonnut taulu-

koiksi, joita hyödynnän tuloksista kertoessani. Nostan aineistosta esiin yksittäisiä vastaus-

esimerkkejä joihin viittaan seuraavasti; Numeroin kyselyt niiden järjestyksen mukaan K1, 

K2 ja K3. Jokaisen kyselyn vastaukset olen numeroinut erikseen kirjaamalla niihin vastaaja 

1 ja niin edelleen. Yksittäiseen vastaukseen viittaaminen tapahtuu siis esimerkiksi K1 vas-

taaja 1. Vertaan tekemiäni tutkimustuloksia myös aiempiin tutkimuksiin aiheesta. 

8.1 Vanhempien toteutunut osallistuminen päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja 

arviointiin 

Keräsin tutkimuksessani molempien syklien alussa vanhempien toiveita päiväkodin toi-

minnan suunnitteluun ja arviointiin osallistumisesta tueksi päiväkodin henkilökunnalle 

toimintakauden suunnitteluun. Molempien syklien lopussa keräsin tietoa siitä, miten van-

hemmat ovat päässeet osallistumaan päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. 

Pidän tärkeänä tuloksia esitellessä avata myös näitä vanhempien etukäteen esittämiä toivei-

ta heidän osallistumisestaan, jotta toteutuneen osallistumisen raportointi olisi johdonmu-

kaista ja tutkimuksen kulkua avaavaa. Tuloksien esittelyyn olen koonnut kolmesta kysely-

lomakekoonnista tutkimuskysymyksen kannalta oleelliset asiat yhteen.  

Vanhempien toiveet päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin osallistumisesta 

olivat samankaltaisia kummankin syklin alussa, joskin toisen syklin alussa vastaajamäärä 

tätä kartoittavaan kyselyyn oli suurempi. Toinen kysely sai vastaajia huomattavasti enem-

män, mutta myös toimintakauden eteneminen saattoi lisätä vanhempien vastausten määrää 

koska päiväkodin toiminta oli toisen syklin alussa vanhemmille jo tuttua ja toiveiden esit-

täminen näin ehkä helpompaa. Seuraavassa taulukossa esitän vanhempien toiveet päiväko-

din toiminnan suunnitteluun ja arviointiin osallistumisesta koko tutkimuksen ajalta. 

 

 

 



61 

 

 

Taulukko 4. Vanhempien toiveet osallistumisesta päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja 

arviointiin. 

 

Vanhempien esittämät toiveet vastaavat pitkälti kandidaatin tutkielmassa saamiini tutki-

mustuloksiin, jotka toimivat tämän tutkimuksen suunnittelun pohjana. Toiveet vastaavat 

myös esimerkiksi Tauriaisen (2000, s. 138) tutkimusta vanhempien näkemyksistä tavois-

taan osallistua päiväkodin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tutkimuksessa vanhemmat nos-

tivat päiväkodin henkilökunnan kanssa kahden kesken käydyt kasvatuskeskustelut tär-

keimmiksi osallistumisen mahdollisuuksiksi. Myös vanhempainillat, perheille yhteiset ta-

pahtumat, päivittäiset kohtaamiset ja reissuvihkoviestintä koettiin hyvinä osallistumisen ja 

vaikuttamisen keinoina. Heikka, Hujala ja Turja (2009, s. 101) nostavat vanhempien osal-

listumisen päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin merkittäväksi osaksi varhais-

kasvatuksen laatua. Heidän mukaan lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman 

laatimisella ja arvioinnilla vanhemmat pääsevät osallistumaan päiväkodin toimintaan. 

Myös päivittäiset kohtaamiset ja keskustelut luovat vanhemmille hyviä osallistumisen ja 

vaikuttamisen paikkoja.  

Tutkiessani vanhempien toteutuneita mahdollisuuksia osallistua päiväkodin toiminnan 

suunnitteluun ja arviointiin vastasivat tulokset pitkälti vanhempien esittämiä toiveita osal-

listumisesta. Seuraavassa taulukossa on esitetty kyselyiden kautta esiin nousseet vanhem-

pien toteutuneet osallistumisen tavat. 

 

 

Vanhempien 
toiveet 
osallistumisesta 
toiminnan 
suunnitteluun ja 
arviointiin 

(19 vastaajaa) 

Päivittäisen vuorovaikutuksen ja ajatusten vaihdon kautta osallistuminen (8 vastaajaa) 

Vanhempainilloissa osallistuminen (5 vastaajaa) 

Kyselyiden kautta osallistuminen (4 vastaajaa) 

Tarvittaessa osallistuminen (3 vastaajaa) 

Päiväkodin sähköisen järjestelmän kautta viestiminen (2 vastaajaa) 

Vanhempainvarttien/ kasvatuskeskustelujen kautta osallistuminen (1 vastaaja) 

Isompien retkien ja tapahtumien järjestämiseen osallistuminen (1 vastaaja) 

Toiminnan suunnittelu ja ohjaus oman vahvuusalueen mukaisesti (1 vastaaja) 
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Taulukko 5. Vanhempien toteutuneet tavat osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun 

ja arviointiin. 

 

Vanhemmat ovat saaneet tutkimukseni kyselylomakkeiden kautta esittää ideoitaan ja toi-

veitaan päiväkodin toiminnasta, jotka olen toimittanut päiväkodin henkilökunnan tietoon. 

Yksi vastaaja (K2, vastaaja 6) kommentoi myös, että päiväkodin vanhempainillassa on 

järjestetty ideariihi toiminnan suunnittelun tueksi, jonka vastaaja kokee hyväksi tavaksi 

osallistua jatkossakin päivittäisen vuorovaikutuksen lisäksi. Kyselyssä esiin nousseiden 

osallistumisen tapojen lisäksi päiväkodin henkilökunnan kanssa keskustellessani on esiin 

noussut pari muutakin vanhempien toteutunutta osallistumisen tapaa. Yksi vanhempi oli 

mukana ideoimassa ja suunnittelemassa päiväkodin tiloissa järjestettävää perhekerhoa ja 

yksi vanhempi suunnitteli ja ohjasi lapsille joogaa omaa osaamistaan hyödyntäen ja jakaen. 

Vanhempien toteutuneet tavat osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 

vastaavat Kaskelan ja Kekkosen (2006, s. 25-26) esittämiä vanhempien osallistumisen ta-

poja. Päivittäisten kohtaamisten ja vanhempien kuulemisen kautta päästään syventämään 

yhteistyötä ja mahdollistetaan vanhempien halu osallistua. Muita osallistumisen paikkoja 

Kaskelan ja Kekkosen mukaan ovat muun muassa kasvatuskeskustelut, vanhempainillat ja 

perheiden yhteiset tapahtumat. Kekkosen (2014, s. 268) tutkimuksen mukaan tulokseni 

vastaavat hänen tutkimustaan vanhempien kokemuksista osallistumisestaan päiväkodin 

kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tutkimuksen mukaan vanhemmat kokivat päässeensä kes-

kustelemaan kasvatuksesta päiväkodin henkilökunnan kanssa päivittäisissä kohtaamisissa, 

lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa, vanhempainilloissa sekä perheille järjes-

tetyissä tapahtumissa. 

Tutkimustulokseni ovat verrattavissa myös kansainvälisiin tapoihin tehdä yhteistyötä van-

hempien kanssa. Esimerkiksi Essa (2007, s. 74-77) nostaa Amerikkalaisista yhteistyökäy-

Vanhempien 
toteutuneet 
tavat 
osallistua 
toiminnan 
suunnitteluun 
ja arviointiin 

(29 vastaajaa) 

Päivittäisten kohtaamisien ja vuorovaikutuksen kautta osallistuminen (13 vastaajaa) 

Päiväkodin tapahtumiin osallistuminen ja vuorovaikutus niissä (12 vastaajaa) 

Vanhempainiltoihin osallistuminen (9 vastaajaa) 

Vasukeskusteluihin osallistuminen ja sen kautta vaikuttaminen (6 vastaajaa) 

Kyselyiden kautta osallistuminen (6 vastaajaa) 

Päiväkodin sähköisen järjestelmän kautta viestiminen (3 vastaajaa) 
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tänteistä esiin päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa, kasvatuskeskustelut sekä per-

heiden yhteiset mahdollisuudet keskustella kasvatuksesta tapahtumissa ja vanhempainillan 

kaltaisissa kokoontumisissa. Essa korostaa myös kirjallisesti tapahtuvan osallistumisen 

merkitystä kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen lisäksi. Osallistua voi esimerkiksi 

tiedotteiden ja vaihdettujen viestien välityksellä jos kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus ei 

ole mahdollista. Saamani tulokset ovat myös verrattavissa Priorin ja Gerardin (2007, s. 8-

11) esittämiin tapoihin tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa. 

Vanhempien vastauksista on luettavissa yleinen tyytyväisyys heidän mahdollisuuksistaan 

osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Moni vastaaja kommentoi 

osallistumismahdollisuuksia olleen riittävästi ja vanhemmilla on ollut mahdollisuus osallis-

tua elämäntilanteensa mukaisesti. Myös ilmapiiri osallistumiselle ja toiveiden esittämiselle 

on koettu suotuisaksi. Yksi vastaaja painotti vanhempien ja päiväkodin henkilöstön välisen 

yhteistyön tärkeyttä. 

Olen pyrkinyt pääsemään mukaan kaikkiin tapahtumiin, pidän päiväkodin ja kodin yh-

teistyötä tärkeänä. (K3, vastaaja 2) 

Ei ole ollut tarvetta enemmän osallistua suunnitteluun. Varmasti olisi tarvittaessa 

voinut osallistua. (K2, vastaaja 11) 

Olen päässyt osallistumaan niin paljon kuin olen halunnut ja on ollut itselle mahdol-

lista. Varmasti ajatuksiani oltaisiin kuultu, jos olisin niitä esittänyt. Omat kiireet vai-

kutti siihen, etten ole ehtinyt omalta osaltani olemaan kovin proaktiivinen. (K3, vas-

taaja 1) 

Kartoittaessani vanhempien toiveita osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arvi-

ointiin sekä tutkiessani vanhempien toteutuneita tapoja osallistua nousi esiin jo muutamia 

osallistumisen haasteita. Osa vanhemmista perusteli vähäistä tarvetta osallistumiseen luot-

tamuksella ammattitaitoiseen henkilökuntaan toiminnan suunnittelussa ja osa kertoi omien 

kiireiden estävän päiväkodin toimintaan osallistumisen. Tässä vaiheessa alkoi muodostua 

neljäs tutkimuskysymys vanhempien osallistumista edistävistä ja estävistä asioista. 

Luotamme ammattilaisten suunnittelemaan ohjelmaan. Mutta mielellämme olemme 

mukana toimintakauden suunnittelussa ja toteutuksessa, mikäli apuamme tarvitaan. 

(K1, vastaaja 5) 
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Suunnittelun haluan jättää päiväkodin asiantuntevien aikuisten tehtäväksi. Isompien 

retkien / tapahtuminen järjestämisessä voisin ajatella olevani mukana tarvittaessa. 

(K1, vastaaja 6) 

Osallistun mielelläni esimerkiksi mielipidekyselyihin, niihin on aina aikaa  aikatau-

lullisesti on haastavampaa sitoutua laajempaan osallistumiseen vaikka näen sen tär-

keäksi. (K1, vastaaja 1) 

Karilan (2011, s. 74-75) tutkimus tukee saamiani tutkimustuloksia vanhempien luottamuk-

sesta päiväkodin henkilökunnan ammattitaitoon. Tutkimuksessaan Karila nosti esille van-

hempien ja varhaiskasvatushenkilöstön valta-asemat yhteistyösuhteessa. Tutkimuksen mu-

kaan vanhempien kanssa käytävissä kasvatusta koskevissa keskusteluissa valta-asema on 

usein ammattikasvattajalla, joka johtaa keskustelua ja määrittävät keskusteltavat aiheet. 

Tällöin vanhemmalle jää myötäilijän rooli ja todellisia osallistumisen mahdollisuuksia ei 

synny. Vanhemmat tyytyvät myötäilijän rooliin luottaessaan varhaiskasvatuksen ammatti-

laisiin kasvatuksessa. 

