
 

 

 

Saarela Mari  

Päiväkotien työntekijöiden käsityksiä varhaiskasvatuslain (2015) näkymisestä ja  

vaikutuksista päiväkodin arjessa 

Pro gradu -tutkielma 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Varhaiskasvatus 

2017 

 

 



2 

 

Oulun yliopisto 

Kasvatustieteiden tiedekunta 

Päiväkotien työntekijöiden käsityksiä varhaiskasvatuslain (2015) näkymisestä ja vaikutuksista 

päiväkodin arjessa (Mari Saarela) 

Pro gradu tutkielma, 74 sivua, 10 liitesivua 

Marraskuu 2017 

Pro gradu - tutkimuksen tarkoituksena on selvittää päiväkotien työntekijöiden käsityksiä var-

haiskasvatuslain (2015) keskeisimmistä sisältöuudistuksista sekä tutkia, miten varhaiskasvatus-

lain uudistukset näkyvät ja vaikuttavat päiväkotien arjessa. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, 

sillä se koskettaa kaikkia päiväkotien työntekijöitä sekä varhaiskasvatuspalveluita käyttäviä 

perheitä. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu varhaiskasvatuksen historiasta, jossa tarkaste-

len Johan Amos Comeniusta ja Friedrich Fröbeliä, sillä he ovat vaikuttaneet varhaiskasvatuksen 

kehittymiseen. Comenius on kehitellyt kotikoulun luonnoksen, jota voidaan pitää nykyisten 

varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden pohjana. Fröbel puolestaan on kehitellyt lastentar-

hantoiminnan. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen myös varhaiskasvatuslakia (2015) ja 

sen muutoksia. Varhaiskasvatuslain muutokset tulivat voimaan 1.8.2015. Lain sisältömuutokset 

koskevat muun muassa ryhmäkokoja suhdeluvun muuttuessa siten, että seitsemän lapsen sijaan 

yhtä kasvattajaa kohden ryhmässä saa olla kahdeksan lasta. Laki myös velvoittaa varhaiskas-

vatuksessa arviointiin ja kehittämiseen sekä varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Tekni-

sinä uudistuksina varhaiskasvatusympäristöä on laissa tarkennettu siten, että sen tulee olla tur-

vallinen, terveellinen, kehittävä sekä oppimista edistävä. Palvelujen saatavuuden osalta on tar-

kennettu, että lapsen etu tulee ottaa huomioon päivähoidon järjestämisessä ja suunnittelussa. 

Tutkimus on toteutettu laadullisena fenomenografisena tutkimuksena. Aineisto on kerätty säh-

köisellä kyselylomakkeella sosiaalisen median varhaiskasvattajille tarkoitetuista ryhmistä sekä 

päiväkotien johtajille lähetettynä kyselynä, jonka he ovat voineet jakaa työntekijöille. Kyselyyn 

vastasi yhteensä 75 lastentarhanopettajana ja lastenhoitajana työskentelevää henkilöä. Tutki-

muksen tuloksista käy ilmi, että tärkeimpinä varhaiskasvatuslain sisältömuutoksina päiväkotien 

työntekijät pitävät lasten osallisuutta sekä pedagogiikan korostamista. Myös suhdeluvun muu-

tos koettiin merkittäväksi uudistukseksi, sillä suuremmassa lapsiryhmässä toimintaa pitää miet-

tiä tarkemmin. Varhaiskasvatuslaki näkyy päiväkotien arjessa muun muassa isompina lapsiryh-

minä. Tämän on koettu lisäävän melua ja levottomuutta ryhmässä sekä vaikeuttavan lapsen 

yksilöllistä huomioimista. Lisäksi työmäärän on koettu kasvavan ja kiireen lisääntyvän. Osa 

työntekijöistä on kokenut uupumusta. Jotkut työntekijät ovat myös harkinneet alan vaihtoa, sillä 

he ovat kokeneet, ettei työtä voi enää tehdä niin hyvin kuin haluaisi. Vastauksissa tuli esille, 

että käytännössä lain toteuttamiselle ei ole tarpeeksi resursseja. Tähän olisi tärkeää kiinnittää 

huomiota, jotta varhaiskasvatuspalvelut pysyvät laadukkaina. 

Avainsanat: fenomenografia, lastentarha, päiväkoti, varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen histo-

ria, varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet  
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Johdanto  

Varhaiskasvatuksen historiaa tuntemalla voidaan saada kokonaisvaltainen kuva uudesta var-

haiskasvatuslaista ja ymmärtää muutoksia paremmin. Varhaiset eurooppalaiset kasvatustietei-

lijät loivat kasvatusaatteillaan ja pedagogisilla näkemyksillään pohjaa lastentarha-aatteelle. Ne 

vaikuttivat myös myöhemmin suomalaisen päivähoidon rakentumiseen. Ensimmäinen merkit-

tävä varhainen vaikuttaja varhaiskasvatuksen kentällä on 1600-luvulla elänyt Johan Amos 

Comenius. Hän kehitteli kotikoulun luonnoksen, jota voidaan pitää varhaisena pohjana myös 

nykyisille varhaiskasvatussuunnitelmille (Alaranta, 2017, s. 24-25). Toinen varhaiskasvatuksen 

historian merkittävä vaikuttaja on 1800-luvulla elänyt Friedrich Fröbel, jonka oppi-isä oli Johan 

Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi kehitteli alkeiskasvatuksen pedagogiikkaa ottaen samaan aikaan 

eläneeltä Jean Jacques Rousseaulta vaikutteita kasvatusajatuksiinsa. Tämä vaikutti myös Frö-

belin kasvatusfilosofiaan. Fröbel kehitteli lastentarha-aatteen, jonka pohjalta myös Suomalai-

nen lastentarhatoiminta on alkujaan lähtenyt rakentumaan. 

Lastentarhatoimintaa ohjasi aluksi köyhäinhoitolaki. Lastensuojelulain tultua voimaan päivä-

hoitotoimintaa ohjailevat lakipykälät siirrettiin osaksi lastensuojelulakia. Vaikka Suomessa on 

ollut lastentarhatoimintaa jo 1800-luvun puolivälistä alkaen, päivähoitolaki tuli voimaan vasta 

vuonna 1973. Päivähoitolaki uudistui vuonna 2015, jolloin myös lain nimi muutettiin varhais-

kasvatuslaiksi. 

Varhaiskasvatuslain uudistukset ovat herättäneet paljon keskustelua päiväkodeissa. Laissa var-

haiskasvatus määritellään pedagogisesti painottuneeksi opetuksen, hoidon ja kasvatuksen ko-

konaisuudeksi (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 8). Pedagogiikan lisäksi laissa 

painotetaan lasten ja vanhempien osallisuutta, varhaiskasvatussuunnitelmia, lapsilähtöistä toi-

mintaa sekä arviointia ja kehittämistä. Laissa tehdyt uudistukset voidaan jaotella sisältöuudis-

tuksiin sekä teknisiin uudistuksiin. Sisältöuudistuksissa lain sisältöä on muutettu, kun taas tek-

nisissä uudistuksissa laissa olevia asioita on tarkennettu muutamalla lauseella. Lain sisältöuu-

distuksiin kuuluvat uudistukset, jotka koskevat ryhmäkokoja, arviointia ja kehittämistä sekä 

varhaiskasvatussuunnitelmia. Lain teknisiä uudistuksia puolestaan ovat muun muassa tarken-

nukset varhaiskasvatusympäristöstä, jonka tulee olla turvallinen, terveellinen ja oppimista edis-

tävä sekä palveluiden saatavuus, joissa lapsen etu tulee aina ottaa ensisijaisesti huomioon (Mah-

konen, 2016, s. 46). 
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Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää päiväkotien työntekijöiden käsityksiä varhaiskasvatus-

laista (2015), sen näkymisestä päiväkodin arjessa sekä uudistusten vaikutuksia työhön. Aihe on 

tärkeä, koska varhaiskasvatuslaki koskettaa ja velvoittaa kaikkia päiväkodissa työskenteleviä 

ihmisiä. Se myös vaikuttaa varhaiskasvatuspalveluita käyttäviin perheisiin esimerkiksi varhais-

kasvatustoiminnan, varhaiskasvatussuunnitelmien velvoittavuuden sekä lasten ja vanhempien 

osallisuuden kautta. Tutkimus on ajankohtainen, sillä päivähoitolaki uudistui vuonna 2015. Uu-

distusten yhteydessä lain nimi muutettiin varhaiskasvatuslaiksi. Uudet velvoittavat valtakun-

nalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat tulleet voimaan syksyllä 2016 ja niiden 

mukaiset uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat on otettu käyttöön syksyllä 2017.  

Tutkimuksen olen tehnyt laadullisena fenomenografisena tutkimuksena. Tutkimuskysymyk-

siksi ovat muotoutuneet "Mitkä ovat varhaiskasvatuslain (2015) keskeisimmät sisältöuudistuk-

set päiväkodin työntekijän kannalta?" sekä " Millaisia käsityksiä päiväkotien työntekijöillä on 

varhaiskasvatuslain (2015) näkymisestä ja vaikutuksista päiväkodin arjessa? Uudesta varhais-

kasvatuslaista puhuessani tarkoitan vuoden 2015 varhaiskasvatuslakia, jonka nimi ennen uu-

distuksia oli päivähoitolaki. 

Tutkimuksessa tarkastelen aluksi varhaiskasvatuksen historiaa ja lastentarhatoiminnan kehitty-

mistä. Sen jälkeen tarkastelen varhaiskasvatuslain (2015) keskeisimpiä muutoksia. Tämän jäl-

keen kerron tutkimukseni toteutuksesta ja tarkoituksesta. Tarkastelen myös laadullista ja feno-

menografista tutkimusmetodia sekä fenomenografista analyysiä. Sitten kerron tarkemmin tut-

kimuksen aineiston keräämisestä sekä aineiston analyysin prosessista. Sen jälkeen esittelen tut-

kimustulokset, joiden keskeisimmät asiat kokoan vielä yhteenvedossa. Lopuksi on pohdinta-

osio, jossa samalla pohdin myös tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta. 
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1 Varhaiskasvatuksen historiakatsaus 

Jotta voidaan saada kokonaisvaltainen kuva uudesta varhaiskasvatuslaista, on tärkeää ymmär-

tää varhaiskasvatuksen historiaa. Sen vuoksi olen aluksi koonnut historiakatsauksen siitä, miten 

varhaiskasvatus ja sitä ohjaileva laki ovat kehittyneet. Nykyinen varhaiskasvatuslaki on synty-

nyt päivähoitolakina vuonna 1973 (Mahkonen, 2016, s. 35-36). Suomessa on kuitenkin ollut 

lastentarhatoimintaa jo aikaisemmin 1800-luvun puolivälistä lähtien (Salminen & Salminen, 

1986, s. 93). Varhaiskasvatuksen tärkeinä varhaisina vaikuttajina olen nostanut esille Johan 

Amos Comeniuksen, koska hän on puhunut pienten lasten kasvatuksen ja opetuksen puolesta 

jo 1600-luvulla. Hän on myös tehnyt kotikoulun luonnoksen, jota voidaan pitää varhaisena pe-

rintönä nykymuotoiselle varhaiskasvatussuunnitelman perusteille. Toisena merkittävänä hen-

kilönä olen nostanut esille Friedrich Fröbelin, koska hän kehitteli ja käynnisti lastentarhatoi-

minnan. Näin ollen häntä voidaan pitää koko lastentarha-aatteen isänä (Alaranta, 2017, s. 24-

29.) 

Varhaiskasvatukseen on vaikuttanut muun muassa se, miten lapsi, lapsen asema ja lapsuus on 

kulloinkin ymmärretty yhteiskunnassa. Lapsen asemaa ei ole historiassa juurikaan arvostettu, 

vaan lapsuus on ajateltu pakolliseksi ohimeneväksi vaiheeksi aikuiseksi kasvamisessa. Lapsi-

murhat olivat yleisiä 1500-luvulle saakka. Sitten ajatusmaailma muuttui uskonnon vaikutuksen 

myötä ja alettiin ajattelemaan, että myös lapsilla on sielu. Tämän seurauksena lapset lähetet-

tiinkin kasvatettavaksi muualle kotoa, esimerkiksi johonkin oppilaitokseen tai sukulaisten ko-

teihin. Tuohon aikaan vanhempien lapsiin kohdistama emotionaalinen huomioiminen oli vä-

häistä. 1600-luvulla kotikasvatusta alettiin painottaa ja muun muassa Comenius kirjoitti koti-

kasvatuksesta opaskirjan vanhemmille sekä kasvattajille. (Salminen & Salminen, 1986, s. 7, 

60.) Kotiopetuksessa tärkeänä nähtiin tuohon aikaan uskonnonopetus (Tähtinen & Hovi, 2007, 

s. 16).  

1700-luvulla lapsia kasvatettiin kurilla ja lapsen oma tahto pyrittiin latistamaan, jotta heitä pys-

tyttiin kasvatuksella muovaamaan. Lapsella ei nähty olevan niinkään itseisarvoa, vaan lapsen 

arvo nähtiin varsinkin teollistumisen myötä työvoimana ja aikuisten apulaisina. 1800-luvulle 

tultaessa Friedrich Fröbelin alkoi kehittelemään lastentarhapedagogiikkaa Pestalozzin kasva-

tusaatteiden vaikutuksesta. Fröbel painotti leikkiä sekä lapsen tarpeita ja hänen vaikutuksestaan 

lapsuuttakin alettiin hiljalleen arvostaa itseisarvona. Lapsuutta arvostava ajatusmaailma on kan-
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tanut nykyaikaan saakka ja lapsen asema yhteiskunnassa on vahvistunut. (Salminen & Salmi-

nen, 1986, s.7, 60.) Seuraavaksi esittelen Johan Amos Comeniuksen ja Friedrich Fröbelin sekä 

heidän kasvatusaatteensa tarkemmin. 

1.1 Johan Amos Comenius 

Tšekkiläinen Johan Amos Comenius eli vuosina 1592-1670. Hän vaikutti merkittävästi koulu-

tuksen uudistamisen aatteillaan ja pedagogisilla aatteillaan myös myöhempien kasvatustieteili-

jöiden ajatuksiin. Hän oli opettaja, kirjailija, pappi sekä filosofi ja työskenteli useissa Euroopan 

maissa. Comenius on myös julkaissut omana elinaikanaan paljon oppikirjoja, joita puolestaan 

esimerkiksi Suomessa silloinen Turun piispana toiminut Geselius painatti ruotsin kielelle. Var-

haiskasvatuksen näkökulmasta merkityksellisin Comeniuksen kirjoista on Suuri Opetusoppi, 

jossa on opetussuunnitelman luonnos kotikoululle (taulukko 1). Comeniuksen mukaan varhais-

kasvatukseen tuli sisällyttää ainakin musiikkia, matematiikkaa, äidinkieltä sekä luonnontieteitä. 

Lasten kasvatuksessa Comenius korosti uskonnollisuutta sekä siveellisyyttä. Hän myös pai-

notti, että kaikilla lapsilla tulisi olla tasavertainen mahdollisuus päästä opetuksen piiriin. (Ala-

ranta, 2017, s. 24-25.)  