Bauer, Battle ja Johnson (2004, s. 38) puolestaan ovat tutkimuksessaan havainneet, että 

perheiden erilaiset elämäntilanteet luovat haasteita vanhempien kanssa tehtävään yhteis-

työhön. Esimerkiksi yhteishuoltajuuden jakavien eronneiden vanhempien kanssa tehtävä 

yhteistyö ei välttämättä ole tasavertaista tai kulttuuriset erot luovat elämäntilanteellisia 

haasteita päiväkodin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Perheiden elämäntilanteella voi olla 

vaikutusta yhteistyön laatuun tai siihen osallistumiseen. Myös Hujalan ja Kyrönlampi-

Kylmäsen (2003, s. 52) tutkimus osoittaa sen, että vanhempien mielestä elämäntilanne ja 

omat kiireet sekä jaksaminen ovat yhteistyötä estäviä tekijöitä. 

8.2 Vanhempien kokemukset toiveidensa ja ideoidensa huomioimisesta päiväkodin 

toiminnassa 

Toista tutkimuskysymystä lähdin tutkimaan niin ikään kartoittamalla vanhempien toiveita 

ja ideoita kuluvasta toimintakaudesta molempien syklien alussa. Vanhempien esittämät 

toiveet ja ideat olivat tarkoitettu päiväkodin henkilökunnan tueksi toimintaa suunnitellessa, 

ei niinkään tutkimukseni aineistoksi. Ilman toiveiden kartoitusta olisi kuitenkin vaikea to-

dentaa toteutuneen toiminnan vastaaminen vanhempien toiveisiin, joten sinällään ne ovat 

tärkeä osa tutkimusaineistoani. En kuitenkaan tässä lähde tarkemmin avaamaan kaikkia 
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vanhempien esittämiä toiveita vaan raportoin tutkimuksen kannalta oleellisimmat seikat. 

Vanhempien kokemuksia toiveidensa ja ideoidensa huomioinnista päiväkodin toiminnassa 

tutkin molempien syklien lopussa. 

Vanhemmat esittivät ensimmäisessä ja toisessa kyselyssä yleisesti toiveitaan kuluvasta 

toimintakaudesta sekä esittivät konkreettisia toimintaideoita päiväkodille. Toisessa ja kol-

mannessa kyselyssä vanhemmat pääsivät myös tuomaan esille päiväkodin toiminnan kehit-

tämistarpeita omasta näkökulmastaan. Vanhempien toiveissa korostui toive monipuolisesta 

toiminnasta sisältäen monipuolisesti luonto- ja liikuntakasvatusta. Vanhemmat korostivat 

myös lapsilähtöisyyttä ja lasten mielenkiinnonkohteiden huomioon ottamista toimintaa 

suunniteltaessa. Monipuolisen toiminnan lisäksi vanhempien toiveissa korostui yhteisölli-

syyden tukeminen päiväkodilla. Perheet toivoivat koko perheen yhteisiä tapahtumia, joissa 

perheet pääsisivät tutustumaan toisiinsa ja kaverisuhteita syntyisi myös vapaa-ajalle. Seu-

raavaksi esitän muutaman esimerkin esitetyistä toiveista. 

Uskon, että päiväkodin toiminta on varsin monipuolista ja ohjaajilla on paljon erilai-

sia, monipuolisia toimintasuunnitelmia. Voisi olla esimerkiksi leipomista, vanhusten 

ilahduttamista, aarteenetsintäseikkailuja, tenniksen alkeita, luonnontieteellisiä kokei-

ta. Lapsilta kysyä mitä he haluavat ja mistä ovat kiinnostuneita. (K1, vastaaja 8) 

Lapsille monipuolisesti liikuntaa ja muuta toimintaa. Ulkoilua ja talvipuuhaa. Toivoi-

sin myös, että lasten toiveita kuunnellaan ja sitä kautta järjestetään lapsille mieluista 

toimintaa. (K2, vastaaja 15) 

Toivon lasten ja vanhempien yhteisiä iltamia (esim. askarteluilta), että oppisi tunte-

maan lasten vanhempia ja perheitä uudelta alueelta. (K1, vastaaja 9) 

Voisiko silloin tällöin järjestää esim. yhteisiä ulkoiluhetkiä, jotta oppisi tuntemaan 

muita perheitä. (K2, vastaaja 3) 

Tiilikan (2005, s. 88-89, 169) tutkimuksen mukaan vanhempien toiveet pedagogisen toi-

minnan sisällöstä oli kytköksissä siihen kuinka hyvin vanhemmat tunsivat päiväkodin käy-

tänteet ja toiminnan. Tutkimus osoitti, että vanhemmilla oli aika vähäinen tietämys var-

haiskasvatustoiminnasta ja pedagogisen toiminnan merkityksistä, mikä hankaloitti konk-

reettisesti päiväkodin toimintaan vaikuttamista ja osallistumista. Tutkimukseen osallistu-

neet vanhemmat sen sijaan korostivat lapsen yksilöllisyyden huomiointia päiväkodin toi-

minnassa, johon he pystyivät osallistumaan oman tietämyksensä turvin. Myös tutkimuk-
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seeni osallistuneet vanhemmat nostivat lapsen yksilöllisen huomioinnin tärkeäksi osaksi 

päiväkodin toimintaa. Ensimmäisessä kyselyssä yhdeksästä vastaajasta seitsemän nosti sen 

merkittävään asemaan hyvässä varhaiskasvatuksessa. 

Kaiken kaikkiaan vanhemmat (kolmessa kyselyssä 21 vastaajaa) olivat erittäin tyytyväisiä 

päiväkodin toimintaan, eivätkä sen vuoksi osanneet esittää kehittämisideoita tai kokeneet 

tarvetta siihen. Muutaman kehittämiskohteen vanhemmat (kahdessa kyselyssä kahdeksan 

vastaajaa esitti kehittämiskohteita) nostivat esille ja ne koskivat pääosin päiväkodin toi-

minnasta tiedottamista. Vanhemmat toivoivat muun muassa pidemmän aikavälin toiminta-

suunnitelmaa, että voisi ajoissa reagoida esimerkiksi välinehankintoihin. 

Olemme erittäin tyytyväisiä päiväkodin monipuoliseen toimintaan, emmekä keksi 

muutoksia. Toivomme, että toiminta pysyisi yhtä aktiivisena ja monipuolisena kevät-

kaudellakin. (K2, vastaaja 8) 

Toiminta erittäin hyvä näinkin. Jos tarjolla olisi vielä erityisen hyvin valmistettua kas-

visruokaa, olisi täydellistä. (K3, vastaaja 3) 

Toivoisin pidemmän ajanjakson tapahtumakalenteria, jotta osaisi varautua esim. va-

rustehankinnoissa ajoissa tai jos lapsella on vapaapäiviä niin ajoittaa ne mahdolli-

suuksien mukaan muille kuin kivoille tapahtumapäiville. (K2, vastaaja 1) 

Myös Kekkonen (2014, s. 264) on todennut, että asiakastyytyväisyyttä tutkittaessa van-

hemmat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamiinsa varhaiskasvatuspalveluihin ja niiden 

sisältöön. Kritiikkiä ja kehittämiskohteita vanhemmat osaavat esittää paremmin silloin kun 

tuntevat päiväkodin toiminnan paremmin. Vanhempien tyytyväisyys päiväkotitoimintaan 

voi myös heijastua siihen, etteivät vanhemmat todellisuudessa tiedä mitä päivän aikana 

päiväkodissa tapahtuu. Tutkimuspäiväkotini oli vasta käynnistänyt toimintansa tutkimuk-

sen alussa. Monelle perheelle varhaiskasvatus oli uusi kokemus ja kaikille perheille tämän 

päiväkodin toimintakulttuuri vieras. Vanhempien esittämät toiveet ja kehittämisajatukset 

selvästi lisääntyivät toimintakauden edetessä, jolloin varhaiskasvatuksesta ja päiväkodin 

toiminnasta oli tullut perheille tutumpaa. 

Ennen kuin avaan vanhempien kokemuksia heidän toiveiden ja ideoiden huomioimisesta 

päiväkodin toiminnassa kerron henkilökunnan kanssa käymieni keskustelujen kautta esiin 

nousseet asiat, joilla on vastattu vanhempien toiveisiin. Tutkimuspäiväkodin henkilökunta 

on tutkimuksen alusta asti ollut innostunutta ottamaan vanhemmat mukaan päiväkodin 
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toiminnan suunnitteluun. Olen esitellyt heille kaikki kolme kyselylomakekoontiani ja hen-

kilökunta on heti ryhtynyt miettimään miten vanhempien toiveisiin vastattaisiin. Keskuste-

luissa ilmeni myös, että useaan toiveeseen oli jo vastattu ennen koonnin esittelyä, koska 

niistä oli ollut puhetta vanhempien kanssa jo päiväkodin arjessa. Vanhemmat esittivät ky-

selyissä kaikkiaan 26 konkreettista toimintaideaa, joista 21 toteutettiin päiväkodilla toimin-

takauden aikana. Myös vanhempien esittämiin kehittämisideoihin pyrittiin vastaamaan 

mahdollisuuksien mukaan. Muun muassa päiväkodin erikoisemmista tapahtumista alettiin 

ilmoittaa pidemmän aikavälin toimintakalenterilla, jotta vanhemmilla jää aikaa varautua 

niihin. Myös vanhempien toive yhteisöllisyyden tukemisesta huomioitiin päiväkodin toi-

minnassa järjestämällä perheiden yhteisiä tapahtumia päiväkodilla sekä järjestämällä iltai-

sin päiväkodilla liikuntaryhmiä sekä lapsille että aikuisille. Edistyksellisimmät vanhempien 

osallistumista lisäävät toiminnat olivat yhdessä suunnitellun perhekerhon toteutus päiväko-

dilla kevätkaudella sekä vanhemman ohjaamat joogahetket lapsille päiväkodin toiminnan 

lomassa. 

Vanhemmilta heidän kokemuksiaan kysyttäessä (kahdessa kyselyssä 34 vastaajaa) he oli-

vat sitä mieltä, että esitetyt toiveet ja ideat ovat tulleet huomioiduiksi hyvin päiväkodin 

toiminnassa. Yhteensä 24 vastaajaa totesi toiveiden ja ideoiden toteutuneen päiväkodin 

arjessa. Vanhemmat kertoivat, että päiväkodin henkilökunta on kiinnostunut ottamaan 

vanhempien näkemykset vastaan, heitä kuunnellaan ja kaikkiin toiveisiin pyritään vastaa-

maan mahdollisuuksien mukaan. Vanhemmat kokivat, että päiväkodin ilmapiiri on sellai-

nen, jossa on helppo ottaa asioita esille ja ehdottaa toimintaa tai muutoksia siihen. Van-

hempien kokemuksien mukaan heidän kysymyksiinsä vastataan ja niistä keskustellaan 

vaikka kaikkia toiveita ei aina voisi toteuttaakaan. Keskustelujen kautta toiminnasta tulee 

yhteisten kasvatustavoitteiden mukaista. Vanhemmat kokivat myös, että perheiden erilai-

suudet ja eri elämäntilanteet huomioidaan päiväkodin toiminnassa ja sen suunnittelussa. 

Kymmenen vastaajaa sanoi, etteivät he koe tarvetta esittää toiveita ja ideoita päiväkodin 

toiminnasta, koska ovat tyytyväisiä päiväkodin nykyiseen toimintaan. Seuraavaksi esitän 

muutama esimerkin vanhempien vastauksista. 

Koen että ajatuksiani on kuunneltu ja että uudet ideat ovat tervetulleita. (K2, vastaaja 

19) 

Toiveet otettiin hyvin huomioon toiminnan suunnittelussa. Esimerkiksi mörriretki 

muuttui toiveiden mukaisesti kevätkaudella alkuviikkoon. (K2, vastaaja 2) 



68  

 

  

Toiveet on otettu hyvin huomioon. Kaikkiin pieniinkin asioihin ja toiveisiin on otettu 

kantaa ja ne on huomioitu. (K3, vastaaja 14) 

Päiväkodin toiminta noudattelee omia ajatuksiani hyvästä lapsen arjesta, jossa tarjo-

taan monipuolisia virikkeitä ja innostetaan tutkimaan ympäristöä sekä löytämään 

omia vahvuuksia. (K3, vastaaja 1) 

Yksi vastaaja toi esille jännittävänsä toiveidensa ja ideoidensa esittämistä päiväkodin hen-

kilökunnalle vaikka muutoin olikin tyytyväinen henkilökunnan kiinnostukseen uusia ideoi-

ta kohtaan. Jännityksen loi tietämättömyys siitä kuinka vanhempien toiveisiin ja ajatuksiin 

reagoidaan henkilökunnan keskuudessa keskusteltaessa. 