Comenius vertaa kasvatusta luonnon ja kasvien kasvuun, joka ammattimaisen puutarhurin tai 

kasvattajan antamalla oikealla hoidolla tuottaa hyvää satoa. Hyvällä kasvatuksella ihmisistä tu-

lee Comeniuksen mukaan järkeviä, sivistyneitä ja hyveellisiä yhteiskunnan jäseniä. Opetuk-

sessa Comenius on korostanut helposta ja yksinkertaisesta asiasta kohti vaikeampaa ja moni-

mutkaisempaan asiaan etenemistä. Hän on painottanut myös havainnon tärkeyttä, jonka avulla 

lapsi ymmärtää asiat helpommin. Toisena vertauksena opetuksesta Comenius käyttää talon ra-

kentamista. Talo tarvitsee rakentuakseen kunnon suunnitelmat, oikeat rakennusaineet sekä hy-

vän perustuksen. Lopuksi taloon voi lisätä yksityiskohtia, kun se on muuten valmis. (Comenius, 

1928, s. 104, 168-177.) 

Samalla tavalla opetuksessa tarvitaan ensin suunnitelma, sitten materiaaleiksi oppikirjat ja pe-

rustuksena hyvät yleistiedot. Näiden pohjalta voidaan myöhemmin opettaa yksityiskohtaisem-

paa tietoa. (Comenius, 1928, s. 104, 168-177.) Kun verrataan tätä 1600-luvun ajatusta nykyai-

kaan, huomataan, että suunnitelman tekoa pidetään edelleen tärkeän. Vuoden 2016 varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet painottavat ja samalla velvoittavat suunnitelmien tekoon lapsen 
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varhaiskasvatuksen toteutumiseksi. Perusteena suunnitelmille on se, että niillä voidaan parem-

min turvata lapsen oikeus tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen opetukseen, kasvatukseen ja 

hoitoon varhaiskasvatuksessa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 10). 

Kotikoulun luonnos on tärkeä osa varhaiskasvatuksen historiaa. Se on ollut ensimmäinen mer-

kittävä varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma ja on sitä kautta vaikuttanut varhaiskasvatuksen 

kehittymiseen. Taulukkoon 1 olen koonnut vasemmalle puolelle keskeisimmät tavoitteet oppi-

teemoittain. Taulukon oikealla puolella ovat opetettavat hyveet 1600-luvulta. Oppiteemat ja 

hyveet olen koonnut Comeniuksen Suuren opetusopin kirjasta, jonka E. J. Tammio on kääntä-

nyt latinankielestä suomeksi vuonna 1928.  

Kotikoulu on Comeniuksen mukaan tarkoitettu lapsille kuusivuotiaiksi asti, jonka jälkeen hei-

dän on tarkoitus siirtyä alkeisopetukseen kouluun. Opetussuunnitelmasta on huomattavissa mo-

nia yhtäläisyyksiä, jotka ovat vielä nykyäänkin varhaiskasvatuksessa tärkeitä. Tällaisia ovat 

esimerkiksi monet taulukossa näkyvät hyveet, vaikkei niitä nykymuotoisena kirjatakaan yhtä 

yksityiskohtaisesti kuin kotikoulun luonnoksessa. Jotta yhtäläisyydet tulevat esille, vertailen 

taulukon 1 Comeniuksen kotikoulun luonnosta vuoden 2016 varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteisiin. 
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Taulukko 1: Comeniuksen kotikoulun luonnoksen (Comenius, 1928, s. 334-345) vertailua vuo-

den 2016 varhaiskasvatussuunnitelman (vasun) perusteisiin. 

 

Taulukosta 1 on nähtävissä, että jo 1600-luvulla lapsille opetettavia asioita on ollut runsaasti, 

sillä oppimisen teemoja on mainittu seitsemäntoista ja opetettavia hyveitä kaksitoista. Teemat 

ovat sisältäneet kuitenkin hyvin paljon esimerkiksi peruskäsitteistön opettamista, kun taas al-

keiskoulun puolelle Comenius on luonnostellut oppiaineiksi vanhemmille lapsille monipuoli-

sesti kirjoittamista ja lukemista, matematiikkaa, laulua, piirtämistä ja mittaamista (Comenius, 

1928, s. 336). Myös uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa monilukutaidon kohdalla 

mainitaan, että lapsille tulee opettaa monipuolisesti erilaisia käsitteitä sekä nimetä esineitä ja 

asioita (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 24). 

Perusteissa on myös mainittu tärkeäksi lapsen lähiyhteisön, kuten perheen huomioiminen. Per-

heen kautta voidaan tarkastella nykyhetken lisäksi menneisyyttä ja tulevaisuutta (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 44.) Samanlaisia piirteitä löytyy myös 1600-luvun koti-

koulun luonnoksesta. Muun muassa varhaiskasvatusikäisille lapsille historian osa-alueen oppi-

mistavoitteena on mainittu, että lapsi kertoilee ja muistaa mitä nyt ja aikaisemmin on tapahtunut 
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ja kuka on tehnyt mitäkin. Kotitaloudessa opetettaviksi asioiksi Comenius on puolestaan listan-

nut perheenjäsenten nimitykset, taloustavaroiden, kuten aterimien nimien oppimisen sekä talon 

eri huoneiden nimeämisen oppimisen. (Comenius, 1928, s. 336, 340-347.)  

Taulukossa näkyvä tasapaino-oppi on pitänyt sisällään kevyiden ja raskaiden esineiden arvioin-

nin käsin sekä vaa’alla, jolloin lapsi on oppinut käsitteiden eron. Valo-opin puolella on tutus-

tuttu tarkemmin valoon ja varjoihin, jolloin lapsi on oppinut pimeyden ja valoisan käsitteet. 

Myös tavallisten värien nimeäminen on ollut valo-opin yhtenä tavoitteena. (Comenius, 1928, s. 

336, 340-347.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on nähtävissä ilmiöpohjaisuus. Var-

haiskasvatuksessa siis tarkastellaan ilmiötä, joista lapset ovat kiinnostuneita. Esimerkiksi 

Comeniuksen mainitsemiin valoihin ja varjoihin ei erikseen ole nykysuunnitelmassa mainintaa, 

mutta lasten kiinnostuksen mukaan niihinkin voidaan kiinnittää huomiota. Perusteiden mukaan 

väreihin on pyrittävä kiinnittämään huomiota kuvallisessa ilmaisussa. Kuvien tarkastelussa lap-

sen huomiota voidaan esimerkiksi suunnata kuvissa käytettyihin väreihin (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet, 2016, s. 42-43).  

Kotikoulun luonnoksessa tähtitieteen osa-alueella lapselle on opetettu auringon, tähden, kuun 

ja taivaan käsitteet. Lapsen on tullut myös oppia se, että aurinko nousee ja laskee säännöllisesti. 

Maantiedossa tavoitteena on ollut oppia nimeämään esimerkiksi kaupunki, kylä, joki, järvi, 

vuori sekä tasanko, aina sen mukaan, mitä lapsen lähiympäristössä on sijainnut. Luonnontiedon 

puolella käsitteistönä puolestaan on opetettu esimerkiksi mitä on vesi, puu, tuli, jää ja lumi. 

(Comenius, 1928, s. 336, 340-347.) Nykyaikana uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa ei ole 

mainittu opetettavia asioita niin yksityiskohtaisesti kuin Comenius on tehnyt. Silti esimerkiksi 

ympäristökasvatuksen osa-alueella on mainittu yleisesti opetettavaksi käsitteistöä, joka liittyy 

ympäristöön sekä havainnoimaan vuodenaikojen mukaan erilaisia luonnonilmiöitä (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 45). 

Musiikissa on Comeniuksen aikakaudelle tyypillisesti mainittu päivittäisten hartaushetkien yh-

teydessä helppojen hengellisten laulujen ja virsien oppiminen (Comenius, 1928, s. 340-342). 

Nykyaikana musiikillisessa ilmaisussa huomiota puolestaan kiinnitetään esimerkiksi musiikin 

kestoon, voimaan, perussykkeeseen ja sointiväriin. Musiikkiin kuuluu edelleen myös laulami-

nen. Sen lisäksi lasten kanssa musiikkia tulisi kuunnella ja liikkua musiikin tahdissa sekä soittaa 

monipuolisesti soittimilla ja kehosoittimilla. Myös musiikkiesityksiä tulisi harjoitella ja esittää. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 42.) Comeniuksen mainitsemat mekaaniset 

työt puolestaan ovat tarkoittaneet askartelua, jossa lasta on tullut ohjata esimerkiksi purkamaan, 
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yhdistämään ja kokoamaan erilaisia esineitä (Comenius, 1928, s. 340-342). Vuoden 2016 var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan käsitöiden osa-alueella mainitaan, että lapsen 

tulisi muun muassa saada nikkaroida, rakennella, ommella sekä muovailla. Samalla lapsen tulisi 

saada itse yhdistellä ja kokeilla eri tekniikoita ja materiaaleja (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, s. 43.) 

Ajanlaskun oppimisen tavoitteena Comeniuksen mukaan on ollut osata nimetä ajanmääreitä, 

kuten eilen, huomenna ja ylihuomenna. Samalla on tullut ymmärtää mitä vuosi, kuukausi, 

viikko, päivä ja tunti tarkoittavat sekä erottaa toisistaan vuodenajat (Comenius, 1928, s. 340-

342). Nykyaikana perusteissa on myös maininta aikakäsityksestä, mutta se on liitetty matemaat-

tisen ajattelun yhteyteen. Perusteiden mukaan vuodenaikoja ja vuorokaudenaikoja havainnoi-

malla voidaan avata lapsille aikakäsitettä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 

45). Kieliopin taitoon Comenius on määritellyt oppimisen tavoitteeksi oikean artikulaation eli 

sen, että sanat, kirjaimet ja äänteet lausutaan oikeaoppisesti. Retoriikan puolella huomiota on 

kiinnitetty yleisten vertauskuvien ja elekielen ymmärtämiseen. Dialektiikassa lasten oppimisen 

tavoitteena on ollut ymmärtää, että keskustelussa on usein tapana kysyä ja vastata asioihin. 

Niinpä lapsia on opetettu kysymään oikeaoppisesti asioita ja myös vastaamaan täsmällisesti. 

Runouden osa-alueella lapselle on opetettu muutama runo ulkoa, jotta hän on oppinut runouden 

alkeita.  (Comenius, 1928, s. 340-342.)  

Kuten 1600-luvun kotikoulun luonnoksessa, myös vuoden 2016 perusteissa kielellisiin val-

miuksiin ja taitoihin on kiinnitetty paljon huomiota. Kielten rikas maailma osiossa kielelliset 

taidot on jaettu kuuteen osaan, jotka yhdessä auttavat kielellisen identiteetin kehittymistä. En-

simmäinen osio on vuorovaikutustaidot, jotka sisältävät muiden kanssa kommunikoinnin, ele-

kielen ja kuulluksi tulemisen. Toinen osio on puheen tuottamisen taidot, johon kuuluu puhumi-

sen harjoitteleminen monenlaisissa tilanteissa eri ihmisille. Kolmas osio on kielen ymmärtä-

mistaidot, jota tuetaan esimerkiksi keskustelun ja sanallistamisen avulla. Neljäs osio on kielel-

lisen muistin ja sanavaraston tukeminen tarinoiden, laululeikkien ja lorujen sekä sanallistami-

sen kautta.  Viides osio on kielen käyttötaidot. Niitä harjoitellaan tilannesidonnaisuus huomi-

oon ottaen esimerkiksi huumorin, hyvien tapojen ja eläytymisen kautta samalla, kun harjoitel-

laan puhumista sekä puheen vuorottelua. Viimeisenä osiona on kehittää kielitietoisuutta herät-

tämällä kiinnostus kieleen, sen rakenteisiin ja merkityksiin sekä kirjoittamiseen ja lukemiseen. 

Lapsia myös kannustetaan kysymään asioita. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 

40-41, 45.)   
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 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa velvoitetaan tukemaan lapsen matemaattista ajatte-

lua. Tukeminen voi tapahtua esimerkiksi antamalla mahdollisuus asettaa esineitä järjestykseen 

sekä vertailla, luokitella ja mittailla niitä. Myös lukumääriä, lukukäsitettä ja lukujonotaitoja 

harjoitellaan muun muassa nimeämisen, riimien ja lorujen kautta. Geometriaan tutustutaan esi-

merkiksi muovailun, rakentelun ja askartelun kautta (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 

2016, s. 44-45.) Comeniuksen kotikoulun luonnoksessa geometrian osa-alueella lapsilla on ol-

lut tavoitteena oppia nimeämään erilaisia muotoja sekä adjektiiveja, kuten iso, pieni, pitkä ja 

lyhyt. Comenius on myös laittanut tavoitteeksi oppia erilaisia mittayksiköitä, kuten esimerkiksi 

sylen, vaaksan ja kyynärän mitat, joita ei nykyaikana enää juurikaan käytetä. Aritmetiikka ko-

tikoulun luonnoksessa on puolestaan tarkoittanut matematiikka, jossa tavoitteena on ollut oppia 

lukumäärät yhdestä kymmeneen sekä käsitteet paljon ja vähän sekä enemmän ja vähemmän. 

(Comenius, 1928, s. 340-341.)  

Comeniuksella politiikan alueella tavoitteena on ollut osata yleisesti nimetä käsitteinä esimer-

kiksi pormestari ja sihteeri, sekä siihen aikaan muut yleisemmin käytetyt käsitteet, kuten neu-

vosmies ja raatihuone. Comenius kuitenkin on painottanut, että lapsen ei ole tarvinnut tietää 

kaikkea, vaan omassa elinympäristössään esiintyvät yleisimmät asiat. Opettamisen apukei-

noiksi Comenius on esittänyt kotikoulun ohjeiden antamisen lapsia hoitaville sekä vanhem-

mille. Toisena apukeinona Comenius on kehottanut kuvakirjan käyttöön vedoten siihen, että se 

herättelee monipuolisemmin aisteja oppimisessa. (Comenius, 1928, s. 342, 346-347.) Vuoden 

2016 perusteet velvoittavat varhaiskasvatuksen järjestäjää kertomaan toiminnasta ja sen tavoit-

teista huoltajille. Perusteissa olevien asioiden tulee myös toteutua joka puolella Suomea riippu-

matta siitä, millä paikkakunnalla lapsi elää. Paikalliset erityispiirteet tulee samalla ottaa huomi-

oon, kuten myös lapsen kiinnostuksen kohteet ja aiemmat kokemukset. Kuten Comenius on 

aikoinaan kehottanut käyttämään kuvakirjoja lasten opettamisen apukeinona, niin uudet var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat monipuolisesti tutustumaan lastenkirjallisuu-

teen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 8-9, 16, 20, 41.)   