Olen pyrkinyt kyselemään ja kyseenalaistamaan itseä vanhempana mietityttäviä asioi-

ta. Olen saanut mukavasti vastakaikua työntekijöiltä. Huomaan, että uudessa talossa 

vallitsevat vielä uudet tuulet ja työntekijätkin pyrkivät haistelemaan uusia asioita, ei-

vätkä vetäydy vanhan joskus opitun ajatuksen taakse. Kuitenkin minua vanhempana 

aina jännittää, millaisena ajatukseni otetaan vastaan ”kulissien takana”. (K2, vastaa-

ja 3) 

Pihlajan, Kinoksen ja Mäntymäen (2010, s. 195) tutkimus on osoittanut myös, että erityi-

sen tyytyväisiä vanhemmat ovat varhaiskasvatuksessa siihen kuinka hyvin päiväkodin 

henkilökunta kuuntelee heidän toiveitaan lapsen kasvatuksessa. Tyytyväisyys ja luottamus 

päiväkodin toimintaan johtivat tutkimuksessa siihen päätelmään, etteivät vanhemmat koe 

tarvetta osallistua päiväkodin toimintaan, koska eivät näe siinä kehitettävää. Koivunen 

(2009, s. 167-168) toteaa, että päiväkodin henkilökunnan luomalla ilmapiirillä on suuri 

merkitys vanhempien halukkuuteen ilmaista toiveitaan ja ajatuksiaan. Avoin keskustelu, 

kuuntelu ja empaattisuus luovat hyvät lähtökohdat vanhempien osallistumiselle. Myös Ka-

rikoski ja Tiilikka (2012, 79) toteavat, että vanhempien tyytyväisyyteen varhaiskasvatus-

palveluissa vaikuttaa henkilökunnan lämminhenkisyys, kiinnostus työtään ja yksittäistä 

lasta kohtaan sekä avoimuus koko perhettä kohtaan. 

8.3 Vanhempien toiveet osallistumisen jatkuvuudesta tulevaisuudessa 

Tutkimukseni lopussa kysyin vanhemmilta miten he ovat kokeneet toimintatutkimuksen 

vaikuttaneen osallistumiseensa päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Tämä 

taustatieto auttaa hahmottamaan tutkimuksen vaikuttavuutta ja vanhempien halukkuutta 
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jatkossa osallistua tutkimuksessa kokeiltujen keinojen tavoin päiväkodin toimintaan. Ky-

syin vanhemmilta myös suoraan kuinka he jatkossa haluavat osallistua päiväkodin toimin-

taan. Seuraavaksi avaan näitä vanhempien mietteitä. 

Viimeiseen kyselyyn vastanneista 15 vanhemmasta 11 vastasi kysymykseen tutkimuksen 

vaikuttavuudesta omaan osallistumiseensa. Kolme vastaajaa ei osannut ottaa kantaa vaikut-

tavuuteen ja neljä vastaajaa sanoi, ettei tutkimus ole vaikuttanut omaan osallistumiseen. 

Kaksi vastaajaa perusteli kantaansa sillä, että eivät tietoisesti ole olleet aktiivisia osallistu-

maan päiväkodin toimintaan. 

Olen pahoillani, etten voinut syksyllä osallistua, joten sen vuoksi en ole tämän tutki-

muksen myötä voinut vaikuttaa tai en tiedä miten on vaikuttanut. (K3, vastaaja 12) 

Ei omalta osaltani varmaan vaikuta kun en ole ollut aktiivinen. Luulen että vähän 

vanhempien lasten vanhemmat ovat aktiivisempia, oma lapseni on vasta 2v. (K3, vas-

taaja 15) 

Edellä viitattu vanhempi viittaa siihen, että vanhempien aktiivisuus on riippuvainen lapsen 

iästä. Vanhemman mukaan pienten lasten vanhemmat olisivat vähemmän aktiivisia osallis-

tumaan. Alasuutarin (2010, s. 194) tutkimus on kuitenkin ristiriidassa tämän näkemyksen 

kanssa. Alasuutarin mukaan vanhempien vaikutusmahdollisuudet päiväkodin toimintaan 

korostuvat oman lapsen perushoitoon ja hoivaan liittyvissä arjen tilanteissa, jolloin van-

hemmat tuovat ilmi kuinka kotona tietyt asiat on hoidettu ja kuinka ne toivotaan päiväko-

dissa hoidettavan. Perushoitoon liittyvät toiveet korostuvat erityisesti pienten lasten kasva-

tusta koskien. Toisaalta Kekkonen (2014, s.264) toteaa tutkimuksessaan, että vanhempien 

vaikutusmahdollisuudet varhaiskasvatukseen kasvavat sen myötä mitä tutumpaa varhais-

kasvatuksesta vanhemmille tulee. Tämä tukee edellä esitettyä vanhemman näkemystä si-

ten, että todennäköisesti vanhemman lapsen vanhemmalla on pidempi kokemus varhais-

kasvatuksesta, jolloin hän osaa paremmin vaikuttaa myös päiväkodin toimintaan. 

Neljä vanhempaa kommentoi tutkimuksella olleen vaikutusta omaan osallistumiseensa. 

Kolme vastaajaa kommentoi tutkimuksen auttaneen heitä miettimään päiväkodin toimintaa 

syvällisemmin ja sen kautta omien ajatusten ja toiveiden ilmaisusta on tullut helpompaa. 

Yksi vastaajaa uskoo myös tulevaisuudessa omien ajatusten ja toiveiden esittämisen olevan 

helpompaa tutkimuksen myötä. Yksi vanhempi arvelee, että tutkimuksen vaikutukset nä-
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kyvät parhaiten seuraavalla toimintakaudella, jolloin nähdään miten vanhempien osallis-

tuminen jatkuu ilman tutkimuksen vaikutusta. 

Uskon, että osallistuminen olisi samankaltaista (ilman tutkimusta), mutta tietysti nyt 

on tullut mietittyä kyselyitä täyttäessä ja enemmän kommunikoitua ulospäin kun omia 

ajatuksia on ulkoistanut paperille. (K3, vastaaja 1) 

Ei suurempaa vaikutusta. Auttoi ehkä hieman pohtimaan tarkemmin päiväkodin toi-

mintaa. (K3, vastaaja 6) 

Ehkä asioita on tullut pohdittua tältä kantilta enemmän. Rohkaisee varmasti kerto-

maan omia mielipiteitä, kehitysideoita yms. jatkossa enemmän. (K3, vastaaja 9) 

Ehkä vaikutus näkyy ensi lukuvuonna. (K3, vastaaja 7) 

Vaikka vanhemmat eivät nähneet tutkimuksella olleen suurta vaikutusta osallistumiseensa 

päiväkodin toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa, onnistuin kuitenkin vastaamaan toi-

seen tutkimustehtävääni hyvin. Tarkoituksenani oli lisätä vanhempien tietämystä päiväko-

din toiminnan suunnittelu- ja kehittämisprosesseista sekä tietämystä heidän osallistumis-

mahdollisuuksistaan. Kuten vanhempien vastaukset osoittavat, on päiväkodin toimintaa 

tullut mietittyä oman osallistumisen näkökulmasta enemmän mikä tulevaisuudessa voi 

lisätä vanhempien osallistumishalukkuutta. On totta, että tutkimuksen vaikutukset näkyvät 

parhaiten päiväkodin toiminnassa tulevaisuudessa, joten vaikuttavuutta on vaikea arvioida 

tässä vaiheessa. 

Kysyessäni vanhemmilta kuinka he haluavat jatkaa toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 

osallistumista tulevaisuudessa, vastasivat tulokset pitkälti tutkimuksen kulkua. 15 vastaa-

jasta kahdeksan toivoi jatkettavan samalla tavalla. Vanhemmat esittivät myös konkreettisia 

toiveita osallistumisesta, jotka esitän seuraavassa taulukossa: 
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Taulukko 6. Vanhempien toiveet päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin osal-

listumisesta tulevaisuudessa 

 

Vanhempainilloissa osallistuminen korostuu vanhempien toiveissa selkeästi muita enem-

män. Vanhemmat ovat selkeästi tyytyväisiä päiväkodin kokeiluun pitää vanhempainillat 

sekä syys- että kevätkauden alussa ja useimmat toiveen esittäjät toivovat näin jatkettavan. 

Vanhempainiltoihin liittyen yksi vanhempi toivoi päiväkodin toimintaan liittyvän idearii-

hen järjestämistä, jossa yhdessä päästäisiin suunnittelemaan päiväkodin toimintaa. Myös 

yhden vanhemman toiveen toiminnan sisältöjen pohdinnasta voisi liittää vanhempainillan 

sisällöksi. Myös perheiden yhteisöllisyyden tukeminen korostui vanhempien toiveissa yh-

teisten tapahtumien järjestämisen muodossa. Vanhempien toiveet vastaavat myös pitkälti 

aiempiin tutkimuksiin vanhempien osallistumisen mahdollisuuksista, joihin olen viitannut 

jo tutkimustulosten luvussa 8.1. 

Alasuutarin (2010, s. 185) tutkimuksessa kysyttäessä vanhemmilta toiveita päiväkodin 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä vanhemmat toivovat yleensä jatkettavan samaan malliin 

miten heidän päiväkodissaan on ollut tapana. Tyypillisesti vanhemmat toivovat päiväkodin 

kanssa tehtävältä yhteistyöltä avoimuutta ja suoraa tiedottamista. Hujala, Puroila, Parrila ja 

Nivala ovat (2007, s. 115) tiedostaneet varhaiskasvatuksen merkityksen perheiden yhtei-

söllisyyden tukijana. Vanhempien tarve yhteisöllisyyden tukemiseen nousee suku- ja ky-

läyhteisöjen pienenemisestä ja kulttuurin muutoksesta niissä.  

Vanhempien 
toiveet 
osallistumisesta 
tulevaisuudessa 

(15 vastaajaa) 

1 tai 2 vanhempainiltaa vuodessa (8 vastaajaa)  

- Eskareille toivottiin omaa vanhempainiltaa 

Vasu-keskusteluja 2 kertaa vuodessa (3 vastaajaa) 

Yhteisiä perhetapahtumia (3 vastaajaa) 

Päivittäistä kuulumisten vaihtoa (2 vastaajaa) 

Toiminnan sisältöjen yhteistä pohdintaa (1 vastaaja) 

Päiväkodin sähköisen järjestelmän kautta vaikuttamista (1 vastaaja) 

Kyselyiden kautta vaikuttamista (1 vastaaja) 

- Kyselyitä voisi olla päiväkodin sähköisessä järjestelmässä 
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8.4 Vanhempien osallistumista edistävät ja estävät tekijät päiväkodin toiminnan 

suunnittelussa ja arvioinnissa 

Viimeistä tutkimuskysymystäni lähdin purkamaan sisällönanalyysin keinoin. Analysoita-

vana aineistona olivat kaikki kolme toteuttamaani kyselylomaketta, joista lähdin etsimään 

vanhempien osallistumista edistäviä ja estäviä tekijöitä. Kaiken kaikkiaan löysin 26 van-

hempien osallistumista edistävää tai estävää tekijää. 16 niistä oli edistäviä tekijöitä ja 10 

estävää tekijää. Vanhempien kokemukset osallistumista edistävistä ja estävistä tekijöistä 

nousivat esille kysyttäessä heidän näkemyksiään tärkeistä asioista varhaiskasvatuksessa 

sekä kysymällä suoraan osallistumista estävistä tekijöistä. Edistäviä ja estäviä tekijöitä 

löytyi myös vanhempien kertoessa kokemuksistaan osallistumisesta tutkimuksen aikana. 

Seuraavaksi avaan yleisimpiä vanhempien kokemia osallistumista edistäviä ja estäviä teki-

jöitä ennen kuin jatkan analyysini purkamista. 