Kotikoulun luonnoksessa opetettavat hyveet ovat kuuluneet etiikan ja siveysopin osa-aluee-

seen. Avuliaisuuteen on tullut Comeniuksen mielestä varhaislapsuudessa panostaa, koska siten 

opittu tapa on juurtunut hänen mukaansa lapsiin koko loppuelämäksi. Myös uskontoa ja hurs-

kautta on pidetty tuohon aikaan tärkeänä. Lapsille on esimerkiksi katsottu olevan hyväksi oppia 

katekismuksesta ulkoa päälukuja sekä muutenkin oppia pääperusteita uskonnosta. Hyveenä on 

pidetty myös kuuliaisuutta. Lasten on tullut hyvällä mielellä totella aikuisten antamia kieltoja 

sekä käskyjä eikä hangoitella vastaan. Kohtuullisuutta on pidetty tärkeänä varsinkin ravinnon 
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suhteen, eli on syöty vain sen verran kuin on ollut tarpeellista. Kärsivällisyys on puolestaan 

tarkoittanut esimerkiksi tunteiden, kuten vihan ja muiden tunnekuohujen hillitsemistä. (Come-

nius, 1928, s. 342-345.)  

Nykyisissä perusteissa etiikan osa-alueeseen on liitetty kaikki sellaiset eettiset asiat, joita lap-

silta nousee esille. Näitä voivat olla esimerkiksi oikeudenmukaisuus sekä oikean ja väärän tun-

nistaminen. Myös erilaiset tunnetilat, kuten esimerkiksi surullisuus, pelkääminen ja ilo sekä 

ystävyyteen liittyvät teemat on liitetty etiikkaan. Varhaiskasvatus on nykyään uskonnollisesti 

sitoutumatonta, mutta katsomuskasvatuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnottomuuteen 

esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvien tapahtumien ja juhlapyhien kautta. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet, 2016, s. 16, 43.)  

Siisteyden hyveeseen on kuulunut Comeniuksen mukaan hyvät pöytätavat sekä omista tava-

roista, leluista ja vaatteista sekä niiden siisteydestä huolehtiminen. Rakkauden töillä Comenius 

puolestaan on tarkoittanut lähimmäisestä huolehtimista. Hän on kehottanut opettamaan lapsille, 

että kun nähdään lähimmäisen tarvitsevan apua, niin pyyteettömästi autetaan ja jaetaan omas-

taan hänelle. Rehellisyyden hyveenä on opetettu lapsille, että varastaminen on väärin eikä ke-

nenkään tavaroihin saa ilman lupaa mennä koskemaan. (Comenius, 1928, s. 343-345.) Myös 

varhaiskasvatussuunnitelman (2016) perusteissa mainitaan, että lasten tulisi oppia hyviä tapoja 

ja ystävällisyyttä muita kohtaan esimerkiksi toisen asemaan asettumisen kautta. Itsestä huoleh-

timisen ja arjen taitojen kohdalla on mainittu omista tavaroista huolehtimisen opettelu sekä 

omasta hygieniasta huolehtiminen ja pukeutumisen harjoitteleminen Lapsia tulisi myös roh-

kaista sinnikkyyteen ja ratkaisujen keksimiseen, luovuuteen, tutkimiseen ja kyseenalaistami-

seen sekä omatoimisuuteen eikä epäonnistumisista pitäisi lannistua. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet, 2016, s. 22-23.) 

Comeniuksen kotikoulun luonnoksessa totuuden rakkaudella on tarkoitettu sanallista rehelli-

syyttä, eli lasta on pitänyt opettaa aina puhumaan totuudenmukaisesti eikä laskea leikkiä ja 

valehdella. Vaikenemisen hyve on liittynyt myös tähän, sillä sen mukaan lapselle on tullut opet-

taa, ettei hän saa laverrella kaikkia asioita muille. Lapsen on täytynyt tilanteen mukaan olla 

myös hiljaa ja pitää salaisuudet. Samalla on tullut opettaa puheen vuorottelemista, eli lapsen on 

pitänyt myös osata olla hiljaa muiden puhuessa. (Comenius, 1928, s. 343-345.) Puheen vuorot-

telu on uusissa perusteissa mainittu aikaisemmin kielten rikkaan maailman osa-alueella. Tapo-

jen sievistäminen on liittynyt myös sosiaaliseen käyttäytymiseen. Lapselle on tullut opettaa hy-

vät tavat, kuten kiitoksen, anteeksipyytämisen, ja tervehtimisen etiketit. Työn hyveeseen on 
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liittynyt ahkeruus. Comeniuksen mielestä lasten on pitänyt saada jatkuvasti askarrella, osallis-

tua omalta osaltaan myös oikeisiin töihin sekä leikkiä, jotta he eivät oppisi toimettomiksi ja 

osaisi olla jouten. (Comenius, 1928, s. 343-345.) Uusissa vuoden 2016 perusteissa leikkiä pai-

notetaan paljon. Myös aikuisten roolia leikissä ja leikkiympäristöjen rakentamisessa koroste-

taan (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 29.) 

Kotikoulun luonnoksen ja uusien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden väliltä löytyy pal-

jon yhteyksiä ja samankaltaisuuksia, mutta myös eroavaisuuksia, sillä yhteiskunta on muuttunut 

reilussa neljässä sadassa vuodessa merkittävästi. Esimerkiksi asenteet ovat muuttuneet, kun 

lapsen asemaa ja lapsilähtöisyyttä on alettu korostaa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

arvoperustassa mainitaan lapsuuden itseisarvon, ihmisenä kasvamisen sekä lasten oikeuksien 

kunnioittaminen. Samalla korotetaan moninaisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistä-

mistä, kestävään ja terveelliseen elämäntapaan ohjaamista sekä perheiden monimuotoisuuden 

kunnioittamista. Tällaisia asioita ei 1600-luvulla kotikoulun luonnoksessa ole mainittu. Yhteis-

kunnan muuttumisen myötä uusissa perusteissa on nostettu esille myös monilukutaito sekä tek-

nologiakasvatus tieto- ja viestintäteknologian kehittymisen ja yleistymisen myötä. (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 18-19, 23, 45.)  

Comeniuksen kasvatusajattelu on vaikuttanut myöhempiin kasvatusfilosofeihin, sillä sveitsiläi-

nen Pestalozzi (1746-1827), joka oli Friedrich Fröbelin oppi-isä, seurasi Comeniuksen kasva-

tusajatuksia. Tosin myös samaan aikaan eläneen Jean Jacques Rousseaun kasvatusaatteet vai-

kuttivat Pestalozziin. Hän ei kuitenkaan kannattanut kaikkia Comeniuksen ajatuksia. Esimer-

kiksi Comeniuksen suosimien oppiaineiden sijasta Pestalozzi on korostanut henkisien puolien 

kehittämistä sekä lapsen piilevän sisimmän ja hyveiden vaalimista. (Salminen & Salminen, 

1986, s. 53, 57-58.) Seuraavaksi esittelen tarkemmin Pestalozzin oppilaan Fröbelin, jonka kas-

vatusajatteluun vaikutteita on tullut Pestalozzin lisäksi myös Rousseaulta.  

1.2 Friedrich Fröbel 

Saksalainen Friedrich Fröbel eli vuosina 1782-1852. Hän seurasi Pestalozzin kasvatusfilosofi-

sia ajatuksia ollen myös hänen oppilaansa. Tämä näkyy kasvatusajattelussa muun muassa siinä, 

että myös Fröbel ajatteli hyvällä kasvatuksella olevan mahdollisuus ohjailla ja tuoda lapsen 

piilevät hyveet sekä voimavarat esiin. (Alaranta, 2017, s. 26-29.) Pestalozzi painottaa taitoa 

kasvatuksessa, sillä hänen mielestään ei voida täysin luottaa siihen, että luonto yksin hoitaisi ja 
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turvaisi lapsen suotuisan kasvun ja kehityksen. Pestalozzi vertaa tilannetta maahan, joka hoita-

mattomana luonnossa kasvaa rikkaruohoja. (Grue-Sorensen, 1961, s. 24-25.)  

Fröbelin oppi-isänsä Pestalozzi kannatti osaa Jean Rousseaun kasvatusajatuksista ja muun mu-

assa Rousseaun kirjat vaikuttivat Pestalozziin (Anderssen, 1950, s. 488-489).  Esimerkiksi 

Rousseaun Emile eli kasvatuksesta -teoksessa lapsikeskeisen pedagogiikan näkökulma on vah-

vasti esillä ja kirjassa lapsuuden itseisarvoa sekä sen ainutkertaisuutta painotetaan. Myös jokai-

sen lapsen yksilöllisiä piirteitä tuodaan esille. (Hytönen, 2008, s. 21.) Nämä Rousseaun ajatuk-

set vaikuttivat Pestalozzin lisäksi myös Fröbelin kasvatusnäkemyksiin esimerkiksi siinä, että 

varhaisvuodet kasvatuksessa ovat merkityksellisiä ja lapsien tulisi saada olla lapsia (Alaranta, 

2017, s. 26-29). Fröbeliä voidaan pitää lastentarha-aatteen isänä, koska hän on ensimmäisenä 

perustanut vuonna 1840 varsinaisen lastentarhatoiminnan. Sanan lastentarha Fröbel keksi ver-

tauskuvaksi puutarhalle, jossa hyvällä hoidolla kasvatetaan kukkien sijasta lapsia. (Alaranta, 

2017, s. 26-29.) Vertauskuva ideana ei tosin ole uusi. Kuten Fröbelillä, myös Pestalozzilla oli 

samanlainen näkemys kuin Comeniuksella, joka kirjoitti jo 1600-luvulla ajatuksensa siitä, että 

luonnossa kasvaminen sujuu itsestään. Kuitenkin niin kuin tarvitaan puutarhuria, tarvitaan 

myös kasvattajaa kasvattamaan lapsia (Comenius, 1928, s. 164-165).  

Kasvatuksessa Fröbel korosti äidin merkitystä sekä leikkiä. Hän kehitteli leluiksi tunnetut Frö-

belin lahjat, joihin esimerkiksi nykyäänkin käytössä olevat Fröbelin palikat kuuluivat. Fröbel 

omaksui Rousseaun ajatuksen siitä, että valmiiksi tehdyistä leluista tulisi luopua sekä näkemyk-

sen lapsen toimintavietistä, jonka mukaan lapsella on tarve rakentaa, muuttaa ja hajottaa asioita. 

Hänen mielestään leikki on oivallinen keino toimintavietin ohjailemiseen. Fröbelin mukaan 

valmiit lelut eivät kestä lapsen toimintavietin sisältämää hajottamistarvetta, jolloin lelut mene-

vät pääosin rikki.  Tähän tarkoitukseen hän on keksinyt Fröbelin palikat, jolloin lapsi pystyy 

hajottamaan, rakentamaan ja muuttamaan rakennelmia yhä uudestaan. (Salminen & Salminen, 

1986, s. 63-65.) 

Fröbelin lahjoihin ovat vaikuttaneet Pestalozzin korostama aistihavainto oppimisessa sekä hä-

nen alkeisopetukseen kehittämänsä muoto- ja luku-oppi, jonka mukaan Fröbelin lahjojen esi-

neiden ominaisuudet vaihtelivat. (Salminen & Salminen, 1986, s. 63-65.) Pestalozzin mukaan 

varhaiskasvatuksessa tärkeää on sydämen, käden sekä pään kehittäminen. Hyvä ja rakastava 

kasvatus tuo Pestalozzin oppien mukaan hyveet lapsessa esille, joita ovat esimerkiksi oikeu-

denmukaisuus ja rehellisyys. (Alaranta, 2017, s. 25.) Alkeisopetuksessa Pestalozzi painottaa 
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kolmea asiaa, jotka ovat kieli, luku ja muoto. Kieleen kuuluu käsitteistön, artikulaation ja kie-

liopin opettamista. Lukuun puolestaan sisältyvät matematiikan alkeet, kuten muun muassa sor-

mien avulla laskeminen sekä kirjaintaulut lukemaan oppimisessa. Muotojen opettamiseen kuu-

luvat eri muotojen ymmärtämisen lisäksi myös piirtäminen ja mittaaminen. (Salminen & Sal-

minen, 1986, s. 53, 57-58.) Pestalozzin kasvatusopin ytimenä on ajatus siitä, oppiminen lähtee 

havainnosta. Se etenee yksinkertaisista ja helpoista asioista kohti monimutkaisempia ja vaike-

ampia asioita (Pestalozzi, 1933a, s. 7, 200.) Pestalozzi ei myöskään ole kannustanut rankaisu- 

ja palkitsemismenetelmään opetuksessa, sillä oikeanlaisen alkeiskasvatuksen saanut lapsi ha-

luaa Pestalozzin mukaan itse kehittyä ja oppia (Pestalozzi, 1933b, s. 242-243). 

Fröbelin lahjojen tarkoituksena on kehittää lapsen käsitystä muodoista, luonnon laeista ja suh-

teista sekä tukea lapsen luovuuden kehittymistä. Leikkilahjojen lisäksi Fröbel on kehitellyt työ-

lahjat, joissa tarkoituksena on tehdä askarteluja. Yhdessä leikkilahjoista ja työlahjoista muo-

dostuu yksinkertaisesta vaikeampaan etenevä järjestelmä, joka kehittää lapsilla matemaattisia 

taitoja. Jotta Fröbelin pedagogiikasta voidaan saada kokonaisvaltainen kuva, esittelen seuraa-

vaksi, miten lastentarhassa pedagogiikka on konkreettisesti näkynyt Fröbelin leikki- ja työlah-

jojen kautta. Ensimmäinen leikkilahja muodostuu laatikosta sekä päävärien ja välivärien väri-

sistä kuudesta pallosta, joita voidaan heiluttaa narun varassa. Pedagogisena ideana on värien 

lisäksi oppia pallon muoto sekä eri suuntia ja vastakohtia. Toisessa lahjassa on puinen pallo, 

kuutio sekä lieriö, jonka avulla lapsi oppii lisää muotoja ja ominaisuuksien eroja. Esimerkiksi 

puinen pallo ei ole samanlainen kuin tavallinen pallo, joka oli edellisessä lahjassa. Lapsi muun 

muassa oppii, että puinen pallo ei pompi ja on paljon kovempi kuin tavallinen pallo. (Salminen 

& Salminen, 1986, s. 65-70.)  

Loput lahjat muodostuvat fröbelin palikoista ja laatikoista, johon palikat voidaan laittaa vain 

tietyn järjestyksen kautta. Fröbelin palikoiden muotoa olen havainnollistanut kuvassa 1. Valo-

kuvan olen ottanut Oulun yliopiston vitriinistä, johon leikkilahjat ovat lahjoituksena tulleet 

Nuottalan, Ainolan ja Nuottasaaren päiväkotien materiaalivarastosta. 
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Kuva 1: Fröbelin palikat. (Valokuva, Oulun yliopiston vitriini) 

Kuvassa 1 vasemmalla alhaalla näkyvä kolmas lahja on kuutio, joka on jaettu kahdeksaan sa-

mankokoiseen pieneen kuutioon. Neljäs lahja on kuvassa oikealla alhaalla. Se on kuutio, joka 

puolestaan on jaettu pituussuunnassa kahdeksaan samankokoiseen suorakaiteen malliseen pa-

likkaan. Kuvan vasemmassa yläreunassa näkyy viides lahja, joka on kerrannainen kolmannesta 

lahjasta. Se muodostuu kuutiosta, joka on jaettu jokaiseen suuntaan kaksi kertaa eli palikoita 

on yhteensä kaksikymmentäseitsemän. Niistä kolme kuutiota on vielä puolitettu ja toiset kolme 

kuutiota jaettu neljään osaan, jotta saadaan prismoja, joita on yhteensä kahdeksantoista.  