Selkeästi vanhempien osallistumista edistäviksi tekijöiksi nousivat lapsen viihtyminen päi-

väkodissa, päiväkodin turvallisuus rajoineen ja sääntöineen, lapsen yksilöllinen kohtaami-

nen ja hyväksyminen, päiväkodin ilmapiiri, tutut ja pysyvät kasvatussuhteet, perheiden 

kohtaaminen sekä molemminpuolinen yhteistyöhalukkuus. Vanhempien osallistumista 

estävistä tekijöistä puolestaan eniten korostuivat vanhempien omat kiireet, tietämättömyys 

varhaiskasvatuksesta sekä toiminnan järjestämismahdollisuuksista sekä siihen osallistumi-

sesta. Myös vasta alkaneen asiakkuuden vanhemmat näkivät esteenä, jonka voi kytkeä 

myös tietämättömyyteen varhaiskasvatuspalveluista. Henkilökunnan ammattitaidon ja sii-

hen luottamisen vanhemmat kokivat sekä osallistumista edistäväksi että estäväksi tekijäksi. 

Toisaalta ammattitaitoinen henkilökunta osaa luoda yhteistyötä edistävät puitteet, mutta 

toisaalta henkilökunnan ammattitaitoon luottavat vanhemmat eivät näe tarvetta osallistua 

päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Seuraavaksi esitän katkelmia aineistosta 

tukemaan tekemääni analyysiä. 

Edistävät tekijät: 

Päiväkodin ilmapiiri on välittävä ja kodinomainen. Läsnäolo on aitoa ja vuorovaiku-

tus rakentavaa kaikkien osapuolten välillä. Tietoa jaetaan ja jaettua tietoa arvoste-

taan kodin ja päiväkodin välillä. Lasten ja vanhempien kohtaamiseen kiinnitetään 

huomiota henkilökunnan taholta, on aikaa ja kiinnostusta kysyä ja kuunnella. Lapsi 

viihtyy ja voi hyvin päiväkodissa. (K1, vastaaja 1) 
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Päiväkodin toiminnasta positiiviset kokemukset. Toiminta on monipuolista ja henkilö-

kunta huippua. Tuntuu hyvältä ja turvalliselta jättää lapset päiväkotiin. Henkilökun-

nan vaihtuvuus on minimissä. (K3, vastaaja 9) 

Vanhempien toiveista ollaan kiinnostuneita ja palautteet huomioidaan ja niihin rea-

goidaan. (K2, vastaaja 1) 

Päiväkodilla on ystävällinen ja helposti lähestyttävä henkilökunta sekä mukavan rento 

ja lämmin ilmapiiri. (K3, vastaaja 2) 

Estävät tekijät: 

Ajanpuute taitaa olla suurin este. Selkeän toimintamallin ja osallistumistapojen avulla 

osallistuminen voisi olla helpompaa. Mitä me vanhemmat voisimme tehdä ja miten 

osallistua? (K2, vastaaja 9) 

Oma ajankäyttö ja aika ei riitä kaikkeen. Luotan siihen, että homma toimii ja hoituu. 

Ja vaikuttaa hoituvan. (K2, vastaaja 17) 

Toiminta on mielestäni niin hyvin suunniteltua, että en koe tarpeelliseksi osallistua 

erityisemmin. (K2, vastaaja 13) 

Päiväkodin ”realiteetit” toteuttaa tapahtumia, retkiä jne. ovat itselle vieraita. (K2, 

vastaaja 20) 

Kaskelan ja Kekkosen (2006, s. 24, 26-27, 29) mukaan vanhempien osallistumista yhteis-

työhön edistää kun vanhempien oma-aloitteiselle ajatusten jaolle ja puheelle jää tilaa. Tun-

nepohjainen sitoutuminen varhaiskasvatusyhteisöön edistää vanhempien osallistumista. 

Kasvattajien empaattisuus ja inhimillisyys lisäävät vanhempien tyytyväisyyttä varhaiskas-

vatukseen ja näin ovat oleellisia vanhempien lisääntyvässä osallistumisessa. Myös lapsen 

kokemukset ja viihtyminen päiväkodissa vaikuttaa vanhempien ja päiväkodin väliseen yh-

teistyöhön. Myös Tiilikka (2005, s. 160) nostaa tutkimuksessaan esille, että vanhempien 

tunnekokemukset päiväkodista vaikuttavat vanhempien osallistumishalukkuuteen. Henki-

lökunnan herkkyys ja halu kuunnella vanhempien ajatuksia avaa tien demokraattiseen yh-

teistyöhön. 

Hujala, Puroila, Parrila ja Nivala (2007, s. 116) toteavat, että vanhempien jaettu asiantun-

temus lapsesta ja henkilökunnan ammattitaito ovat avain tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen 
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ja yhteistyöhön. Kekkosen (2014, s. 268-269) tutkimus osoittaa, että oman lapsen kasva-

tuksesta ja yksilöllisestä huomioinnista keskusteleminen ja neuvotteleminen edistävät per-

heen ja päiväkodin yhteistyötä. Yhteisellä tiedonjaolla rakennetaan ja vahvistetaan yhteis-

työkäytänteitä varhaiskasvatuksessa. Myös Hujalan ja Kyrönlampi-Kylmäsen (2003, s 50-

51) on havaittavissa samoja yhteistyötä ja osallistumista edistäviä tekijöitä kuin tässä tut-

kimuksessa. Vanhemmat ovat tyytyväisiä henkilökunnan kanssa käytyjen keskustelujen 

säännöllisyyteen ja avoimuuteen. Myös henkilökunnan suhtautuminen ja asennoituminen 

lapseen vaikuttavat vanhempien tyytyväisyyteen päiväkodin kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Tutkimuksen vanhemmat korostavat henkilökunnan ammattitaitoa ja luontevaa kanssa-

käymistä yhteistyötä edistävinä tekijöinä. 

Myös vanhempien osallistumista estäviin tekijöihin löytyy yhdistäviä tekijöitä aiemmista 

tutkimuksista. Muun muassa Koivunen (2009, s. 176) on tutkinut vanhempien osallistumi-

sen esteitä päiväkodin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tutkimus toteutettiin päiväkodin 

henkilökunnan näkökulmasta, mutta vanhempien kiire todettiin tutkimuksessa yhdeksi 

yhteistyötä estäväksi tekijäksi. Saman tulkinnat ovat tehneet myös vanhemmat itse Hujalan 

ja Kyrönlampi-Kylmäsen (2003, s. 52) tutkimuksessa. Karila (2011, s. 74) puolestaan on 

todennut, että vanhempien luottamus henkilökunnan ammattitaitoon ja heidän suunnittele-

maansa toimintaan vähentää vanhempien osallistumista. Tyytyväiset vanhemmat tyytyvät 

saamiinsa varhaiskasvatuspalveluihin eivätkä koe tarvetta osallistua toiminnan suunnitte-

luun ja arviointiin. Karilan kanssa samaan tutkimustulokseen ovat päätyneet myös Pihlaja, 

Kinos ja Mäntymäki (2010, s. 195). 

Aineiston analyysin seuraavassa vaiheessa aloin yhdistellä löytämiäni vanhempien osallis-

tumista edistäviä ja estäviä tekijöitä ja löysin niille kolme yläkategoriaa. Tulkintani mu-

kaan vanhempien osallistumista edistävät ja estävät tekijät olivat kytköksissä joko van-

hemmista itsestään riippuviin tekijöihin, henkilökunnasta riippuviin tekijöihin tai päiväko-

tiympäristöstä ja ilmapiiristä riippuviin tekijöihin. Moni yksittäinen tekijä sijoittui useam-

man yläkategorian alle ollen näin päällekkäisiä. Esimerkiksi ajankäytön ongelmat sijoittui-

vat vanhemmista riippuviin tekijöihin, avoimuus uusille ideoille henkilökunnasta riippuvi-

en tekijöiden alle ja lapsen viihtyminen päiväkotiympäristöstä ja ilmapiiristä riippuvien 

tekijöiden alle. Päällekkäisyyksiä tekijöiden sijoittumisessa oli muun muassa yhteistyöha-

lukkuudessa, tutuissa ja jatkuvissa ihmissuhteissa sekä yhteisöllisyyden puutteessa. Nämä 

tekijät sijoittuivat joko kahteen eri yläkategoriaan tai kaikkiin niihin. 
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Samantyyppiseen jaotteluun on päätynyt myös Koivunen (2009, s. 176) tutkiessaan van-

hempien yhteistyöhön osallistumisen esteitä. Koivusen tutkimus on toteutettu päiväkodin 

henkilökunnan näkökulmasta ja he näkivätkin estävien tekijöiden johtuvan pääosin van-

hemmista. Tässä tutkimuksessa vanhempien osallistumista edistävät ja estävät tekijät ja-

kautuivat aika tasaisesti yläkategorioiden kesken. Tulkintani mukaan henkilökunnasta riip-

puvia tekijöitä oli kuitenkin enemmän, joskin osallistumista edistävästä näkökulmasta. 

Henkilökunnasta riippuvaa oli myös pitkälti päiväkotiympäristön ja ilmapiirin suotuisa 

rakentuminen vaikka sijoitin sen omaksi kategoriakseen. Useimmat vanhempien osallistu-

mista estävistä tekijöistä vanhemmat katsoivat johtuvan heistä itsestään, kuten kiireen, jän-

nittämisen kohdatuksi tulemisesta ja vaivaksi olon pelon. Henkilökunnasta johtuvaa tulkin-

tani mukaan oli vanhempien vähäinen tietämys osallistumismahdollisuuksistaan ja päivä-

kodin toiminnan edellytyksistä.  

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metro on koonnut teok-

sen tutkimuksista vanhempien ja lasten osallisuudesta varhaiskasvatukseen. Päiväkodeissa 

toteutettujen tutkimusten ja kokeilujen pohjalta havaittiin henkilökunnan asennoitumisen 

merkitys vanhempien osallistumisen lisääntymiseen. Vanhempien osallisuutta lisätäkseen 

henkilökunnan on tärkeää olla avoimesti kontaktissa vanhempiin ja otettava aktiivinen roo-

li vanhempien osallisuuden lisäämisessä. (Mäkitalo, Nevanen, Ojala, Tast, Venninen & 

Vilpas, 2011, s. 272.) Myös Kaskela ja Kekkonen (2006, s. 20) toteavat, että päiväkodin 

henkilökunnan on mahdollistettava oman työskentelyn avulla vanhempien äänen kuulemi-

nen ja vanhempien osallistumismahdollisuudet. Myös Karikoski ja Tiilikka (2012, s. 85) 

kirjoittavat, että päiväkodin henkilökunnan on tarjottava monipuolisia yhteistyömuotoja 

perheille, jotta vanhemmat voivat valita niistä omaan elämäntilanteeseensa parhaiten sopi-

vat. 

Alasuutarin (2010, s. 65) tutkimus osoittaa, etteivät vanhemmat tunne varhaiskasvatuksen 

sisältöjä ja pedagogiikkaa tarpeeksi osallistuakseen päiväkotitoiminnan suunnitteluun. 

Vanhemmat kokevat tutkimuksen mukaan, ettei sen kaltainen suunnittelu kuulu heidän 

asemaansa vaan ammattitaitoiselle varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Myös Kekkosen 

(2014, s. 264) tutkimus tukee tätä tulosta, etteivät vanhemmat tunne varhaiskasvatuksen 

sisältöjä tarpeeksi osallistuakseen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin vaan vetäytyvät 

tyytyväisyyden taakse osallistumattomuudessaan. Tauriaisen (2000, s. 190) tutkimus puo-

lestaan tukee tulkintaani ympäristöstä riippuvista tekijöistä vanhempien osallistumisessa. 

Tauriaisen mukaan vanhempien tyytyväisyyteen ja yhteistyöhalukkuuteen vaikuttaa lapsen 
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viihtyminen päiväkodissa sekä se koetaanko ympäristö turvalliseksi. Yksi viihtyvyyteen ja 

turvallisuuteen vaikuttava tekijä ja sitä myötä vanhempien osallistumishalukkuuteen liitty-

vä tekijä on pysyvät ihmissuhteet. 

Aineistonanalyysin viimeisessä vaiheessa muodostin koko aineistoa kuvaavan tyyppiesi-

merkin. Koko aineistoa kuvaava päätelmäni oli, että vanhempien osallistumista tukeva 

päiväkotikulttuuri on henkilökunnan ja vanhempien yhteisen panostamisen tulos. Päätelmä 

kuvaa mielestäni koko tutkimusta. Ilman vanhempien panostusta ja halukkuutta yhteistyö-

hön ei päiväkodin henkilökunnan innostus ja tarjoamat osallistumismahdollisuudet johda 

aitoon vanhempien osallistumiseen.  

8.5 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Tutkiessani vanhempien toteutuneita mahdollisuuksia osallistua päiväkodin toiminnan 

suunnitteluun ja arviointiin vastasivat tulokset pitkälti vanhempien toiveita osallistumises-

ta. Toiveissaan vanhemmat eivät osanneet huomioida henkilökunnan kanssa kahden kes-

ken käytyjä varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluja osallistumisen mahdollisuuksina, 

mutta toteutuneissa osallistumisen mahdollisuuksissa useat vanhemmat sanoivat sen olleen 

yksi osallistumisen keino. Tähän tulokseen vaikuttanee se, että päiväkoti käynnisteli syk-

syllä 2015 toimintaansa ja päiväkodin käytännöt saattoivat olla useille vanhemmille vierai-

ta. Selkeästi tärkeimmäksi osallistumisen keinoksi vanhemmat nostivat päivittäiset keskus-

telut henkilökunnan kanssa. Toinen selkeä vanhemmille tärkeä osallistumisen keino oli 

perheille suunnattuihin tapahtumiin osallistuminen. Vanhemmat kaipasivat päiväkodin 

tukea asuinalueensa yhteisöllisyyden rakentamisessa. 

Vanhempainillat nähtiin myös sekä vanhempien toiveissa sekä toteutuneissa osallistumisen 

mahdollisuuksissa hyväksi keinoksi osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arvi-

ointiin. Tämä tulos on kuitenkin ristiriidassa tutkimukseni suunnitelmaan, jossa tarkoituk-

sena oli järjestää vanhempainiltoja toiminnan yhteisen suunnittelun tueksi. Niihin van-

hemmat eivät olleet innokkaita osallistumaan. Yksi tutkimukseeni sisältyneistä vanhem-

painilloista oli kuitenkin päiväkodin itse järjestämän vanhempainillan yhteydessä, jolloin 

vanhemmat osallistuivat hyvin. Lieneekin syytä epäillä, etteivät vanhemmat ymmärtäneet 

tutkimukseen liittyvien vanhempainiltojen olevan heille ja päiväkodin henkilökunnalle 

suunnattuja yhteisen suunnittelun tilaisuuksia.  
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Tutkimustehtävänäni oli lisätä toimintatutkimuksen keinoin vanhempien tietämystä päivä-

kodin toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä lisätä heidän osallistumismahdolli-

suuksiaan siinä. Mielestäni tutkimustehtävä toteutui molemmilta osin. Vanhemmat tunnis-

tivat tutkimuksen päätteeksi alussa esittämiään toiveita enemmän osallistumisen mahdolli-

suuksia ja tutkimus oli saanut heidät pohtimaan tarkemmin päiväkodin toiminnan suunnit-

telu ja arviointi prosesseja sekä omaa osallistumista siihen. Päiväkodin henkilökunnan ta-

holta vanhemmille avautui myös uusia osallistumisen keinoja, joita vanhemmat eivät toi-

veissaan osanneet ottaa huomioon. Tutkimusaineistosta esiin nousseiden asioiden myötä 

henkilökunta ja vanhemmat keskustelivat ehdotetuista osallistumisen tavoista ja muun mu-

assa vanhemman osallistuminen toiminnan toteutukseen toteutui. Myös päiväkodin johta-

jan ja vanhemmat keskustelut johtivat yhdessä suunnitellun perhekerhon toteutukseen. Täl-

tä osin tutkimus onnistui myös lisäämään vanhempien osallistumista päiväkodin toiminnan 

suunnitteluun ja arviointiin. 

Tutkiessani vanhempien kokemuksia toiveidensa ja ideoidensa huomioinnista päiväkodin 

toiminnassa oli tuloksena vanhempien tyytyväisyys päiväkodin toimintaan ja heidän aja-

tusten ja toiveiden huomiointiin. Vanhemmat kokivat, että päiväkodin ilmapiiri oli suotuisa 

ajatusten ja toiveiden esittämiselle ja henkilökunta oli kiinnostunutta ottamaan vanhempien 

toiveet vastaan. Useat vanhemmat kuitenkin kokivat, etteivät koe tarvetta esittää toiveitaan 

koska ovat tyytyväisiä nykyiseen toimintaan ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan toimin-

nan suunnittelijoina. Henkilökunnan asennoitumisella ja ammattitaidolla oli siis suuri mer-

kitys vanhempien osallistumisen toteutumisessa. Alusta asti tutkimuksesta innostunut hen-

kilökunta oli halukkaita reagoimaan vanhempien toiveisiin ja vastaamaan niihin mahdolli-

suuksien mukaan.  

Tutkittaessa vanhempien toiveita päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin osallis-

tumisesta tulevaisuudessa tuloksena oli toive samantyyppisen toiminnan jatkamisesta. 

Vanhemmat toivoivat pääsääntöisesti kahta vanhempainiltaa vuodessa sekä kahta varhais-

kasvatussuunnitelmakeskustelua vuodessa. Näiden lisäksi perheiden yhteisöllisyyden tu-

kemisen toivottiin jatkuvan. Vaikka vanhemmat eivät nähneet tutkimuksella olleen suuria 

vaikutuksia osallistumiseensa, niin tulkintani mukaan pieniä edistysaskelia vanhempien 

osallistumisessa kuitenkin tapahtui. Vanhemmat kertoivat pohtineensa päiväkodin toimin-

nan suunnittelu- ja arviointikäytänteitä syvällisemmin ja omaa osallistumistaan niihin. 

Vanhempien tulevaisuuden toiveissa näkyi myös toive päiväkodin toiminnan sisältöjen 

yhteisestä pohdinnasta sekä toiminnan yhteisen ideoinnin tarve. Näiden toimien myötä 
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vanhempien tietämys varhaiskasvatustoiminnasta lisääntyisi, joka voisi lisätä myös van-

hempien osallistumista päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. 

Tutkiessani vanhempien osallistumista edistäviä ja estäviä tekijöitä esiin nousi sekä henki-

lökunnasta, vanhemmista sekä päiväkotiympäristöstä ja ilmapiiristä riippuvia asioita. Van-

hemmat kokivat henkilökunnan ammattitaidon ja toiminnan edistävän osallistumistaan 

sekä päiväkodin ympäristön ja ilmapiirin olevan osallistumista edistävää. Suurimmiksi 

osallistumista estäviksi tekijöiksi vanhemmat kokivat itsestään riippuvat asiat. Myös var-

haiskasvatustoiminnasta ja käytänteistä tietämättömyys nähtiin yhtenä osallistumista estä-

vänä tekijänä. Tietoisuuden lisääminen on pitkälti henkilökunnasta riippuvaa, mutta toki 

vanhempien omalla aktiivisuudellakin on siihen osuutensa. Koko tutkimuksen kattavaksi 

lopputulokseksi sain sen, että vanhempien osallistumista tukeva päiväkotikulttuuri on hen-

kilökunnan ja vanhempien yhteisen panostamisen tulos. Vanhempien osallistumiseen päi-

väkodin toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa tarvitaan siis molempien osapuolten ak-

tiivista sitoutumista. 
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9 Tutkimuksen päättäminen 

Tässä luvussa esitän vielä tutkimukseni johtopäätökset ja pohdin tutkimukseni eettisyyttä 

ja luotettavuutta. Johtopäätöksissä vertaan tutkimustani esittämääni teoreettiseen viiteke-

hykseen ja pohdin varhaiskasvatuksen tulevaisuuden näkymiä vanhempien osallistumisen 

näkökulmasta. Esitän myös mahdollisia jatkotutkimusajatuksiani. Tutkimuksen eettisyyttä 

ja luotettavuutta pohdin erityisesti toimintatutkimuksen valossa.   

9.1 Johtopäätökset 

Lähdin tutkimuksessani liikkeelle pohjustamalla sitä tiedolla Suomalaisen varhaiskasva-

tuksen historiasta ja kehityksestä erityisesti perheiden näkökulmasta. Suomalaisessa var-

haiskasvatuksessa perheellä on aina ollut suuri merkitys. Ensimmäiset lastentarhat saivat 

alkunsa naisten tarpeesta osallistua työelämään, jolloin äitien siirtyessä töihin lapset jäivät 

ilman päivittäistä huolenpitoa. Varhaiskasvatuksen alkujuurista lähtien sillä on siis ollut 

perheitä tukeva merkitys. Varhaiskasvatustoiminnan alkujuurilla sillä oli perheiden tuke-

misessa sosiaalinen tehtävä, jolla pääasiassa mahdollistettiin vanhempien työssäkäynti. 

Pikkuhiljaa päivähoitolain syntymisen myötä 1970-luvulla ja subjektiivisen päivähoito-

oikeuden myötä 1990-luvulla varhaiskasvatuksessa alkoi painottua myös sen kasvatuksel-

linen ja pedagoginen merkitys. Vanhempien työllistymisen tukemisen lisäksi varhaiskasva-

tuksella alettiin tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Nykyisessä varhaiskas-

vatuslaissa (19.1.1973/36, 1 §) varhaiskasvatuksen sanotaan olevan lapsen suunnitelmallis-

ta ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. 

Varhaiskasvatuksen pedagogista tehtävää korostetaan nykyään siis sosiaalista tehtävää 

enemmän, mutta elokuussa 2016 voimaan tuleva subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden 

rajaus nostaa esille myös sosiaalista tehtävää. 

En varsinaisesti ole tutkimuksessani tutkinut vanhempien näkemyksiä varhaiskasvatuksen 

tehtävästä. Mutta vanhempien käsityksistä on luettavissa tietoisuus ja arvostus varhaiskas-

vatuksen pedagogisesta tehtävästä. Tutkimukseni osoittaa, että vanhemmat arvostavat var-

haiskasvatuksessa lapsen yksilöllistä huomiota ja kasvatuksen tukemista sekä monipuolis-

ten kasvatuksellisten virikkeiden ja toiminnan tarjoamista. Varhaiskasvatuksen kehityksen 

saatossa vanhempien osallistuminen päiväkotien toimintaan on lisääntynyt ja sitä arvoste-

taan sekä vanhempien että henkilökunnan keskuudessa. Tutkimuksenikin osoittaa, että 
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vanhemmat pitävät tärkeänä heidän toiveidensa ja ajatustensa huomiointia lapsensa kasva-

tuksessa. Karilan (2016, s. 9) kokoamasta teoksesta Vaikuttava varhaiskasvatus käy myös 

ilmi, että nykyään vanhemmat tiedostavat lapsen osallistumisen varhaiskasvatukseen ole-

van hyödyllistä lapsen kasvulle ja kehitykselle. 

Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä avasin myös Urie Bronfenbrennerin ekologis-

ta teoriaa vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön taustalla. Teorian neljästä tasosta mikro- 

ja mesosysteemi ovat oleellisia vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Lapsen kasvu-

ympäristöissä koti ja päiväkoti muodostavat omat mikrosysteeminsä ja niiden yhteistyöstä 

muodostuu mesosysteemi. Mitä paremmin mikrosysteemien yhteistyö toimii, sitä suo-

tuisammat kasvu- ka kehitysedellytykset lapsi saa. Tutkimukseni osoitti, että vanhemmat 

arvostavat suuresti kodin ja päiväkodin luoman mesosysteemin toimivuutta ja pitävät sitä 

tärkeänä lapsen hyvinvoinnin ja suotuisan kasvun tukena. Tutkimuksesta kävi myös ilmi, 

että vanhemmat kaipaavat päiväkodilta apua muiden mesosysteemien muodostamiseen. 

Tällä viittaan vanhempien toiveeseen tukea yhteisöllisyyttä muiden perheiden välillä. 