Kuudes ja viimeinen lahjoista, joka näkyy kuvassa oikealla ylhäällä, on puolestaan kerrannai-

nen neljännestä lahjasta. Sen kuutio on jaettu kahdesti molemmilta puolilta, jotta muodostuu 

palikoita, joiden muodot ovat pylväs sekä neliö. Myöhemmin Fröbel on kehitellyt myös asette-

lulevyt, joilla voidaan tutustua pinta-aloihin ja matematiikan lakeihin muodostamalla kuvioita 

alustalle. (Salminen & Salminen, 1986, s. 70-74.) Fröbel on korostanut, että lapsille on tärkeää 

antaa sellaisia leikkivälineitä, jotka eivät ole valmiiksi tehtyjä. Lapsella tulisi olla mahdollisuus 

itse kehitellä hahmo ja muoto hänelle annetuista materiaaleista (Alaranta, 2017, s. 28.) 
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Lastentarhoissa toiminnan vuosisuunnitelma ja päivärytmi rakentuivat vahvasti Fröbelin leikki- 

ja työlahjojen ympärille, mutta päivään mahtui myös liikuntaleikkejä ja keskustelua. Kuten 

leikkilahjat, myös askartelut etenevät helposta monimutkaisempaan. Ensimmäinen askartelu 

muodostuu kepeistä, jotka voidaan asetella haluttuun muotoon, esimerkiksi kirjaimiksi. Toi-

sessa askartelussa muodostelmia tehdään tikuilla, jolloin kuvioiksi muodostuu esimerkiksi kol-

mioita, neliöitä ja muita muotoja. Kolmas askartelu puolestaan on paperin taittelu haluttuun 

muotoon ja neljäs askartelu sisältää paperin punontaa esimerkiksi paperikoreiksi. Fröbelin pe-

dagogiikan konkreettisena tarkoituksena on ollut kehittää opetettavien asioiden ohella luo-

vuutta, sorminäppäryyttä, matemaattisia taitoja sekä keskittymiskykyä. (Salminen & Salminen, 

1986, s. 23-25, 75-76.) 

Askartelujen pedagogisena tarkoituksena on ollut muun muassa opettaa lapsille muotoja. Esi-

merkiksi viidennessä askartelussa tehtävänä on paperin pujottelu suikaleista esimerkiksi koris-

tekuvioiksi pujottelumatolle. Kuudes askartelu puolestaan muodostuu paperin leikkelystä ja re-

pimisestä, jotka lopuksi yhdistetään paperille kuvioksi liimalla. Seitsemäs askartelu on piirus-

tus, jossa tarkoituksena on tehdä erilaisten vaaka-, pysty ja vinoviivojen sekä kaarevien viivojen 

avulla muotoja ja kuvioita. (Salminen & Salminen, 1986, s. 23-25, 75-76.) Vaikka Fröbel on 

opettanut askarrellen matemaattisia taitoja lapsille 1800-luvulla, myös uusissa perusteissa on 

samanlaisia piirteitä. Esimerkiksi geometrista ajattelua tulee vahvistaa muun muassa järjestä-

mällä lapsille tilaisuus askarrella ja rakennella (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 

s. 45). 

Fröbel on halunnut pedagogiikallaan myös opettaa lapsille ompelun alkeita ja käsitöitä kahdek-

sannen askartelun avulla, joka on pistely. Kuviota pistellään molemmilta puolilta neuloilla, 

jotka voivat olla eri paksuisia ja lopuksi reunat voidaan neuloa langalla. Yhdeksäs askartelu on 

edellisen pistelytyön maalaaminen kolmen päävärin ja niiden sekoittamisen avulla, jolloin lapsi 

oppii väriopin lisäksi havainnoimaan ja tekemään johtopäätöksiä. Kymmenennen askartelun 

tehtävänä on tikkujen, herneiden ja keppien avulla muodostaa kuvioita ikään kuin kolmiulot-

teisesti piirtäen. Herneet kuvastavat pisteitä ja tikut sekä kepit viivoja, joita on tarkoitus yhdis-

tellä erilaisiksi kokonaisuuksiksi. (Salminen & Salminen, 1986, s. 23-25, 76-78.) 

Yhdestoista ja samalla viimeinen askartelu on saven leikkely perusmuotojen mukaan ja muo-

vaamalla se erilaisiksi pieniksi esineiksi. (Salminen & Salminen, 1986, s. 23-25, 76-78). Myös 

uudet perusteet määrittelevät, että käsityölliseen toimintaan kuuluu ompelu, muovailu, nikka-
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rointi ja rakentelu, joihin lapselle tulee tarjota varhaiskasvatuksessa mahdollisuus (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 43). Erona Fröbeliin tosin on se, että lasten tulisi itse 

saada suunnitella ja kokeilla sekä toteuttaa käsitöitä. Tästä näkökulmasta katsottuna Fröbelin 

valmiiksi annetut askartelut eivät alkuperäisessä muodossaan palvele enää nykymuotoista var-

haiskasvatusta. 

Pestalozzi-fröbeliläinen lastentarhapedagogiikka on kehittynyt Fröbelin lastentarhatoiminnan 

myötä ja sen pohjalta myös suomalainen päiväkotitoiminta on alkujaan rakennettu. Vuonna 

1849 Fröbel alkoi kouluttaa lastentarhanopettajia, jolloin myös naiset pääsivät työelämään ja 

opetustehtäviin. Fröbelin seuraaja Henriette Schrader-Breyman perusti Fröbelin oppien poh-

jalta vuonna 1866 lastentarhanopettajakoulun, Pestalozzi-Fröbel Hausin. Muun muassa Suo-

men lastentarhatoiminnan järjestämisen puolesta toimineet Hanna Rothman ja Elizabeth Alan-

der kouluttautuivat siellä. (Alaranta, 2017, s. 26-29.) Yhteenvetona vertailen seuraavaksi 

Comeniuksen ja Fröbelin kasvatusfilosofioiden eroja ja yhtäläisyyksiä, jotka olen koonnut ku-

vioon 1. 

 

Kuvio 1: Comeniuksen ja Fröbelin kasvatusfilosofioiden yhtäläisyydet ja erot. 

Comeniuksen 
kasvatusfilosofia 

1600-luvulla

Fröbelin 
kasvatusfilosofia 

1800-luvulla
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Kuviossa 1 on huomattavissa, että Fröbel on omaksunut Pestalozzin kautta monia Comeniuksen 

kasvatusajatuksia. Comenius ja Fröbel molemmat uskoivat, että luonto kasvattaa ihmistä. Aja-

tus luonnonmukaisesta kasvatuksesta näkyy heidän ajattelussaan esimerkiksi Fröbelillä maa-

laiselämän ihannoimisena ja molemmilla uskonnon liittämisessä luontoon. Kasvatuksessa he 

painottivat myös kasvattajan roolin merkityksellisyyttä. jonka avulla kasvatuksen tavoitteet 

pystyttiin saavuttamaan kasvatettavan ohjauksella ja tukemisella. Samalla korostui kasvattajan 

esimerkillisyyden ja mallin näyttäminen kasvatettavalle. Molemmat myös painottivat sitä, että 

kasvatus on tärkeää aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, heti syntymästä lähtien. 

Erityisesti Fröbel korosti, että äiti on tärkeässä roolissa kasvattajana. Fröbelin oppi-isän Pesta-

lozzin mielestä opetuksessa käytettävien keinojen tuli olla lapselle mielekkäitä, mutta sen li-

säksi Fröbel yhdisti oppimisen myös leikkiin. (Salminen & Salminen, 1986, s. 60-63.)  

Kuten kuviossa 1 on esitetty, Comeniuksen kotikoulun luonnoksessa pääpaino on asioiden ja 

käsitteiden ulkoa oppimisessa. Fröbelin pedagogiikassa puolestaan näkyvät Pestalozzin kasva-

tusnäkemykset siitä, että pelkkien tietojen antamisen sijaan kasvatuksen tehtävänä on kehittää 

lapsilähtöisesti ja sisältä päin lapsessa olevia yksilöllisiä kykyjä. Fröbel on omaksunut Pesta-

lozzin ajatukset alkeisopetuksesta ja se on nähtävissä Fröbelin lahjoista, jotka etenevät Pesta-

lozzin oppien mukaan. Comeniuksen tavoin Pestalozzi on painottanut alkeisopetuksessa sitä, 

että sen tulee edetä helposta vaikeaan ja uusi asia opetetaan vasta sitten, kun edellinen asia on 

opittu. Myös tämä kasvatusajatus on nähtävillä Fröbelin pedagogiikassa. Fröbel korosti Rous-

seaun ja Pestalozzin tavoin kasvatuksessa lasten kunnioittamistaan ja rakastamista, mikä on 

vielä nykyäänkin tärkeä asia kasvatuksessa. (Salminen & Salminen, 1986, s. 63-64.) Onkin 

enemmän alettu puhua kasvatuksellisesta pedagogisesta rakkaudesta. Sillä tarkoitetaan esimer-

kiksi kasvattajan osoittamaa lämmintä välittämisen etiikkaa, kannustamista sekä tukea kasva-

tettavia kohtaan (Leskisenoja, 2016, s. 60.) 

1.3 Lastentarhatoiminta Suomessa 

Suomessa ajatus päivähoitojärjestelmästä alkoi muotoutua hiljalleen samoihin aikoihin kansa-

koulujärjestelmän muodostumisen kanssa jo 1840-luvulla. Siihen vaikuttivat eurooppalaiset 

lastentarha-aatteet, joista merkittäviä olivat muun muassa Comeniuksen ja Fröbelin kasvatus-

ajatukset, jotka esittelin aikaisemmin osioissa 1.1 Johan Amos Comenius ja 1.2 Friedrich Frö-

bel. Myös suomalaisen päivähoitotoiminnan juuret pohjautuvat pestalozzi-fröbeliläiseen las-

tentarhapedagogiikkaan. Teollistuminen ja yhteiskunnan muuttuminen loivat myös omalta 
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osaltaan kysyntää päivähoidon tarpeelle. Sitä ennen kasvatus määriteltiin vahvasti perheiden 

tehtäväksi ja myös uskonto määritteli vahvasti kasvatuksen arvomaailmaa. Lapset tuli esimer-

kiksi kasvattaa siten, että heistä tuli hyvin käyttäytyviä sekä ahkeria. Heidän tuli myös kunni-

oittaa vanhempiaan, kuten kohdassa 1.1 Johan Amos Comenius on tarkemmin kerrottu. Las-

tenhoitotarpeesta ei liiemmin puhuttu, koska lapset kasvatettiin kotona. (Alaranta, 2017, s. 24, 

28-29, 31.) Varakkaissa perheissä on puolestaan voitu palkata lastenhoitaja tai kotiopettajatar, 

joka on vastannut lasten opettamisesta, hoidosta sekä kasvatuksesta, mistä puolestaan perhe-

päivähoito on lähtenyt kehittymään. (Parrila, 2002, s. 25). 

Ensimmäisenä lastentarhatoimintaa alkoi Suomessa ajamaan esimerkkinä toimineen mallikou-

lun kautta 1860-luvulla kansakoulun isänä pidetty Uno Cygnaeus. Mallikoulut lopetettiin kui-

tenkin 1900-luvulle siirryttäessä, kun kansakouluja yhdenmukaistettiin. Samoihin aikoihin 

1800-luvun loppupuolella Hanna Rothman aloitti lastentarhatoiminnan Helsingissä. Hän ja hä-

nen myöhempi työtoverinsa Elisabeth Alander olivat molemmat käyneet Saksassa opiskele-

massa lastentarhapedagogiikkaa Pestalozzi-Fröbel Hausissa ja vähitellen lastentarhatoiminta 

lähti menestymään. (Onnismaa, 2010, s. 29.) Etenkin sotien jälkeen päivähoidolle alkoi syntyä 

kysyntää, kun muuttoliike maalta kaupunkeihin voimistui ja työpaikkojen lisääntyessä naiset 

alkoivat hakeutua kodin ulkopuolelle töihin. Päivähoitojärjestelmän rakentamisen tarkoitus yh-

teiskunnassa oli siis yksi keino vastata työvoiman kysyntään, jolloin talouskasvu saatiin nou-

suun. (Alila & Kinos, 2014, s. 8.) 

Uno Cygnaeuksen mielestä lastentarhan tehtävänä oli lähinnä lasten valmentaminen koulua 

varten. Hän kävi Saksassa tutustumassa Fröbelin kehittämiin lastentarhoihin ja kasvatusoppei-

hin, jotka hän toi mukanaan Suomeen. Cygnaeus kannatti Pestalozzin, Rousseaun ja Fröbelin 

näkemyksiä luonnonmukaisesta kasvatuksesta, äidin tärkeydestä sekä siitä, että oppiminen ta-

pahtuu leikin ja toiminnan kautta. Hän perusti Suomeen mallikoulun, johon kuului lastenseimi 

alle neljä vuotiaille lapsille sekä lastentarha, johon otettiin lapsia, jotka olivat viidestä vuodesta 

aina kymmeneen vuoteen asti. Mallikoulussa oli myös tyttökoulu ja poikakoulu kymmenestä 

vuodesta viiteentoista vuotiaille lapsille. (Salminen & Salminen, 1986, s. 92-94.) 

Cygnaeus painotti ikätason mukaista toiminnansuunnittelua ja lapsen yksilöllisten piirteiden 

huomioimista. Lastenseimissä pääpaino oli lasten perushoidossa. Siellä oli myös lauluja, lii-

kuntaleikkejä ja Fröbelin lahjoja, jotka kehittivät hienomotorisia taitoja, joista olen kertonut 

tarkemmin kohdassa 1.2 Friedrich Fröbel. Toimintaa Cygnaeus mallinsi suoraan saksalaisesta 
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lastenseimestä. (Salminen & Salminen, 1986, s. 92-94.) Cygnaeus perusteli pikkulapsille tar-

koitettua opetusta sillä, että kotiopetus ei ollut hänen mielestään tarpeeksi sivistävää (Gygnaeus, 

1910, s. 514-515). 

Lastentarhapuoli oli Cygnaeusin mallikoulussa jaettu kahteen osastoon lasten ikätason mukaan. 

Viidestä seitsemään vuotiaat lapset olivat ensimmäisellä osastolla, jossa jatkui samanlainen toi-

minta kuin lastenseimessäkin. Lapset pyrittiin pitämään koko ajan toiminnassa ja leikissä mu-

kana, jotta voitiin estää lapsen tarkkaamattomuus sekä ikävystyminen. Leikin tuli olla kehoa ja 

sielunvoimia kehittävää vallattoman ja mielivaltaisen leikkimisen sijaan. Lastentarhapuolen 

toinen osasto oli koulumainen ja tarkoitettu seitsemästä yhdeksään vuotiaille lapsille. Siellä 

opetettiin luku- ja kirjoitustaitoa, matematiikkaa, uskontoa ja laulamista. (Salminen & Salmi-

nen, 1986, s. 93-95.) 

Lastenseimillä ja lastentarhoilla oli myös vastustajansa niin Suomessa kuin Saksassakin. Osa 

piti ajatusta mielettömänä ja epärealistisena. Esimerkiksi Preussissa lastentarhat kiellettiin ko-

konaan vuosina 1851-1860, koska toiminta yhdistettiin ateismiin ja sosialismiin, joita pelättiin. 

Myöskään Fröbelin filosofiaa ei kunnolla ymmärretty ja sitä pidettiin monimutkaisena. Fröbel 

kirjoitti vastineeksi selvityksen lastentarhatyön tavoitteista ja pedagogisista näkemyksistään, 

jonka avulla lastentarhakielto lopulta kumottiin. (Salminen & Salminen, 1986, s. 32, 98.) Suo-

messa yksi vastustajista oli J. V. Snellman, jonka mielestä kotikasvatukseen, perheen asioihin 

ja silloiseen perhepolitiikkaan ei tulisi puuttua (Onnismaa, 2010, s. 29). Kotikasvatuksen arvon 

murenemista pelättiin eikä liikuntaleikkejä ja musiikkia nähty tarpeellisiksi lastentarhoissa, joi-

den perustaminen nähtiin muutenkin liian kalliina. Lastentarhat miellettiin vastustajien keskuu-

dessa hyväksi vain työssäkäyvien lapsille sekä lapsille, joiden kasvatusvastuu muuten oli lai-

minlyöty. (Lujala, 2007, s. 65-79.)  

Lastentarha-aatteen kannattajat ja puolestapuhujat perustelivat näkemystään sillä, että päivä-

hoito voi hyvän kasvatuksen lisäksi parantaa merkittävästi lapsen asemaa ja tulevaisuutta, var-

sinkin jos lapsi on köyhistä olosuhteista. (Salminen & Salminen, 1986, s. 109.) Cygnaeuksen 

kehittelemät mallikoulut kuitenkin lakkautettiin 1900-luvun vaihteessa, kun kansakouluja py-

rittiin yhdenmukaistamaan. Samaan aikaan Hanna Rothman oli kuitenkin perustanut lastentar-

han ja täten lastentarha-aate ei täysin hiipunut, vaan lähti hiljalleen yleistymään ympäri Suo-

mea. (Lujala, 2007, s. 65-79.) 
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1.4 Päivähoidosta varhaiskasvatukseen 

Päivähoitojärjestelmästä alettiin Suomessa yleisemmin puhumaan hyvinvointivaltion rakentu-

misen aikoihin sotien jälkeen, kun yhteiskuntarakenne muuttui maatalousyhteiskunnasta kohti 

teollistunutta yhteiskuntaa. Päivähoitojärjestelmän tavoitteena oli lastensuojelu sekä työvoiman 

lisääminen, sillä naisten työllistyminen ja opiskelu mahdollistuivat paremmin päivähoidon 

kautta. (Alila & Kinos, 2014, s. 8.) Silti ensimmäinen lasten päivähoitoa koskeva lainsäädäntö 

tuli voimaan vasta 1970-luvulla, ja sama laki on edelleen voimassa. Tosin nimi on muuttunut 

päivähoitolaista varhaiskasvatuslaiksi ja lakia on muutenkin ajanmukaistettu vastaaman parem-

min nykypäivää. 

Päivähoitojärjestelmä rakentui sosiaalihuollon ja sen lainsäädännön ja toimintakontekstin alai-

suuteen. Päivähoidon ajatuksena oli tarjota palveluita tasavertaisesti kaikille. Aluksi tähän ta-

voitteeseen ei päästy, vaan jouduttiin arvottamaan päivähoitopaikat sosioekonomisin perustein, 

jolloin paikat olivat lähinnä vähävaraisille perheille. Ennen päivähoitolakia lastentarhatoimin-

taa ohjasi vuodesta 1923 alkaen muun muassa köyhäinhoitolaki. Sitten lastensuojelulaki tuli 

voimaan vuonna 1936, joka sisälsi myös päivähoidon säännökset. Ne ohjailivat lastentarhatoi-

mintaa, kunnes melkein neljäkymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1973 päivähoitolaki tuli 

voimaan. (Alila & Kinos, 2014, s. 8, 12.) Kuvioon 2 olen koonnut Alilan ja Kinoksen raportista 

päivähoitolain keskeisimmät vaiheet kohti varhaiskasvatuslakia. 
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Kuvio 2: Päivähoitolain vaiheet varhaiskasvatuslaiksi. Mukaillen Alilaa ja Kinosta (2014.) 

Päivähoitolakia on vuoden 1973-2012 välisenä aikana uudistettu kaiken kaikkiaan 55 kertaa ja 

sen jälkeen on tehty vielä uuteen varhaiskasvatuslakiin liittyvät muutokset. Kuviossa 2 näkyvä 

ensimmäinen merkittävä lisäys päivähoitolakiin on ollut kasvatukselliset tavoitteet vuonna 

1983. Toinen merkittävä muutos oli subjektiivisen päivähoito-oikeuden saaminen vuonna 1990 

alle kolmevuotiaille ja vuonna 1996 kaikille 0-6-vuotiaille, jolloin poistuttiin päivähoidon tar-

veharkintaisuudesta. (Alila & Kinos, 2014, s. 12-14.) 

Kolmas tärkeä uudistus oli esiopetuksen liittäminen osaksi perusopetuslakia ja päivähoitolakiin 

lisätyt säännökset esiopetuksesta vuonna 1999, jos esiopetus järjestetään päiväkodissa. Vuonna 

2003 ilmestyi myös ensimmäinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Päivähoito oli pit-

kään sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa, mutta vuonna 2013 se siirrettiin opetus- ja 

kulttuuriministeriön alaisuuteen. Siirrolla on korostettu jatkumoa varhaiskasvatuksesta esiope-

tukseen ja sieltä perusopetukseen. Varhaiskasvatus nähdään muutoksen myötä myös enemmän 

osana kasvatus- sekä koulutuspalveluita, kun se ennen nähtiin sosiaalihuollon palveluna. (Alila 

& Kinos, 2014, s. 12-14.)  

1973 
Päivähoitolaki

1983 
Kasvatukselliset 
tavoitteet 
kirjataan 
päivähoitolakiin

1990 
Subjektiivinen 
päivähoito-oikeus 
alle 3-vuotiaille ja 
1996 kaikille 0-6-
vuotiaille

1999 esiopetuksen 
säännökset lakiin ja 
osaksi 
perusopetuslakia 

2000 velvoittavaksi 
esiopetus-
suunnitelman 
perusteet

2003 
Varhaiskasvatus-
suunnitelman 
perusteet 
julkaistaan 
ensimmäisen kerran

2013 hallinnon 
siirtyminen sosiaali-
ja terveys-
ministeriöstä 
opetus ja kulttuuri-
ministeriölle

2015 uusi 
varhaiskasvatuslaki

2015 esiopetus 
velvoittavaksi

2016 
varhaiskasvatus-
suunnitelman 
perusteet 
velvoittavaksi
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Vuonna 2015 voimaan tuli uusi varhaiskasvatuslaki, jolla pyrittiin vastaamaan muuttuneen yh-

teiskunnan tarpeisiin. Samalla haettiin säästöjä esimerkiksi sillä, että subjektiivista päivähoito-

oikeutta rajattiin ja ryhmäkokoja nostettiin (Mahkonen, 2016, s. 239). Samana vuonna myös 

esiopetuksesta tuli velvoittavaa. Perusopetuslakia esiopetuksen osalta uudistettiin velvoitta-

vaksi siten, että lapsen on osallistuttava esiopetukseen vuodeksi ennen oppivelvollisuuden al-

kamista (Perusopetuslaki, 628/1998, 26a§). Vuonna 2016 voimaan astui normittavana varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet, joka entisen suosituksen sijaan on nykyään kaikkia velvoit-

tava. Tätä kautta varhaiskasvatuspalveluita pyritään yhdenvertaistamaan kaikkialla Suomessa 

siitä riippumatta, millä paikkakunnalla varhaiskasvatuspalveluita tarjotaan (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet, 2016, s. 8). 

Päivähoidon historia on ollut vahvasti sosiaalihuollon kautta rakentunutta, jolloin kasvatuksen 

näkökulmaa ei ole niin vahvasti saatu aikaisemmin nostettua esille (Alila & Kinos, 2014, s. 8, 

12). Suomalainen päivähoito on aikanaan muotoutunut educare-malliseksi, joka tarkoittaa hoi-

don, opetuksen ja kasvatuksen yhdistämistä (Fonsen, 2014, s. 17; Niikko, 2003a, s. 134). Ai-

kaisemmassa päivähoito käsityksessä sana hoito korostuu, kun taas nykyään enemmän käyte-

tyssä varhaiskasvatus käsityksessä kasvatusta ja pedagogiikkaa korostetaan enemmän kuin ai-

kaisemmin. Varhaiskasvatuskäsite muotoutui jo 1970-luvulla, mutta sitä alettiin käyttää asia-

kirjoissa vasta 2000-luvulla, jolloin käsitteen käyttö yleistyi. (Alila & Kinos, 2014, s. 14, 18-

19.) 
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2 Uusi varhaiskasvatuslaki 

Kun puhutaan uudesta varhaiskasvatuslaista, tarkoitetaan ajantasaistettua lakia lasten päivähoi-

dosta (36/1973), jolle on annettu uusi nimike. Yhtenä uudistuksena lain nimen lisäksi on tavoit-

teiden ajanmukaistaminen päivähoidosta varhaiskasvatukseksi, jotta ne vastaavat nykyajan 

vaatimuksia muuttuneessa yhteiskunnassa. (Mahkonen, 2016, s. 37.) Laki määrittelee varhais-

kasvatuksen tarkoittavan pedagogisesti painotettua hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonai-

suutta, joka on tavoitteellista sekä suunnitelmallista (Varhaiskasvatuslaki 36/1973, 1§,). Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö vastaavat yleisesti päivähoidon valvonnasta, suunnittelusta sekä oh-

jauksesta. Alueellisesti tehtävistä vastaavat aluehallintovirastot. Aluehallintovirastoja ja niiden 

toimintaa valvoo puolestaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Se voi esimerkiksi 

määrätä aluehallintoviraston tekemään päiväkotiin tarkastuksen tai myös suoraan itse valvoa 

päivähoitoa isoissa ja laajoissa asioissa, jotka koskevat esimerkiksi koko Suomea. (Varhaiskas-

vatuslaki 36/1973, 8§, 8a§.) 

Varhaiskasvatuslaissa määritellään varhaiskasvatuksen tavoitteiksi muun muassa tasa-arvon ja 

huoltajien kasvatustyön tukeminen. Tärkeää on yhteistyö huoltajien kanssa lasten edun sekä 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Päiväkodin tulisi tarjota turvalliset ja pysyvät 

vuorovaikutussuhteet henkilöstön ja lasten välille. Varhaiskasvatuksen tavoitteina on myös tun-

nistaa ja tarjota lapselle tarvittavaa tukea. Samalla tulisi mahdollistaa lasten osallisuus heitä 

koskevissa asioissa ja tukea lasten vuorovaikutustaitojen kehittymistä ryhmässä. Keskeistä on 

tarjota varhaiskasvatusympäristö, joka on turvallinen, kehittävä, terveellinen sekä oppimista 

edistävä. Kaikkialla Suomessa tulisi tarjota yhdenvertaiset osallistumisen mahdollisuudet var-

haiskasvatukseen. (Varhaiskasvatuslaki 36/1973, 2a§.) 

Pedagogisen toiminnan tulisi tukea lasten myönteisiä oppimiskokemuksia sekä elinikäistä op-

pimista ja olla liikkumiseen, leikkiin sekä kulttuuriperintöön pohjautuvaa. Varhaiskasvatuksen 

tärkeänä tehtävänä voidaan siis sanoa olevan lasten iän mukainen kokonaisvaltaisen hyvinvoin-

nin, terveyden, kasvun ja kehityksen edistäminen, johon myös kaikki toiminta pohjautuu. (Var-

haiskasvatuslaki 36/1973, 2a§.) Keskeisimmät uudistukset varhaiskasvatuslaissa koskevat ryh-

mäkokoja, osallisuutta ja arviointia sekä varhaiskasvatussuunnitelmia, joista on tullut velvoit-

tavia. Uudistukset voidaan jakaa sisällöllisiin ja teknisiin uudistuksiin, jotka esittelen seuraa-

vaksi tarkemmin. 
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2.1 Sisältöuudistukset 

Sisältöuudistuksilla tarkoitetaan lakiuudistuksia, joilla vaikutetaan lain sisältöön. Varhaiskas-

vatuslain lakimuutoksilla on vaikutettu muun muassa ryhmäkokoon, arviointiin ja varhaiskas-

vatussuunnitelmiin. Tarkastelen näitä kolmea sisältöuudistusta tarkemmin. Nämä lakimuutok-

set vaikuttavat vahvasti päiväkoteihin ja muihin varhaiskasvatuspalveluihin, koska toiminta 

täytyy muokata vastaamaan uutta lakia. 

2.1.1 Ryhmäkoot 

Ryhmäkoosta puhuttaessa voidaan puhua myös suhdeluvusta, eli montako lasta päiväkotiryh-

mässä voi olla yhtä kasvattajaa kohden. Laissa on määritelty, että ryhmässä saa olla lapsia yhtä 

aikaa enintään kolmea kasvattajaa kohden (Varhaiskasvatuslaki 36/1973, 5a§). Valtioneuvos-

ton asetuksessa lasten päivähoidosta tarkennetaan suhdelukua. Ennen lakiuudistusta yli kolme-

vuotiaita lapsia sai olla enintään seitsemän tai alle kolmevuotiaita lapsia yhtä kasvattajaa kohti 

neljä (Mahkonen, 2016, s. 48). Uuden lain myötä suhdelukua on muutettu kokopäivähoidossa 

olevien lasten osalta. Alle kolmevuotiaiden suhdeluku on pysynyt samana (1:4), mutta yli kol-

mevuotiaita voi olla kahdeksan lasta yhtä ammatillisen kelpoisuuden omaavaa kasvattajaa koh-

den. (Asetus lasten päivähoidosta 239/1973, 4§, 6§.) 

Suhdeluvusta sallitaan poikkeaminen lyhytaikaisesti ja tilapäisesti. Erityisen kasvatuksen ja 

hoidon tarpeessa olevat lapset on otettava suhdeluvussa huomioon, jos heillä ei ole omaa avus-

tajaa. Osapäivähoidossa olevia yli kolmevuotiaita lapsia voi olla yhtä kasvattajaa kohti kolme-

toista. Osapäiväisen lapsen hoitoaika saa olla yhtäjaksoisesti enintään viisi tuntia vuorokau-

dessa ja kokopäiväisellä lapsella enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa. (Asetus lasten päi-

vähoidosta 239/1973, 4§, 6§.) 