Myös Hujala, Puroila, Parrila ja Nivala (2007, s. 114-115) nostavat ekologisen teorian kes-

kiöön vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön taustalla varhaiskasvatuksessa. Kasvatuksen 

laadun ja onnistumisen kannalta eri kasvuympäristöjen yhteistyö on merkittävää. Kotien ja 

päiväkodin yhteistyöllä nähdään olevan myös merkitys perheiden tukemisessa yhteisölli-

sesti. Muuttuneissa suku- ja kyläyhteisöissä perheet kaipaavat päivähoidon apua luodes-

saan kodin ulkopuolisia tuki- ja vertaisverkostoja.  

Tutkimuksessani nousi esiin myös ekologiseen teoriaan viitaten eksosysteemin merkitys 

lapsen kasvulle sekä vanhempien ja päiväkodin väliselle yhteistyölle. Eksosysteemit ovat 

ympäristöjä, joissa lapsi ei itse henkilökohtaisesti vaikuta, mutta jotka välillisesti vaikutta-

vat lapseen. Tutkimukseni osoitti, että vanhempien työelämällä ja vapaa-ajan ympäristöillä 

oli merkitys osallistumiseen päiväkodin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Myös Koivunen 

(2009, s. 176) ja Karila (2006, s. 103) tiedostavat työelämän vanhemmille luomien painei-

den vaikuttavan kodin ja päiväkodin väliseen yhteistyöhön. Päiväkodin henkilökunnan 

vastuulle jääkin tarjota osallistumismahdollisuuksia perheille heidän elämäntilanteesta ja 

lähtökohdista käsin. Makrosysteemi tutkimuksessa näyttäytyy varhaiskasvatusta ohjaavien 

lakien ja asiakirjojen muutoksen valossa. Niiden tavoitteena on lisätä vanhempien osalli-

suutta varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa mikä oli myös tä-

män tutkimuksen tavoitteena. 



81 

 

 

Kolmannessa teorialuvussa avasin varhaiskasvatuksessa nykyään vallalla olevia tapoja 

ylläpitää yhteistyötä vanhempien kanssa. Vuosikymmenten saatossa vanhempien ja päivä-

kodin välisestä yhteistyöstä on tullut itsestään selvä osa varhaiskasvatusta. Aikaisempina 

vuosikymmeninä varhaiskasvatuksessa painottui varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatil-

lisuus ja asiantuntijuus kasvatuksen ohjauksessa. 1990-luvulla varhaiskasvatus alkoi kui-

tenkin muuttua asiakaslähtöisempään suuntaan ja vanhempien asiantuntemusta lapsensa 

kasvatuksessa alettiin arvostaa yhä enemmän. (Alasuutari, 2006, s. 84.) 2000-luvulle tulta-

essa vanhempien ja päiväkodin välistä yhteistyötä painotettiin kovasti kasvatuskumppa-

nuuden termillä, jolla tarkoitetaan päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien tasa-arvoista 

asiantuntijuutta ja tietoista sitoutumista lapsen kasvatukseen. Elokuussa 2015 uudistunees-

sa varhaiskasvatuslaissa ei kasvatuskumppanuudesta enää puhuta ja se termi on poistumas-

sa myös uudistuvista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Uudistettu laki ja uudistu-

vat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet painottavat kuitenkin entistä enemmän van-

hempien osallistumista päiväkodin toiminnan suunnitteluun toteutukseen ja arviointiin. 

Aiemmin vanhempien osallistuminen on koskenut lähinnä oman lapsen kasvatuksen suun-

nittelua ja arviointia. (Karila, 2016, s. 41; Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 11.) 

Tutkimukseni osoittaa, että vanhempien tietämys osallistumismahdollisuuksistaan ja toteu-

tuneet osallistumistavat vastaavat kolmannessa teorialuvussa esitettyjä vanhempien tapoja 

osallistua yhteistyöhön päiväkodin toiminnassa. Pitkälti vanhempien toiveet koskivat vielä 

oman lapsen yksilöllistä kasvatusta osana päiväkodin toimintaa, mutta tutkimuksen lopussa 

oli havaittavissa jo vanhempien tietoisuuden heräämistä koskien koko päiväkodin pedago-

giikkaa. Kuitenkaan vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ei vielä ole kehittynyt uuden 

varhaiskasvatuslain vaatimalle tasolle. Tähän vaikuttanee vanhempien vähäinen tietämys 

päiväkodin pedagogisen toiminnan sisällöistä ja merkityksistä sekä vasta uudistuneet yh-

teistyötä ohjaavat lait ja uudistumassa olevat varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat. Uudet 

käytännöt eivät vielä ole tulleet tutuiksi päiväkodin henkilökunnallekaan. Puroila (2002, s. 

109-111) on tutkimuksessaan havainnut, että vanhempien osallistumismahdollisuudet päi-

väkodin toimintaan ovat lisääntyneet, mutta heidän vaikutusmahdollisuutensa päiväkodin 

toimintaan vaihtelevat runsaasti. Vanhemmilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa oman 

lapsen kasvatukseen päiväkodissa, mutta varsinaisesti päiväkodin toiminnan suunnittelusta 

ja toteutuksesta vastaavat varhaiskasvatuksen ammattilaiset. 

Myös Alasuutari & Alasuutari (2011, s. 44-45) toteavat, että vanhempien kanssa tehtävä 

yhteistyö varhaiskasvatuksessa on vielä kaukana tasavertaisesta pedagogisesta kumppa-



82  

 

  

nuudesta. Vanhemmilla on valtaa vaikuttaa lapsen yksilölliseen kasvatukseen, mutta var-

haiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnitteluun heillä ei vielä ole vaikutusmahdolli-

suuksia. Vaikka tutkimuspäiväkodin toiminta vastaa vielä pitkälti pitkään vallalla olleita 

tapoja toteuttaa yhteistyötä vanhempien kanssa, on toiminnassa huomattavissa jo kehitystä 

uudistuvien yhteistyötapojen suuntaan. Innostunut henkilökunta on halukas ottamaan van-

hempia mukaan toiminnan suunnitteluun ja avaamaan pedagogisen toiminnan sisältöjä 

vanhemmille. Tätä myötä uskon vanhempien osallistumisen toiminnan pedagogiseen 

suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin lisääntyvän pikkuhiljaa. 

Jatkotutkimusta ajatellen olisi mielenkiintoista tutkia vielä varhaiskasvatuksen henkilö-

kunnan näkemyksiä vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, koska esimerkiksi Koivu-

sen (2009, s. 176) tutkimus vanhempien osallistumista estävistä tekijöistä oli ristiriidassa 

saamiini tuloksiin vanhempien kokemuksista. Koivusen tutkimus oli toteutettu henkilö-

kunnan näkökulmasta. Olisi mielenkiintoista toteuttaa vanhempien kanssa tehtävää yhteis-

työtä koskeva tutkimus myös uudistuvien lakien ja varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjo-

jen vaikutuksesta yhteistyöhön muutaman vuoden päästä. Tällöin uudistukset voisivat jo 

näkyä varhaiskasvatuksen arjessa ja nähtäisiin lisäävätkö ne merkittävästi vanhempien 

osallistumista. 

9.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään kokonaisvaltaiseen tiedon hankintaan etsimällä 

tietoa yleensä luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyy-

pillistä on tuoda tutkittavien näkökulmat ja ääni esiin sellaisenaan kuin tutkittavat asiat 

kokevat. Todellisissa tilanteissa toimiminen sekä tutkittavien näkökulmien esiin tuonti vaa-

tivat tutkijalta eettistä pohdintaa. Tutkija joutuu tekemään eettisiä valintoja tutkimukses-

saan miettiessään tutkimuksen toteuttamista sekä muodostaessaan tutkimustuloksia. Eetti-

nen pohdinta kulkee siis mukana läpi tutkimuksen. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 125.) 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2002, s. 26-28) opastavat tutkimuseettiseen pohdintaan tut-

kimuksen aihetta valittaessa, tutkittavaa kohdetta valittaessa ja heidän tiedottamisessaan 

sekä tutkimusta raportoitaessa. Tutkimusaihetta päätettäessä on pohdittava miksi aihetta on 

tärkeää tutkia ja kenen näkökulmasta sekä kenen ehdoilla tutkimusta toteutetaan. Tutkitta-

via henkilöitä on tiedotettava tutkimuksesta totuudenmukaisesti ja heiltä on hankittava 

suostumus tutkimukseen. On myös pohdittava kuinka tutkittavien anonymiteetti säilyy 



83 

 

 

sekä kuinka heidän vapaaehtoisuus tutkimukseen varmistetaan koko tutkimuksen ajan. 

Tutkimusta raportoitaessa eettinen pohdinta liittyy totuudessa pysymiseen. Tähän liittyy 

toisten tutkimusten asianmukainen lainaaminen ja hyödyntäminen, tutkimuksen kulun to-

tuudenmukainen kertominen sekä tutkimustulosten esittäminen rehellisesti.  

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2013 s. 6-7) on luonut tutkimuseettiset ohjeet hyvästä 

tieteellisesti käytännöstä, jotka vastaavat yllä olevia tapoja toteuttaa tutkimusta eettisesti 

oikein. Ohjeistuksessa painotetaan rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyös-

sä, tulosten tallentamisessa sekä tulosten esittämisessä. Myös toisten tutkijoiden arvosta-

minen ja tutkimusten asianmukainen lainaaminen korostuvat ohjeistuksessa. Toisten tut-

kimusten tuloksia ei saa esittää ominaan ja niihin on aina viitattava tarkasti. Tutkittavien 

henkilöiden lupautuminen tutkimukseen varmistetaan tutkimusluvalla. Eettisesti oikein 

toteutettu tutkimus lisää tutkimuksen luotettavuutta ja uskottavuutta. 

Tässä tutkimuksessa eettinen pohdinta käynnistyi jo tutkimusaihetta ja tutkimuskohdetta 

valittaessa. Aiheen tärkeys nousi esiin ajankohtaisuudellaan sekä muuttuvilla käytänteillä 

tutkittavassa asiassa. Pohdin kenen näkökulmasta tutkimusta lähden toteuttamaan ja pää-

dyin valitsemaan vanhempien näkökulman, koska heidän osallisuuttaan varhaiskasvatuk-

sessa pyritään lisäämään. Kuka muukaan olisi parempi arvioimaan osallisuuden lisäänty-

mistä kuin vanhempi itse. Jouduin myös tutkimuskohdetta valittaessa eettisen pohdinnan 

eteen. Jouduin miettimään toteutanko tutkimuksen omalla työpaikallani vai jossakin vie-

raassa ympäristössä. Päädyin toteuttamaan tutkimuksen päiväkotiympäristössä, jossa en 

itse vaikuta. Ajattelin tämän lisäävän tutkimuksen luotettavuutta kun en itse ole vaikutta-

massa toteutuvaan toimintaa. Eettinen pohdinta oli siis myös mukana pohtiessani tutkijan 

rooliani. 

Tutkimusta käynnistäessäni varmistin ensin tutkimuspäiväkodin suostumuksen tutkimuk-

seen. Seuraavaksi tiedotin päiväkodin vanhempia tutkimuksesta, jossa kerroin tutkimuksen 

tarkoituksen sekä suunnitellun tutkimuksen kulun. Aineistonkeruuvaiheessa keräsin vastaa-

jilta tutkimusluvat jokaisen kyselyn kohdalla, joissa kerroin aineiston hyödyntämisestä 

sekä tutkittavien anonymiteetin säilyttämisestä. Tutkimusluvalla vanhemmat antoivat luvan 

hyödyntää aineistoa päiväkodin henkilökunnan keskuudessa vaitiolovelvollisuuden mukai-

sesti sekä hyödyntää vanhempien vastauksia tutkimuksen raportoinnissa säilyttäen tutkitta-

vien tunnistamattomuuden.  
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Seuraavan eettisen pohdinnan eteen jouduin tutkimuksen puolivälissä, jolloin vanhempien 

vähäinen aktiivisuus meinasi muodostua ongelmaksi tutkimuksen etenemisen kannalta. 