2.1.2 Arviointi ja kehittäminen 

Lakimuutosten myötä varhaiskasvatusta täytyy myös arvioida päiväkodeissa ja osallistua toi-

minnan ulkopuoliseen arviointiin. Keskeiset tulokset arvioinneista on myös julkistettava. (Var-

haiskasvatuslaki 36/1973, 9b§.) Ulkopuolisessa arvioinnissa esimerkiksi kansallisen toiminnan 

arviointikeskuksen tehtävänä on toteuttaa, kehittää ja tukea arviointeja varhaiskasvatuksessa 

(Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 1295/2013, 2§). Varhaiskasvatustoimin-
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nan arvioinnin tarkoituksena on edistää lasten oppimisen, hyvinvoinnin sekä kehityksen edel-

lytyksiä. Arvioinnin kautta pyritään myös kehittämään varhaiskasvatusta sekä turvaamaan se, 

että varhaiskasvatuslain tarkoitus päiväkodeissa toteutuisi. Laissa ei säädetä tarkemmin millä 

tavalla arviointia pitää toteuttaa ja miten tulokset pitää julkistaa, vaan toteutustavat jäävät var-

haiskasvatuksen järjestäjän vastuulle. (Mahkonen, 2016, s. 51.)  

Varhaiskasvatussuunnitelman (2016) perusteissa tarkennetaan, että varhaiskasvatuksessa ta-

pahtuvan arvioinnin on oltava säännöllistä, oma-aloitteista sekä suunnitelmallista. Arvioinnin 

sekä suunnittelun, kehittämisen ja toteuttamisen kannalta tärkeää on jatkuva pedagoginen do-

kumentointi. Tähän kuuluvat muun muassa erilaiset dokumentit sekä havainnointi ja niiden vä-

linen tulkinta. Arviointi on tärkeää, sillä sen avulla voidaan tunnistaa kehittämistarpeita ja vah-

vuuksia toiminnasta sekä parantaa laatua. Samalla saadaan arvokasta tietoa lapsista ja heidän 

vuorovaikutussuhteistaan sekä kehityksestä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 

37, 60.)  

Lapsille ja heidän huoltajilleen on myös tarjottava säännöllisesti mahdollisuus vaikuttaa var-

haiskasvatuksen arviointiin sekä toimintaan ja sen suunnitteluun (Varhaiskasvatuslaki 36/1973, 

7b§). Varhaiskasvatuksen arviointi kohdistuu myös henkilöstön itsearviointiin, jonka tulee olla 

suunnitelmallista ja tavoitteellista. Siinä voidaan tarkastella esimerkiksi ryhmän pedagogisia 

menetelmiä ja toimintaa, yleistä ilmapiiriä, oppimisympäristöjä tai lasten ja henkilökunnan vä-

listä vuorovaikutusta. Myös huoltajien kanssa yhdessä laadittua lapsen varhaiskasvatussuunni-

telmaa, josta kerron seuraavaksi, tulee arvioida toimintakauden aikana päiväkodissa.  (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 60-61.) 

2.1.3 Varhaiskasvatussuunnitelmat 

Varhaiskasvatussuunnitelmista on tullut lakimuutosten myötä velvoittavia laadittavia asiakir-

joja, kun ne ennen olivat suositeltavia asiakirjoja. Varhaiskasvatussuunnitelma on kolmitasoi-

nen, kuten kuvioon 3 olen havainnollistanut. Siihen kuuluvat valtakunnalliset perusteet, paikal-

liset suunnitelmat sekä lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma.  
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Kuvio 3: Kolmitasoinen varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus. 

Alimpana kuviossa näkyvä valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toimii kai-

ken toiminnan pohjana ja yleisenä toimintaa ohjailevana määräyksenä koko Suomessa. Sen pi-

tää kaikkialla varhaiskasvatustoiminnassa toteutua, jotta toiminta on valtakunnallisesti yhden-

vertaista ja laadukasta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 8-11.) Tällä on pyritty 

tasaamaan paikkakuntakohtaisia eroja. Lapsen varhaiskasvatus tulisi järjestää tietyt periaatteet 

huomioon ottaen samalla lailla ollen joka paikassa laadukasta huolimatta siitä, asuuko lapsi 

esimerkiksi eteläisemmässä Suomessa Hangossa vai pohjoisemmassa kolkassa Nuorgamissa. 

Kuvion 3 keskellä näkyvän paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman voi laatia toimintamuodon 

mukaan esimerkiksi kunta tai yksityinen palveluntuottaja yhteistyötahot huomioiden. Näin ol-

len samalla alueella voi olla useampi paikallinen suunnitelma, jos esimerkiksi kunnallisilla päi-

väkodeilla on yksi paikallinen suunnitelma ja yksityisillä päiväkodeilla jokaisella omansa. Yk-

sityinen päiväkotiketju voi ulottaa paikallisen suunnitelman koskemaan myös kaikkia omia päi-

väkotejaan. Tämän ehtona on, että kaikki paikalliset erityispiirteet otetaan huomioon, jos päi-

väkoteja on useammassa kunnassa. (Mahkonen, 2016, s. 50-51.)  

Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat pohjautuvat valtakunnallisiin perusteisiin, mutta pai-

kallisten erityispiirteiden ja niiden toteuttamisen kautta varhaiskasvatuksessa saa esiintyä paik-

kakuntakohtaisia eroja. Paikallinen suunnitelma ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa valtakunnal-

listen perusteiden kanssa. Siitä ei saa jättää pois mitään sisältöä tai tavoitteita, joita valtakun-

nallisissa perusteissa sekä laissa ja asetuksissa edellytetään toteutettavaksi varhaiskasvatuk-

sessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 8-9.) 
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Kuvion yläosassa näkyvän lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa lapsen omat toiveet ja mieli-

piteet on otettava huomioon. Lastentarhanopettaja vastaa lapsen henkilökohtaisen varhaiskas-

vatussuunnitelman laatimisesta tehden sen yhteistyössä lapsen huoltajien, henkilökunnan sekä 

tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelmaan kirjataan henkilökohtaisten kehi-

tyksen, hyvinvoinnin ja oppimisen tavoitteiden lisäksi myös mahdollisesti tarvittavat tukitoimet 

sekä niiden toteuttaminen varhaiskasvatuksessa. (Varhaiskasvatuslaki 36/1973, 7a§.) Tällä ta-

valla valtakunnallisten ja paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta laaditaan lapsen 

yksilölliset pedagogisen toiminnan tavoitteet. Niitä on myös toimintakaudella arvioitava sekä 

tarkastettava vuosittain tai aina tilanteessa, kun tarvetta ilmenee. Lähtökohtana varhaiskasva-

tussuunnitelmalle ovat aina lapsen etu ja tarpeet, joista tavoitteet muodostuvat. (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet, 2016, s. 8-11.) 

2.2 Tekniset uudistukset 

Teknisillä uudistuksilla tarkoitetaan lakiuudistuksia, joiden keskeinen sisältö on muuten pysy-

nyt samana, mutta asioita on tarkennettu ja täsmennetty esimerkiksi parilla sanalla tai lauseella. 

Uuden varhaiskasvatuslain myötä tarkennuksia on tullut muun muassa ympäristön, ravinnon, 

palvelujen saatavuuden, olosuhteiden sekä vanhemman ja lapsen osallisuuden suhteen. Esitte-

len nämä uudistukset seuraavaksi tarkemmin. 

2.2.1 Varhaiskasvatusympäristö 

Varhaiskasvatuslaki määrittelee, että varhaiskasvatusympäristön tulee olla turvallinen, terveel-

linen, kehittävä sekä oppimista edistävä (Varhaiskasvatuslaki 36/1973, 5§, 6§). Turvallisessa 

ympäristössä kaikki tunteet ovat lapselle sallittuja. Henkilökunta kannustaa lapsia kysymään ja 

myös vastaa kysymyksiin sekä tukee lasta tunteiden ilmaisussa. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, s. 32.) Varhaiskasvatusympäristön terveellisyydestä on säädetty esimerkiksi 

ravinnon osalta. Lakia on täsmennetty siten, että lapselle täytyy varhaiskasvatuksessa järjestää 

ohjattu ja tarkoituksenmukainen ruokailu, jossa ravinto on tarpeellista, terveellistä ja lapsen 

ravitsemustarpeet täyttävää. (Mahkonen, 2016, s. 45.) 

Varhaiskasvatusympäristössä tulee ottaa huomioon esteettömyys, asianmukaisuus sekä lasten 

kehitys- ja ikätaso. Samalla on huomioitava, että varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteiden 

toteutuminen voidaan saavuttaa. (Varhaiskasvatuslaki 36/1973, 5§, 6§.) Esteettömyyden lisäksi 
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varhaiskasvatusympäristöissä tulee ottaa huomioon tilojen akustiikka, muunneltavuus ja moni-

käyttöisyys, valaistus, siisteys, viihtyvyys, sisäilman laatu sekä ekologisuus. Sisätilojen lisäksi 

varhaiskasvatusympäristöinä voivat toimia erilaiset leikkipuistot ja pihat sekä muut soveltuvat 

rakennetut ympäristöt. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 31-32.) 

Oppimisympäristöjen kehittämiseen, rakentamiseen ja suunnitteluun tulee ottaa myös lapset 

mukaan. Tavoitteena on, että ympäristöt kannustavat lapsia monipuolisesti ja eri aisteilla. Ne 

voivat rohkaista lasta esimerkiksi fyysiseen aktiivisuuteen, taiteelliseen kokemiseen ja ilmai-

suun, leikkiin ja tutkimiseen sekä uteliaisuuteen ja oppimisen haluun. Varhaiskasvatusympä-

ristöön kuuluu omalta osaltaan myös tieto- ja viestintäteknologia. Ympäristössä tulee olla tar-

peeksi erilaisia toiminta- ja leikkivälineitä, jotka ovat lapsille turvallisia käyttää. Myös lasten 

tuotokset, ideat, kiinnostuksen kohteet ja leikit tulisi tehdä oppimisympäristöissä näkyväksi. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 31-32.) 

2.2.2 Palvelujen saatavuus 

Varhaiskasvatuksen palvelujen saatavuuteen on lisätty, että lapsen etu tulee ottaa huomioon 

päivähoidon järjestämisessä ja suunnittelussa. Edelleen kunnan on järjestettävä ja huolehdittava 

siitä, että päivähoitoa on tarjolla riittävästi vastaten palvelun kysyntään. (Varhaiskasvatuslaki 

36/1973, 11§.) Mahkosen monialainen yhteistyö varhaiskasvatuksessa kuviossa (4) on havain-

nollistettu yhteistyötä ja palvelujen moninaista saatavuutta.  

Kuvio 4: Yhteistyön monialaisuus varhaiskasvatuksessa. Mukaillen Mahkosen (2016, s. 160) 
kuviota. 

Lapsen 
etu

terveyden
huolto

huoltaja

oikeus 
huomioi-

duksi-
tulemiseentulemiseen

Oikeus 
saada 

suojelua 
ja hoivaa

poliisi- ja 
oikeus-
toimi

sivistys-
toimi

sosiaali-
toimi
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Kuten monialaisen yhteistyön kuviossa 4 huomataan, varhaiskasvatusta järjestettäessä kunnan 

on aina huomioitava lapsen etu. Etu muodostuu siitä, että lapsella on oikeus osallistua, saada 

hoivaa sekä suojelua. Jotta lapsen etu voidaan turvata, on tehtävä tarvittaessa monialaista yh-

teistyötä neuvolan ja terveydenhuollon, poliisi- ja oikeustoimen, sosiaalihuollon ja lastensuoje-

lun sekä sivistystoimen, kulttuurin, opetuksen ja liikunnan sekä muiden varhaiskasvatukselle 

tarpeellisten tahojen kanssa. (Mahkonen, 2016, s. 159-160.) 

Lapsen etu on aina ensisijainen ja keskiössä oleva asia, jonka kautta yhteistyöverkostoa lähde-

tään kartoittamaan. Lapsen edusta on puhuttu myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaa-

misen yhteydessä, sillä uuden varhaiskasvatuslain mukaan silloin, kun vanhempi on kotona voi 

lapsi olla päiväkodissa enintään kaksikymmentä tuntia viikossa. Lapsen etu on huomioitu uu-

dessa laissa mahdollisuutena harkinnanvaraisuuteen. Lapsi voi olla päiväkodissa pidempään 

laajennetun varhaiskasvatuksen piirissä, jos perheen olosuhteet tai lapsen kehityksen tukeminen 

sitä vaatii. (Mahkonen, 2016, s. 245.)  Lapsen edun taustalla vaikuttaa muun muassa Yhdisty-

neiden Kansakuntien Lasten oikeuksien sopimus, jossa määritellään lapsen oikeudet. Sopimuk-

sessakin mainitaan, että lapsella on oikeus huolenpitoon, suojeluun ja mielipiteiden vapaaseen 

ilmaisuun (YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, 3artikla, 13 artikla).  

Myös Suomi on allekirjoittanut sitoutuvansa noudattamaan kansainvälistä Lasten oikeuksien 

sopimusta, joten se tulee ottaa myös varhaiskasvatuslaissa huomioon. Suomen laki ei saa olla 

ristiriidassa Lasten oikeuksien sopimuksen kanssa. Varhaiskasvatuksessa tulee ottaa huomioon 

myös muut Suomen allekirjoittamat velvoitteet, joihin olemme sitoutuneet. Näitä ovat esimer-

kiksi Euroopan ihmisoikeussopimus, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, yhdenvertaisuus-

laki, YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus, tasa-arvolaki ja YK:n vammaisten henkilöi-

den oikeuksien yleissopimus. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 14-15.) 
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3  Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus on toteutettu laadullisena fenomenografisena tutkimuksena. Aineisto on kerätty al-

kuvuodesta 2017 sähköisellä kyselylomakkeella Facebookin varhaiskasvattajille tarkoitetuissa 

ryhmissä. Sähköinen kysely on myös jaettu sähköpostin välityksellä muutamalle päiväkodin 

johtajalle, jonka he ovat voineet jakaa työntekijöilleen. Tutkimukseen osallistuminen on ollut 

täysin vapaaehtoista ja jokainen on saanut itse valita, vastaako kyselyyn vai ei. 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Pro gradu -tutkimukseni tarkoituksena on tutkia varhaiskasvatuslain (2015) näkymistä ja vai-

kutusta päiväkotiarjessa. Aihe on tärkeä, koska varhaiskasvatuslaki koskettaa kaikkia päiväko-

tien työntekijöitä sekä myös varhaiskasvatuspalveluita käyttäviä perheitä. Tutkimuskysymyk-

seni ovat: 

1. Mitkä ovat varhaiskasvatuslain (2015) keskeisimmät sisältöuudistukset päivä-

kodin työntekijän kannalta? 

2. Millaisia käsityksiä päiväkotien työntekijöillä on varhaiskasvatuslain (2015) 

näkymisestä ja vaikutuksista päiväkodin arjessa? 

Kiinnostuin tutkimaan aihetta, sillä uudistukset ovat ajankohtaisia ja ne ovat herättäneet julki-

suudessa paljon keskustelua. Koska varhaiskasvatuslain uudistukset ovat vasta tulleet voimaan, 

aiheesta ei ole myöskään ehditty tekemään juurikaan tutkimuksia. Tutkimuksen tekoaikaan var-

haiskasvatuslain vaikutuksista on ollut menossa myös lain kokonaisvaikutuksia tutkiva Vaka-

Vai-hanke, jonka loppuraportin julkaisun ajankohdaksi on ilmoitettu joulukuu 2017 (VakaVai, 

2017). En ole ollut hankkeessa mukana, vaan pro gradu -työni on täysin itsenäinen tutkimus.  