Jouduin pohtimaan eri vaihtoehtoja kuinka jatkaa tutkimusta siten, etteivät osallistujat koe 

sitä pakottamiseksi. Useita vaihtoehtoja mietittyämme päädyimme tutkimuspäiväkodin 

johtajan sekä pro gradu -tutkielman ohjaajani kanssa jatkamaan tutkimusta raportoidulla 

tavalla. Suunnitelmaa muokattiin esimerkiksi vähentämällä suunniteltuja vanhempainiltoja 

ja seuraavat kyselyt päätettiin järjestää valvotussa tilanteessa, jolloin tutkimukseen käytet-

tävä aika ei kuormittaisi vanhempia.  

Tutkimusraporttia kirjoittaessa olen viitannut toisiin teoksiin ja tutkimuksiin asianmukai-

sesti sekä raportoinut tutkimuksen kulun totuudenmukaisesti. Tutkimustuloksia kirjoittaes-

sani olen pyrkinyt totuudenmukaisesti tuomaan vanhempien näkemykset ja kokemukset 

esille sellaisinaan kuin ne ovat. Aineistoesimerkkejä kirjoittaessani jouduin pohtimaan mitä 

katkelmia voin aineistosta käyttää, että vastaaja säilyy tunnistamattomana myös tutkimus-

päiväkodin keskuudessa. Tutkimustuloksista haluan tuoda esille sen, että ne ovat minun 

tulkintani tutkittavasta asiasta, mutta tuloksiin on päädytty hyödyntämällä vain kyselylo-

makeaineistoa ja siihen liittyvää keskustelua vanhempien ja tutkimuspäiväkodin henkilö-

kunnan kanssa. Omat havainnot ja kokemukset olen pyrkinyt pitämään tutkimustulosten 

ulkopuolella. 

Tutkimuksen luotettavuudesta puhuttaessa puhutaan usein validiteetista ja reliabiliteetista. 

Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tuloksilla osoitetaan, että tutkimuksessa on tutkittu sitä 

mitä on luvattu. Validiteettia tarkasteltaessa pohditaan myös tutkimusmenetelmän ja tutki-

muskohteen yhteensopivuutta. Saadaanko tutkimusmenetelmällä esiin ne seikat mitä on 

lähdetty tutkimaan. Reliabiliteetti puolestaan kuvaa tutkimuksen luotettavuutta sen toistet-

tavuuden kannalta. Saataisiinko samanlaiset tulokset toistamalla tutkimus useampaan ker-

taan. Erityisesti reliabiliteetin käsite on käyttökelpoisempi kvantitatiivisessa tutkimuksessa, 

jossa määrällisin menetelmin pyritään löytämään totuus tutkittavasta asiasta. Kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa taas pyritään saamaan tietystä kohteesta esiin kokonaisvaltainen kuva 

syvällisemmin, jolloin sen toistettavuus muodostuu hankalaksi. (Heikkinen & Syrjälä, 

2010, s. 147; Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 136-137.) 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyy usein myös sen yleistettävyyden arviointi. 

Yleistettävyydellä tarkoitetaan sitä, että ainutkertaisesta tapahtumasta saadun tiedon tulisi 

päteä myös muussa kuin tutkittavassa kohteessa. Kvalitatiivinen tutkimus sijoittuu kuiten-
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kin yleensä tiettyyn ilmiöön ja kontekstiin, josta haetaan syvällistä tietoa, jolloin sen yleis-

tettävyyskään ei ole oleellista. Toimintatutkimuksessa on tarkoitus kehittää tietyn tutki-

muskohteen toimintaa, jolloin ei ole tarkoituskaan hakea yleistettävää tutkimustietoa vaan 

kuvata toimintaa tietyssä kohteessa. (Stringer, 2008, s. 47; Alasuutari, 2011, s. 235.) 

Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 140-141) mukaan tutkimuksen luotettavuuden arviointiin 

ei ole selkeää ohjeistusta, mutta arvioinnin kohteena olevia seikkoja he ovat listanneet. 

Luotettavuutta arvioitaessa arvioidaan tutkimuksen tarkoituksellisuutta, tutkijan roolia, 

vaikutusta ja sitoutuneisuutta tutkimukseen, tutkimusmenetelmän ja tutkimusaineiston so-

pivuutta tutkittavaan asiaan sekä tutkittavien henkilöiden sopivuutta tiedonantajina ja hei-

dän suhdettaan tutkijan muodostamaan tulkintaan. Arvioinnin kohteena on myös tutkimuk-

sen raportointi. Onko tutkimuksen kulku, aineiston analyysi ja tuloksiin päätyminen kuvat-

tu tarkasti ja ymmärrettävästi. Heikkisen ja Syrjälän (2010, s. 149, 152, 155) mukaan toi-

mintatutkimuksen arvioinnissa korostuu sen historiallisen jatkuvuuden arviointi, jolloin 

arvioidaan toimintaa historian valossa sekä toteutunutta toimintaa tulevaisuuden näkymiin 

verraten. Tutkijan oman roolin arviointi on myös tärkeässä osassa toimintatutkimuksen 

luotettavuutta arvioitaessa. On pohdittava sitä miten omalla toiminnallaan ja esioletuksil-

laan on vaikuttanut tutkittavaan kohteeseen ja onko siitä ollut tiedonluonnissa hyötyä vai 

haittaa. Toimintatutkimuksessa on myös arvioitava toteutuneen toiminnan vaikuttavuutta ja 

toimivuutta tutkittavassa kohteessa. 

Tutkimuksen päätteeksi arvioin tämän tutkimuksen luotettavuutta edellä esitettyjen tarkas-

telunäkökulmien valossa. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä vanhempien osallistumista 

päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä lisätä heidän tietämystään näistä 

prosesseista. Tutkimusaihe on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen uudistuvien varhaiskasva-

tuskäytänteiden myötä, joten pidän tutkimuksen toteuttamista tärkeänä. Tutkimusta aloitta-

essani pohdin omaa rooliani tutkimuksessa ja päädyin juuri tutkimuksen luotettavuuden 

näkökulmasta siihen, että en puutu toimintaan tutkittavassa kohteessa mikä toimintatutki-

muksessa olisi ollut mahdollista. Ajattelin kuitenkin, että tutkimustulokset ovat luotetta-

vampia ja enemmän tutkimuskohteen tilaa kuvaavia jos minä en omalla toiminnalla vaiku-

ta toteutettavaan toimintaan.  

Tutkimusmenetelmäksi valitsin toimintatutkimuksen, koska kandidaatin tutkielmassani 

esiin nousi vanhempien toiveita osallistumisestaan päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja 

arviointiin. Halusin tuoda vanhempien näkemykset käytännön päiväkotityöhön, joka toi-
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mintatutkimuksen avulla oli mahdollista. Toimintatutkimuksella saattoi myös edistää tut-

kittavan aiheen kehitystä tutkimuskohteessa. Aineistonkeruumenetelmäksi kyselytutkimus 

valikoitui sen takia, että ajattelin sillä saavani tutkimukseen laajemman osallistujajoukon. 

Isommalla tutkimusjoukolla esiin saisi luotettavampaa koko päiväkotiyhteisöä kuvaavaa 

tietoa. Halusin toteuttaa tutkimuksen vanhempien näkökulmasta, koska tarkoituksena oli 

nimenomaan lisätä heidän tietämystään ja osallisuuttaan tutkittavassa asiassa. 

Tutkimusta olen pyrkinyt raportoimaan mahdollisimman tarkasti ja totuudenmukaisesti 

peittelemättä suunnitelman muutoksia ja epäonnistumisen hetkiä. Olen pyrkinyt osoitta-

maan selkeästi aineistonanalyysin ja sen miten olen päätynyt saamiini tutkimustuloksiin. 

Omat kokemukset ja tulkinnat olen pyrkinyt jättämään minimiin tuloksia luodessa. Tutki-

mustulokset ovat kuitenkin minun tekemäni tulkinta vanhempien kokemuksista, eivätkä ne 

välttämättä päde kaikkien vanhempien näkemyksiin tutkittavassa kohteessa. Joillekin nä-

kemyksilleen vanhemmat eivät aineistossa olleet antaneet riittäviä perusteluja, joten jou-

duin tulkitsemaan niitä toisten antamien perustelujen valossa. En usko tekemäni tulkinnan 

kuitenkaan poikkeavan vallitsevasta tilanteesta tutkittavassa kohteessa. 

Toimintatutkimukselle tyypillisesti olen verrannut saamiani tuloksia sekä historiallisiin että 

tulevaisuuden näkymiin ja saanut kuvattua tämänhetkisen tilanteen tutkittavassa kohteessa. 

Tutkimustuloksiin saattoi vaikuttaa se, että tutkimuspäiväkoti oli vasta käynnistelemässä 

toimintaansa ja varhaiskasvatuskäytännöt olivat vanhemmille uusia. Vakiintuneemmassa 

toiminnassa vanhempien aktiivisuus ja osallistuminen olisi voinut olla suurempaa, jolloin 

toiminta olisi edennyt ehkä suunnitellusti. Toisaalta muuttuvat varhaiskasvatuskäytännöt 

ovat jokaiselle päiväkotiyksikölle uusia, joten tilanne olisi voinut olla sama muissakin yk-

siköissä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole tarkoituskaan yleistää tutkimustuloksia ja 

erityisesti toimintatutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja kehittää tietyn yhteisön toimin-

taa. Mielestäni tutkimuksen luotettavuutta lisää kuitenkin se, että olen verrannut saamiani 

tutkimustuloksia kattavasti aiempiin aihetta koskeviin tutkimuksiin. Näin saamistani tut-

kimustuloksista on hahmotettavissa myös aihetta kuvaavaa yleistettävämpää tietoa. 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen toteutus on ollut antoisa prosessi, josta toivon olevan tutki-

muspäiväkodille hyötyä vielä tulevaa toimintaa suunnitellessaan. Tutkimuksen tekemisen 

myötä olen pohtinut myös oman työyksikköni toimintaa ja vanhempien osallistumisen li-

säämistä. Uskon tutkimuksen hyödyttävän myös muita varhaiskasvatuksen toimijoita kuva-
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tessaan vanhempien osallistumisen nykytilaa ja nostaen esille kehittämistarpeita vanhem-

pien osallistumisen lisäämiseksi.  
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LIITE 1 

Paula Kinnunen   Ennakkotietokirje tutkimuksesta 

paukinnu@student.oulu.fi 

Hei!    20.08.2015 

Opiskelen lastentarhanopettajan työni ohella Oulun yliopistossa kasvatustieteen maisteriksi 

pääaineenani varhaiskasvatus. Nyt opintoni ovat edenneet siihen pisteeseen, että on pro 

gradu-tutkielman aika. Minulle tarjoutui tilaisuus toteuttaa tutkimus päiväkodissanne kulu-

van lukuvuoden aikana. Tutkimuksen aiheena minulla on vanhempien osallistuminen päi-

väkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Olen tutkinut aihetta jo kandidaatin tut-

kielmaa tehdessäni, jolloin kartoitin kolmessa päiväkodissa vanhempien toiveita siitä, mi-

ten he haluaisivat osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. 

Kandidaatin tutkielman tuloksiin pohjautuen olen suunnitellut toteuttavani pro gradu-

tutkielmani toimintatutkimuksena päiväkodissanne. Tutkimuksen toteutukseen tarvitsen 

teidän apuanne ja mielenkiintoanne. Tutkimukseen sisältyy lukuvuoden aikana kolme van-

hempainiltaa (Syyskuu, Tammikuu ja Toukokuu). Näihin mahdollisuuksien mukaan osal-

listumisen lisäksi pyytäisin teitä kirjoittamaan vastaukset kyselylomakkeisiin, joihin van-

hempainillan sisällöt pohjaavat. Kyselylomakkeet toimitetaan teille päiväkodilta hyvissä 

ajoin ennen vanhempainiltaa. Näiden lisäksi toteutan Toukokuussa haastattelut muutamalle 

osallistujalle jos se tutkimuksen kannalta on vielä tarpeen. 

Tutkimukseni tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksesta ja päiväkotien toiminnasta per-

helähtöisempää sekä kehittää päiväkodin kanssa tehtävästä yhteistyöstä tasavertaisempaa 

lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tueksi. Tutkimuksen avulla pääsette osaksi päiväkotinne 

toimintakauden suunnittelua sekä arvioimaan toteutunutta toimintaa päiväkodillanne. Ta-

voitteena olisi luoda päiväkotiinne uusi käytäntö ottaa perheet mukaan päiväkodin toimin-

nan kehittämiseen. Tutkimuksessa kertyvää materiaalia käytetään ainoastaan tässä tutki-

muksessa anonyymisti sekä päiväkotinne toiminnan suunnittelussa vaitiolovelvollisuuden 

mukaisesti. Tutkimuksen raportoinnissa tutkimuspäiväkoti ja tutkimukseen osallistujat 

eivät ole tunnistettavissa.Vastaan mielelläni tutkimuksesta heränneisiin kysymyksiin, joita 

voitte esittää sähköpostitse. 

Kiittäen yhteistyöstä!   Paula Kinnunen 



 

 

 

LIITE 2 

Paula Kinnunen    TUTKIMUSLUPA 

paukinnu@student.oulu.fi    07.09.2015 

 

Opiskelen Oulun yliopistolla kasvatustieteen tiedekunnassa kasvatustieteen maisteriksi, 

pääaineenani varhaiskasvatus. Toteutan päiväkodillanne Pro gradu-tutkielmaa syyskuun 

2015-toukokuun 2016 aikana. Tutkin vanhempien osallistumista päiväkodin toiminnan 

suunnitteluun toimintatutkimuksen avulla. Tutkimuksen lähtökohtana toimii kandidaatin 

tutkielmani, jossa kartoitin vanhempien toiveita päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja 

arviointiin osallistumisesta. Pro gradu-tutkielmassa tutkin kandidaatin tutkielmasta nous-

seiden tulosten toimivuutta käytännössä päiväkodin arjessa. Tutkimuksen tehtävänä on 

lisätä vanhempien osallistumista päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä 

näin ollen saada vanhemmat osaksi päiväkodin kehittämistyötä. 

Tutkimukseen sisältyy lukuvuoden aikana kolme kyselylomaketta ja kolme vanhempainil-

taa sekä tarvittaessa muutaman osallistujan haastattelut tutkimuksen loppuvaiheessa. Tällä 

tutkimuslupa kaavakkeella pyydän lupaa toteuttaa tutkimusta päiväkodillanne sekä lupaa 

käyttää kyselylomakkeiden ja vanhempainiltojen sisältöä osana tutkimuksen raportointia. 

Tutkimuksessa kertyvää materiaalia käytetään ainoastaan tässä tutkimuksessa anonyymisti 

sekä päiväkotinne toiminnan suunnittelussa vaitiolovelvollisuuden mukaisesti. Tutkimuk-

sen raportoinnissa tutkimuspäiväkoti ja tutkimukseen osallistujat eivät ole tunnistettavissa. 

Yhteistyöterveisin    Paula Kinnunen 

_________________________________________________________________________ 

Allekirjoituksella vahvistan osallistumiseni tutkimukseen sekä annan luvan käyttää tutki-

muksessa kertyvää materiaalia anonyymisti osana tutkimuksen raportointia. 

Paikka________________  Päivämäärä______________________ 

Allekirjoitus   Nimen selvennys  

__________________________  ________________________________ 

__________________________ ________________________________  
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LIITE 3 

Paula Kinnunen    KYSELYLOMAKE 

paukinnu@student.oulu.fi    07.09.2015 

 

Päiväkodissanne toteuttamani Pro gradu- tutkielman tutkimustehtävänä on lisätä vanhem-

pien osallistumista päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä näin ollen saada 

vanhemmat osaksi päiväkodin kehittämistyötä. Tämän kyselylomakkeen tarkoituksena on 

kartoittaa ajatuksianne lapsenne päivähoidosta, toiveitanne tulevalle toimintakaudelle sekä 

ajatuksianne siitä miten haluatte toimintakauden aikana olla osallisina päiväkodin toimin-

nan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Kyselylomake toimii suunnittelun pohjana vanhempainillalle, jossa pääsette päiväkodin 

henkilökunnan kanssa keskustelemaan kyselylomakkeen teemoista ja tulevasta toiminta-

kaudesta.  

Vanhempainilta järjestetään tiistaina 22.9.2015 klo: 17.30 päiväkodillanne. Pyytäisin teitä 

palauttamaan kyselylomakkeet päiväkodin henkilökunnalle maanantaihin 14.9.2015 men-

nessä, jotta pääsen kokoamaan vanhempainillan keskustelun runkoa.  

 

Ystävällisin terveisin    Paula Kinnunen 

  



 

 

 

KYSELYLOMAKE 

 

Mitä asioita pidätte tärkeänä lapsenne päivähoidossa? 

 

Millaisista asioista mielestänne koostuu hyvä arki päiväkodissa? 

 

Millaisia toiveita teillä on kuluvalle toimintakaudelle (syys-joulukuu) päiväkodillanne? 

 

Millaisia konkreettisia toimintaideoita haluaisitte toteutettavan toimintakauden aikana? 

 

Millä tavoin haluatte olla osallisina toimintakauden suunnittelussa ja toteutuksessa? 

 

 

Kiitos vastauksista!  
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LIITE 4 

Paula Kinnunen    2. KYSELYLOMAKE  

paukinnu@student.oulu.fi    13.12.2015 

Hei! 

Jatkan päiväkodillanne pro gradu-tutkielmaani vanhempien osallistumisesta päiväkodin 

toiminnan suunnitteluun ja arviointiin seuraavalla kyselylomakkeella. Tutkimuksen tehtä-

vänä on lisätä vanhempien osallistumista päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 

sekä näin ollen saada vanhemmat osaksi päiväkodin kehittämistyötä. Tämän kyselylomak-

keen tarkoituksena on arvioida syksyn 2015 toimintaa sekä teidän toteutuneita mahdolli-

suuksia sen suunnittelussa. Kyselyn avulla kartoitan myös ajatuksianne ja toiveitanne ke-

vään 2016 toimintakaudelle. Tutkimuksen edetessä on noussut myös esille, ettei vanhem-

pien osallistuminen päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin ole helppoa ja itses-

tään selvää, joten haluan tutkia myös osallistumista estäviä asioita. 

Kyselylomake toimii suunnittelun pohjana vanhempainillalle, jossa pääsette päiväkodin 

henkilö-kunnan kanssa keskustelemaan kyselylomakkeen teemoista ja tulevasta toiminta-

kaudesta.  

Vanhempainilta järjestetään Tammikuussa, myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana päivä-

kodillanne. Pyytäisin teitä palauttamaan kyselylomakkeet päiväkodin henkilökunnalle per-

jantaihin 15.1.2016  mennessä, jotta pääsen kokoamaan vanhempainillan keskustelun run-

koa. 

Tässä vielä tutkimuslupa niitä vastaajia varten, jotka eivät mahdollisesti vastanneet en-

simmäiseen kyselyyn. Tutkimusluvan allekirjoittamalla annatte luvan käyttää kyselylo-

makkeiden ja vanhempainiltojen sisältöä anonyymisti osana tutkimukseni raportointia  

_________________________________________________________________________ 

Allekirjoituksella vahvistan osallistumiseni tutkimukseen sekä annan luvan käyttää tutki-

muksessa kertyvää materiaalia anonyymisti osana tutkimuksen raportointia. 

Paikka________________  Päivämäärä______________________ 

Allekirjoitus   Nimen selvennys  



 

 

 

KYSELYLOMAKE 

Miten koette ajatustenne ja toiveidenne tulleen huomioiduiksi päiväkodin toiminnan suun-

nittelussa ja totetuksessa?  

 

Millä tavoin pääsitte osallistumaan päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen 

syyskauden 2015 aikana?  

 

Mitä muuttaisitte päiväkodin toiminnassa?  

 

Millaisia toiveita teillä on päiväkodin toimintaan kevätkaudelle 2016?  

 

Millaisia toiveita teillä on päiväkodin toiminnan suunnitteluun osallistumisesta kevätkau-

della 2016?  

 

Minkä asioiden koet estävän omaa osallistumistasi päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja 

arvioin-tiin?  

 

Vastauksista kiittäen:    Paula Kinnunen 
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LIITE 5 

Paula Kinnunen    3. KYSELYLOMAKE 

paukinnu@student.oulu.fi    17.5.2016 

 

Hei! 

Pro gradu-tutkielmani vanhempien osallistumisesta päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja 

arviointiin on tullut loppusuoralle. Tutkimukseni tehtävänä on ollut lisätä vanhempien 

osallistumista päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä lisätä vanhempien 

osallisuutta päiväkodin kehittämistyössä. Tutkimukseni viimeinen vaihe on tämä kysely-

lomake, jolla haluan kartoittaa näkemyksiänne mahdollisuuksista osallistua päiväkodin 

toiminnan suunnittelu- ja arviointiprosesseihin tutkimuksen ja erityisesti kevään 2016 ai-

kana. 

Kyselylomakkeita hyödynnän tutkimustulosten raportoinnissa sekä kokoan niistä nimettö-

män koonnin päiväkodin henkilökunnalle tueksi päiväkodin toiminnan kehittämiseen. Vä-

litän kyselylomakkeista tekemäni koonnin myös teidän vanhempien luettavaksi.  

Kyselyyn vastaaminen järjestetään maanantaina 23.5.2016, jolloin pyytäisin teitä varaa-

maan pienen hetken kyselyiden täyttämiselle ja kahvittelulle lastanne hakiessa. 

Pro gradu-tutkielmani on tarkoitus valmistua syksyllä 2016, jolloin toimitan sen nähtäville 

myös päiväkodillenne. Kiito kuluneesta toimintakaudesta ja yhteistyöstä tutkimukseni to-

teutuksessa. 

Ystävällisin terveisin: Paula Kinnunen 

 

Allekirjoituksella vahvistan osallistumiseni tutkimukseen sekä annan luvan käyttää tutki-

muksessa kertyvää materiaalia anonyymisti osana tutkimuksen raportointia. 

Paikka________________  Päivämäärä______________________ 

Allekirjoitus   Nimen selvennys  

__________________________  ________________________________  



 

 

 

KYSELYLOMAKE 

Kuvaile omin sanoin kulunutta toimintakautta päiväkodilla: 

 

Miten esittämänne ajatukset ja toiveet ovat tulleet huomioiduiksi ja näkyväksi päiväkodin 

toiminnassa kevätkaudella 2016? 

 

Miten olette päässeet osallistumaan päiväkodin toimintaan kevätkaudella 2016? 

 

Miten koette päässeenne osallistumaan päiväkodin toiminnan arviointiin ja kehittämiseen? 

 

Miten kehittäisitte päiväkodin toimintaa tulevana toimintakautena? 

 

Miten haluaisitte jatkossa osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja 

arviointiin? (Esim: Vanhempainiltojen määrä, varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen, 

asiakaskyselyt ja yhteiset toiminnat ja tapahtumat) 

 

Miten olette kokeneet tämän tutkimuksen vaikuttaneen osallistumiseenne päiväkodin toi-

minnassa? 

 

 

Kiitos vastauksista! 
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LIITE 6 

Vanhempien osallistumista edistävät ja estävät yksiköt päiväkodin toiminnan suunnittelus-

sa ja arvioinnissa (yhteensä 26) 

Edistävät yksiköt 

Lapsen viihtyminen    Tutut ja jatkuvat ihmissuhteet 

Turvallisuus    Yhteistyöhalukkuus 

Kodinomaisuus   Näkemysten kohtaaminen 

Lämmin tunnelma   Henkilöstön ammattitaito 

Rentous 

Tervetullut tunnelma 

Aito läsnäolo 

Avoimuus uusille ideoille 

Kiinnostus perheiden näkemyksiä kohtaan 

Perheiden yksilöllisyyden hyväksyminen 

Kuuntelu 

Toiveisiin reagointi ja vastaaminen 

 

 

Estävät yksiköt 

Jännitys kohdatuksi tulemisesta   Aikatauluhaasteet/ Kiire 

Yhteisöllisyyden puute    Vaivaksi olon pelko 

Tietämättömyys osallistumismahdollisuuksista  Vasta alkanut asiakkuus 

Henkilöstön ammattitaitoon luottaminen  Tyytyväisyys nykyiseen 

Tietämättömyys toiminnan järjestämisen mahdollisuuksista 

Tietämättömyys varhaiskasvatuksesta 