3.2 Laadullinen tutkimus ja fenomenografia 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen kautta pyritään kuvaamaan todellista elämää ja tut-

kimuksen kohdetta kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2014, s. 161). Eli toisin 

kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, ei laadullisessa tutkimuksessa pyritä tutkimaan määrälli-
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sesti asioita, vaan laadullisesti elämää ja ilmiöitä. Tutkimukseni sopii hyvin laadulliseksi tutki-

mukseksi, koska tutkin päiväkotien työntekijöiden käsityksiä uudesta varhaiskasvatuslaista. 

Päiväkotien työntekijöillä tarkoitan lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia. 

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista jatkuva ongelmanratkaisu sekä tutkijan päätökset, 

jotka johdattelevat tutkimusprosessia sekä analyysiä. Tutkimuksen näkökulma on tärkeää ra-

jata, jotta tutkimuksesta ei tule hajanaista liian monen mielenkiintoisen tutkittavan asian vuoksi. 

(Kiviniemi, 2015, s. 74-77.) Laadullisen tutkimuksen yhtenä piirteenä voidaan pitää havainto-

jen pelkistämistä, sillä aineistosta poimitaan vain tutkimuskysymyksiin vastaavat olennaiset 

asiat (Alasuutari, 2011, s. 40). Toinen piirre on aineistonkeskeisyys, sillä usein aineistolla on 

tutkimuksessa tärkeä merkitys. Teorian ja aineiston vuorovaikutteisuus tutkimusprosessin ai-

kana auttaa selkiyttämään tutkittavan ilmiön käsitteistöä sekä analysointia ja tulkintaa. (Kivi-

niemi, 2015, s. 78-80.) Tutkimuksessani on ollut selkeää, että teoriaa ohjaa muun muassa uusi 

varhaiskasvatuslaki, jonka vaikutuksia päiväkodissa tutkin. 

Laadulliseen tutkimukseen kuuluvista lukuisista metodeista valitsin tutkimukselleni sopivim-

maksi fenomenografian, koska se tutkii ihmisten käsityksiä erilaisia ilmiöitä ja ympäröivää 

maailmaa kohtaan. Fenomenografia tarkoittaa käsitteenä ilmiöstä kirjoittamista (Metsä-

muuronen, 2006, s. 228). Sen tavoitteena on ymmärtää sekä kuvata variaatioita tutkittavien ih-

misten kokemuksista. Samalla tutkitaan käsityksiä siitä, miten asiat heille maailmassa ilmene-

vät ja miten ihmiset selittävät muille ympäristön tapahtumia. (Marton, 1986, s. 31; Niikko, 

2003b, s. 31, 46-47.) 

Haasteena fenomenografiassa on se, miten tutkija saa sivuutettua omat käsityksensä sekä koke-

muksensa. Tutkijan tulisi havainnollistaa tutkittavien käsityksiä ja tapoja ymmärtää asioita tar-

kastelemalla ilmiötä vain tutkittavien ihmisten silmin. (Niikko, 2003b, s. 31, 46-47.) Feno-

menografista tutkimusta on kritisoitu myös muun muassa siitä, että käsitykset ovat muuttuvia 

sekä ympäristöön sidonnaisia. Näin ollen tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä käytän-

nössä haasteiden ratkaisemiseen. Ihmisillä on myös monenlaisia, joskus virheellisiäkin käsityk-

siä asioista ja on esitetty, pitäisikö pohtia sitä, mitkä ovat oikeita käsityksiä. (Metsämuuronen, 

2006, s. 229.) Fenomenografisen tutkimuksen analyysissä noudatetaan kvalitatiivisen tutki-

muksen peruspiirteitä, jotka olen havainnollistanut Niikkoa (2003b) mukaillen kuvioon 5. 
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Kuvio 5: Fenomenografinen analyysiprosessi. Mukailtu Niikon kirjasta Fenomenografia kas-

vatustieteellisessä tutkimuksessa (2003b). 

Fenomenografisessa tutkimuksessa aineisto kerätään etsimällä sopiva ryhmä ihmisiä, joita tyy-

pillisesti haastatellaan avoimella yksilöhaastattelulla. Tiedonhankintamenetelmänä voidaan 

käyttää vaihtoehtoisesti muutakin tutkimukseen soveltuvaa materiaalia kuin haastatteluja, ku-

ten esimerkiksi filmejä, näytteitä tai dokumentteja. Kuvion 5 ensimmäisessä vaiheessa aineisto 

luetaan huolellisesti läpi tarvittaessa useampaan kertaan kokonaiskäsityksen hahmottamiseksi. 

Samalla pyritään löytämään tekstistä tärkeitä ilmauksia tutkimusongelman kannalta kuten esi-

merkiksi kappale, sana, lause tai koko haastattelu. (Niikko, 2003b, s. 31-38, 46-47.) 

Analyysin toisessa vaiheessa tekstistä löydetyt merkitykselliset ja olennaiset ilmaukset lajitel-

laan vertailun avulla omiksi teemoikseen tai ryhmikseen. Kolmannessa vaiheessa muodostu-

neista teemoista tai ryhmistä rakennetaan kategorioita. Tärkeää on päättää tässä vaiheessa se, 

millä tasolla ilmiötä halutaan kuvata. On mahdollista, että kategorioita muokataan ja korjataan 

useampaan kertaan, jotta ne eivät ole limittäin ja muodostavat loogisen suhteen keskenään. 

(Niikko, 2003b, s. 31-38, 46-47.) Analyysissa vaarana voi olla, että kategorioiden välinen ver-

tailu jää tekemättä ja kategorisointi jää keskeneräiseksi (Metsämuuronen, 2006, s. 230). 

Kategorioista voidaan kolmannessa vaiheessa tehdä alatason kategorioiden joukko ja päättää 

analyysi tähän vaiheeseen. Se voi saada kuitenkin tulokset vaatimattoman näköisiksi. Neljän-

nessä vaiheessa onkin mahdollista yhdistää vielä kategoriat ylätason laajemmiksi kuvauskate-

gorioiksi teoreettiset lähtökohdat huomioiden. Kuvauskategorioita voidaan luonnehtia tutkijan 

1. vaihe

• Aineiston lukeminen
• Tärkeiden ilmausten poimiminen

2. vaihe
• Ilmaukset lajitellaan ryhmiksi tai teemoiksi

3. vaihe

• Ryhmistä/teemoista muodostetaan kategoriat
• (analyysi voidaan päättää myös tähän)

4. vaihe

• Kategoriat voidaan yhdistää ylemmän tason 
kuvauskategorioiksi ja päättää analyysi tähän



37 

 

tulkinnaksi tutkittavilta saadusta tiedosta ja ne ovat tutkimustoiminnan päätulos. Kuvauskate-

goriat kuvaavat eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia. Ne myös edustavat käsitysten ja koke-

musten keskeisiä merkityksiä. Koko prosessi rakentuu analyysiprosessin edetessä aineiston 

pohjalta eikä kategorioita voida rakentaa etukäteen. (Niikko, 2003b, s. 32-38.) Seuraavaksi esit-

telen tutkimukseni aineiston analyysiprosessin. 

3.3 Aineiston keruu ja analyysi 

Aineiston keräämisen vaihtoehtoina mietin joko haastatteluja tai sähköistä kyselylomaketta. 

Lopulta päädyin kyselylomakkeeseen, koska sen avulla vastauksia pystyi keräämään paikka-

kunnasta riippumatta eri puolilta Suomea. Kuitenkin, kuten eräs vastaajistakin totesi, olisi haas-

tattelun avulla voinut saada laajempia vastauksia. 

"Hyvä kysely! Valitettavasti vastausaika on rajallinen, joten vastaukset eivät ole niin laajoja, kuin 

ne olisivat voineet olla esimerkiksi haastattelutilanteessa, jossa asioita olisi ollut enemmän aikaa 

pohtia (Kuin näin työpäivän keskellä lasten nukkuessa)." (v18.) 

Sähköisen kyselylomakkeen etuna on kuitenkin ollut lyöntivirheiden minimoiminen litterointi-

vaiheessa, mikä tekee aineistosta luotettavamman (Valli & Perkkilä, 2015, s. 110). Keräsin ai-

neiston vuonna 2017 tammikuun ja helmikuun vaihteessa Google Driveen tekemälläni sähköi-

sellä kyselylomakkeella, jonka jaoin Facebookin varhaiskasvattajille tarkoitettuihin ryhmiin. 

Lähetin linkin kyselyyn myös muutamalle päiväkodin johtajalle, jotta he ovat voineet jakaa sen 

halutessaan työntekijöilleen. Aineiston keräämisessä laadullisen tutkimuksen näkökulmasta 

tärkeää on se, että kyselyyn vastaavat ihmiset ovat hyvin tietoisia tutkittavasta aiheesta ja voi-

sivat oman kokemuksensa pohjalta kertoa ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 85-86). Sain 

kohderyhmän rajattua kyselyssä hyvin, sillä kaikki vastaajat kertoivat lomakkeessa olevansa 

päiväkodissa töissä.  

Vastaajat valikoituivat varhaiskasvattajille tarkoitetuista ryhmistä täysin sattumanvaraisesti 

niistä, jotka halusivat tutkimukseen osallistua. Eettisten periaatteiden mukaisesti osallistujien 

anonymiteetin suojaamiseksi keräsin vastaukset nimettöminä. Kiitokseksi osallistumisesta ar-

voin halukkaiden kesken neljä Finnkinon elokuvalippua. En usko arvonnan vaikuttaneen tutki-

mukseen osallistumiseen, sillä noin puolet vastaajista eivät halunneet osallistua arvontaan, vaan 

täyttivät ainoastaan kyselyn. Motiivina monella vastaajalla oli halu saada äänensä kuuluviin 

päiväkotien arjesta ja vaikuttaa, jonka he kertoivat lopuksi muita kommentteja -kentässä. Monet 

toivoivat, että myös päättäjät lukisivat tutkimuksen tulokset. 
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"Toivottavasti näistä tutkimuksista on jotain hyötyä ja toivottavasti myös päättäjät saavat tulokset 

ja oikeasti heräävät arkitodellisuuteen päivähoidon arjesta." (v11.) 

"Tämä voi olla myös yksi kanava viedä poliittisten päättäjien tietoisuuteen todellista varhaiskas-

vatuksen arkea; miten heidän päätöksensä näkyvät tällä hetkellä arjessa ja mitä vaikutuksia niillä 

on tulevaisuuteen." (v24.) 

Aineiston riittävyyttä mietittäessä hyvä keino on saturaatio. Siinä tarkastellaan kyllääntymistä 

eli sitä, milloin asiat alkavat toistua eikä uutta merkittävää tietoa tutkittavan ilmiön kannalta 

enää ilmene. Laadullisessa tutkimuksessa on esitetty, että kyllääntyminen ja teoreettisen perus-

kuvion ilmeneminen ovat huomattavissa, kun vastauksia on viisitoista, mutta se vaihtelee tut-

kimuksen mukaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 87.) Aineiston keruuvaiheessa kyselylomak-

keellani vastauksia tuli 75 kappaletta. Saturaatio on selkeästi huomattavissa, sillä monet ovat 

laittaneet vastauksiksi samoja asioita. Liiteosiossa on nähtävissä käsityksen perässä suluissa 

numero, monessako vastauksessa kyseinen käsitys ilmeni. Saturaatiota tarkastellessa voidaan 

sanoa, että aineisto on kyllääntynyt ja tutkimusjoukon otanta on riittävä. 

Kyselyyn vastanneista 96% oli naisia ja 4% miehiä. Vastaajat olivat Oulun seudulta (36,5%), 

Etelä-Suomesta (29,7%), Länsi-Suomesta (27%) sekä Itä-Suomesta (6,8%). Vastaajista lasten-

tarhanopettajina työskenteli 43 ihmistä ja lastenhoitajina 32 ihmistä. Työkokemusta heillä oli 6 

kuukaudesta 38 vuoteen, ja keskimäärin työkokemusta oli kertynyt noin 10 vuotta. Vastauksia 

tuli kaiken ikäisten päiväkotiryhmistä (0-6v.), mutta suurin osa 3-5vuotiaiden ryhmien työnte-

kijöiltä. 

Kyselylomakkeessa (liite 1) on ensin viisi taustakysymystä, jotta olen saanut käsityksen vas-

taajaryhmästä. Sen jälkeen on kolme kysymystä, joiden tarkoituksena on ollut selvittää päivä-

kotien työntekijöiden käsityksiä uudesta varhaiskasvatuslaista sekä uudistusten näkymisestä ja 

vaikutuksista työhön (liitteen 1 kysymykset 6-8). Lopuksi on ollut mahdollista jättää muita 

kommentteja tutkimuksesta. Analyysissä keskityn kyselylomakkeen kolmeen käsityksiä selvit-

tävään kysymykseen, jotka ovat: 

1. Miten mielestäsi uusi varhaiskasvatuslaki ja sen tuomat uudistukset NÄKYVÄT päivä-

kodin arjessa?  

2. Mitä mieltä olet näistä uudistuksista?  

3. Miten mielestäsi uusi varhaiskasvatuslaki ja sen tuomat uudistukset VAIKUTTAVAT 

työhösi?  

Analyysimenetelmänä olen käyttänyt Niikon kuvaamaa fenomenografista analyysimallia, josta 

olen kertonut osiossa 3.2 Laadullinen tutkimus ja fenomenografia. Aineiston analyysia aloin 
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tekemään heti, kun kyselyyn varaamani vastausaika oli päättynyt. Analyysin tein osittain kva-

litatiivisen tutkimuksen jatkokurssilla, jolla olin tutkimuksen tekohetkellä talvella 2017. En-

simmäisessä vaiheessa luin koko aineiston läpi ja merkitsin jokaisen kysymyksen jälkeen vas-

taukset merkein (v1., v2., v3...v75.), jotta vastaukset on helpompi erottaa toisistaan. Sen jälkeen 

etsin kaikki merkitykselliset käsitykset vastauksista. Toisessa vaiheessa jaottelin käsitykset kä-

sitysryhmiin samankaltaisten ilmausten mukaisesti ja viimeisessä vaiheessa yhdistin saman-

suuntaiset käsitysryhmät isoimmiksi kuvauskategorioiksi. Tein jokaisen kysymyksen vastauk-

sista omat analyysit, jotta näkisin mihin tutkimuskysymykseen ne vastaavat. Seuraavaksi ku-

vaan tutkimuksen analyysiprosessia tarkemmin. 

3.3.1 Analyysiyksiköiden erottelu 

Ensimmäiseksi luin koko aineiston läpi ajatuksella useampaan kertaan kiinnittäen huomiota 

vastauksista nouseviin käsityksiin. Olen tyytyväinen aineiston laajuuteen ja vastaajat ovat poh-

tineet kysymyksiä laajastikin. Aineiston lukemisen jälkeen poimin ja kirjoitin ylös aineistosta 

kaikki tutkimukseni kannalta merkitykselliset käsitykset aiheesta ja tein niistä listan jokaisen 

asiaa koskevan kysymyksen alle (Liite 2). Sen jälkeen kävin vielä kertaalleen koko aineiston 

läpi tarkasti varmistaen, että olin kirjannut kaikki merkitykselliset käsitykset ylös. Lopuksi las-

kin, kuinka usein käsitys ilmeni.  

Käsityksiä koko aineistosta nousi esille 513 kappaletta. Jätin aineistosta pois ilmauksia, jotka 

eivät vastanneet suoraan kysymykseen. Esimerkiksi "Miten mielestäsi uusi varhaiskasvatuslaki 

näkyy päiväkodin arjessa?" kysymyksen vastaus "mennäänkö taas pylly edellä puuhun" sekä 

"Uuteen lakiin liittyviä asioita on toteutettu aina jollain tasolla ph:ssa" jäivät pois kysymystä 

koskevista käsityksistä, koska ne eivät konkreettisesti suoraan vastaa tämän kohdan kysymyk-

seen. Usein yhdestä vastauksesta löytyi useampia käsityksiä, jotka erottelin merkityksen mu-

kaan (Taulukko 2). Yhdistelin myös samaa tarkoittavat käsitykset yhteen. Esimerkiksi aineis-

tosta nousseet ilmaukset "Henkilökuntavaje", "sijaisia ei palkata" ja "resursseja ei ryhmäkoon 

kasvattamisesta huolimatta lisätä" olen yhdistänyt käsitykseen "riittämättömät henkilökuntare-

surssit". Vastauksista olen korjannut myös jonkin verran oikeinkirjoitusta sitaatteihin, jotta ne 

olisivat helppolukuisempia. 
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Taulukko 2. Analyysiyksiköiden erottelu aineistosta 

"Miten mielestäsi uusi varhaiskasvatuslaki ja sen tuomat uudistukset NÄKYVÄT päiväkodin arjessa?" 

 

Taulukkoon 2 olen havainnollistanut sitä, millä tavalla olen poiminut käsityksiä aineistosta. 

Taulukon aineisto vastaa kyselylomakkeen kysymykseen 1 ”Miten mielestäsi uusi varhaiskas-

vatuslaki ja sen tuomat uudistukset näkyvät päiväkodin arjessa?” Taulukon aineistosta huoma-

taan, että yhdestä vastauksesta on noussut esille useita eri käsityksiä, yhteensä kuusi kappaletta. 

Samanlainen käsitys voi olla ilmaistuna yhdessä vastauksessa kahteen kertaan eri kohdissa, ku-

ten taulukossa näkyvät ilmaukset ”henkilökuntavaje” sekä ”sijaisia ei palkata”. Kuten taulu-

kon oikealla puolella voidaan huomata, olen yhdistänyt ilmaukset yhteen käsitykseen. Käsityk-

set olen nimennyt suoraan aineistosta nousevilla termeillä. Taulukon vastauksesta on allevii-

vattu kohdat, joista olen poiminut käsitykset oikean puolen sarakkeeseen.  Kun olin poiminut 

koko aineistosta kaikki käsitykset, aloin muodostamaan käsitysryhmiä, joista kerron seuraa-

vaksi. 

Alkuperäinen vastaus

"Toiminnan kehittämistä ja arviointia tehdään 
enemmän, tosin monet kokevat sen raskaana

henkilökuntavajeen vuoksi. Meillä on 
vanhempien ja lasten osallisuutta painotettu jo 

aiemmin, mutta edelleen tärkeä asia. 

Valitettavasti enimmäiskoko lain puitteissa ei 
vaikuttanut arkeen millään tavalla. Edelleen 
sijaisia ei palkata, vaikka ryhmässä aikuisten 

ja lasten määrä ei olisikaan lainmukainen. 
Päiväkodissa lasketaan koko talon lapsimäärä 
suhteessa aikuisiin. Tällöin on mahdollista, että 

olen ainoana vastuullisena aikuisena 
ryhmässä, jossa on esimerkiksi 12kpl 1-3 

vuotiaita. 

Apuna on opiskelija ja kieliharjoittelija. Tätä 
tapahtuu erittäin usein. Vanhemmille tästä 

annetaan täysin eri mielikuva, vaikka oikeasti 
lakia kierretään. Monilla työntekijöillä oli isoja 
toiveita koskien enimmäismäärää ja ajateltiin 

sen tuovan helpotusta jatkuvaan 
henkilökuntavajeeseen." (v6.)

Analyysiyksiköt eroteltuna

1. Toiminnan kehittämistä ja 
arviointia enemmän

2. Raskasta

3. Henkilökuntavaje/ sijaisia ei 
palkata

4. Vanhempien ja lasten 
osallisuutta painotetaan

5. Ryhmässä aikuisten ja lasten 
määrä ei lainmukainen

6. Vanhemmille annetaan eri 
mielikuva, vaikka lakia kierretään
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3.3.2 Käsitysryhmiin jakaminen 

Kun olin kirjannut kaikki käsitykset ylös, aloin vertailemaan ja etsimään niistä samankaltai-

suuksia ja eroavaisuuksia, joiden mukaan jaottelin käsitykset ryhmiin. Käsitysryhmiä muodos-

tui uuden varhaiskasvatuslain näkymisestä päiväkodin arjessa kysymyksestä seitsemän kappa-

letta, käsityksiä uudistuksista kysymyksestä neljä kappaletta sekä varhaiskasvatuslain vaiku-

tuksista kysymyksestä myös neljä kappaletta. Käsitysryhmät olen koonnut taulukkoon 3. 

 Taulukko 3. Käsitysryhmät 

 

Taulukkoon 3 kokoamani käsitysryhmät olen pyrkinyt nimeämään käsityksiä parhaiten kuvaa-

valla tavalla. Esimerkiksi uuden varhaiskasvatuslain näkyminen päiväkodin arjessa osion käsi-

tykset "suuremmat ryhmäkoot", "Ei aikaa huomioida lasta yksilönä" ja "Lisääntynyt melu" ryh-

mittelin samaan ryhmään. Muotoilin käsitysryhmän otsikoksi "Lapsiryhmä", jotta otsikko ku-

vaisi uuden varhaiskasvatuslain näkymistä lapsiryhmässä sisältäviä käsityksiä. Taulukon va-

semmalla puolella näkyvät käsitykset vastaavat kyselylomakkeen kysymykseen 1. ”Miten mie-

lestäsi uusi varhaiskasvatuslaki ja sen tuomat uudistukset näkyvät päiväkodin arjessa?” Käsi-

tysryhmiä muodostui yhteensä seitsemän kappaletta, joita ovat lapsiryhmä, työssä jaksaminen, 

Uuden 
varhaiskasvatuslain 

näkyminen 

(kyselylomakkeen 
kysymys 1.)

Lapsiryhmä

Työssä jaksaminen

Työ

Vasu

Osallisuus

Lain noudattaminen

Inkluusio

Käsitykset 
uudistuksista

(kyselylomakkeen 
kysymys 2.)

Lain toteutus

Subjektiivisen 
päivähoito-oikeuden 

rajaaminen

Vasu

Ajatukset laista

Uuden 
varhaiskasvatuslain 
vaikutukset työhön

(kyselylomakkeen 
kysymys 3.)

Henkilökunnan 
jaksaminen

Ryhmäkoon kasvu

Vaikuttaa työhön

Vaikuttaa 
työyhteisöön
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työ, vasu, osallisuus, lain noudattaminen ja inkluusio. ”Työssä jaksaminen” käsitysryhmään 

olen yhdistänyt esimerkiksi käsitykset ”Riittämättömät henkilökuntaresurssit” sekä ”Henkilö-

kunta väsyneempää ja uupuneempaa”. ”Työ” käsitysryhmässä on koottu käsityksiä, jotka liit-

tyvät töihin. Tällaisia käsityksiä ovat muun muassa ”Lisääntynyt työmäärä sekä palaverit ja 

paperihommat”, ”Kiire” sekä ”Pedagogiikkaa korostetaan”.  

Taulukon 3 ”Vasu” käsitysryhmässä kaikki käsitykset koskevat varhaiskasvatussuunnitelmia. 

Käsityksiä ovat esimerkiksi ”Uuden vasun tekeminen ja palaverit” sekä ”Kaikille lapsille laa-

dittu varhaiskasvatussuunnitelma”. ”Osallisuus” käsitysryhmään on ryhmitelty käsityksistä 

esimerkiksi ”Lapsen osallisuus korostuu” sekä ”Oppimisympäristöjä rakennetaan siten, että 

lapsi voi valita eri mahdollisuuksia mitä tekee”. ”Lain noudattaminen” käsitysryhmä muodos-

tui nimensä mukaisesti lain noudattamista koskevista käsityksistä, kuten ”Päivähoidon johto 

kiertää varhaiskasvatuslakia” sekä ”Paperilla suhdeluku näyttää hyvältä, mutta käytännössä 

toimitaan eri tavalla, mikä ei ole lain mukaista”. ”Inkluusio” käsitysryhmään olen ryhmitellyt 

käsityksiä, jotka koskevat erityistä tukea tarvitsevia lapsia, kuten ”Erityislapset inkluusion 

myötä osa tavallista lapsiryhmää” sekä ”Tukea tarvitsevien oireilu pahenee”. 

Taulukon keskelle olen koonnut käsitysryhmät, jotka koskevat uudistuksia. Ne vastaavat kyse-

lylomakkeen kysymykseen 2. ”Mitä mieltä olet näistä uudistuksista?” Käsitysryhmiä muodos-

tui neljä ja nimesin ne kuvaamaan parhaiten kyseisten ryhmien käsityksiä. Käsitysryhmiksi 

muodostuivat lain toteutus, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, vasu sekä ajatukset 

laista. ”Lain toteutus” käsitysryhmään olen koonnut sellaisia käsityksiä, kuin ”Paperilla erin-

omaisia asioita, mutta käytännössä ollaan kovilla eikä kaikki toteudu” sekä ”Uudistuksista pi-

tää myös keskustella henkilökunnan keskuudessa, jotta kaikki ymmärtävät, mitä ne merkitsevät, 

eikä jää paperinipuksi hyllyyn”.  

”Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen” käsitysryhmään kokosin käsityksiä, kuten 

”Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen kanssa ei ole linjassa varhaiskasvatuksen saa-

tavuuden korostamisen, koulutuksellisen tasa-arvon ja pedagogiikan korostamisen kanssa” 

sekä ”20h/vk lasten pitäisi olla loma-aikoina kotona, eikä täyttää ryhmiä”. ”Vasu” käsitysryh-

mään kokosin vasua koskevat käsitykset, kuten ”Vasu vaikuttaa enemmän jokapäiväiseen työ-

hön” sekä ”Vasu uudistus hyvä”. ”Ajatukset laista” käsitysryhmään kokosin laajasti kaikki kä-

sitykset, joissa tuotiin ilmi erilaisia ajatuksia ja mielipiteitä laista. Tällaisia käsityksiä ovat esi-

merkiksi ”Hyviä, tärkeitä, mielekkäitä ja odotettuja uudistuksia” sekä ”Uudistukset ovat huo-

noja, ontuvia ja vievät päivähoitoa huonompaan suuntaan”. 
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Taulukon oikeassa reunassa näkyvästä ”Uuden varhaiskasvatuslain vaikutukset työhön” osiosta 

muodostui myös neljä käsitysryhmää. Käsitysryhmiksi muodostuivat henkilökunnan jaksami-

nen, ryhmäkoon kasvu, vaikuttaa työhön sekä vaikuttaa työyhteisöön. Käsitysryhmät vastaavat 

kyselylomakkeen kysymykseen 3. ”Miten mielestäsi uusi varhaiskasvatuslaki ja sen tuomat uu-

distukset vaikuttavat työhösi?” Käsitysryhmiksi muodostui henkilökunnan jaksaminen, ryhmä-

koon kasvu, vaikuttaa työhön sekä vaikuttaa työyhteisöön. ”Henkilökunnan jaksaminen” käsi-

tysryhmään kokosin käsityksiä, kuten ”Kuormittavaa, rankempaa ja raskasta” sekä ”Henkilö-

kunta väsyneempää ja uupuneempaa”. ” 

Ryhmäkoon kasvu” käsitysryhmään yhdistin ryhmäkokoon liittyviä käsityksiä, kuten ”Lisään-

tynyt lapsimäärä” sekä ”Osapäiväiset nostaa lasten määrää ryhmässä”. ”Vaikuttaa työhön” 

käsitysryhmä muodostui työn vaikutuksia kuvaavista käsityksistä, kuten ”Enemmän työtä sekä 

paperihommia” sekä ”Tarkentaa työskentelytapoja, oman työn tarkastelua ja arviointia”. 

”Vaikuttaa työyhteisöön” käsitysryhmään on puolestaan koottu kaikki työyhteisöön vaikuttavat 

käsitykset, kuten ”Ei tarvitse puolustaa asioita, koska ne lukevat nyt laissa ja voin vaatia tii-

mikaverilta asioita, joita laki edellyttää” sekä ”Vaatii johtajilta paljon tsemppausta, jotta 

kaikki ottaisivat tosissaan työtä ohjaamaan”. Käsitysryhmien määrittelyn jälkeen aloin yhdis-

tellä niitä kuvauskategorioiksi, josta kerron seuraavaksi tarkemmin, 

3.3.3 Kuvauskategorioiden määrittely 

Käsitysryhmät määriteltyäni aloin etsimään yhdistäviä asioita ryhmille, jonka mukaan muodos-

tin kuvauskategoriat. Kuvauskategoriat on esitelty taulukossa 4, ja kategorioita muodostui jo-

kaisesta kysymyksestä kaksi kappaletta. Esimerkiksi Uuden varhaiskasvatuslain näkyminen 

päiväkodin arjessa kysymyksen seitsemästä käsitysryhmästä yhdistin samaan kuvauskategori-

aan käsitysryhmät "Lapsiryhmä", "Osallisuus" sekä "Inkluusio", koska kaikki käsitykset käsit-

telivät lapsiryhmää ja nimesin kuvauskategorian otsikolla "Lapsiryhmä". Toisen kuvauskate-

gorian "Ammatillisuus” otsikon alle sijoitin käsitysryhmät, jotka koskivat työtä ja työssäjaksa-

mista. Yhdistin tähän kategoriaan myös työtä ohjaavat asiakirjat, johon lajittelin kaikki lakiin 

ja varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvät käsitykset. Ammatillisuus kuvauskategoriaan yhdis-

tyivät siis käsitysryhmät ”Työ”, ”Työssä jaksaminen”, ”Vasu” ja ”Lain noudattaminen”. 
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Taulukko 4. Kuvauskategoriat: Käsitys uudesta varhaiskasvatuslaista sekä sen näkymisestä 

päiväkodin arjessa ja vaikutukset työhön. 

 

Taulukon 4 keskellä näkyvään toiseen kysymykseen, joka koski päiväkotien työntekijöiden kä-

sityksiä uudistuksista, jaottelin kuvauskategorioihin "Uudistukset” sekä "Lain toteuttaminen". 

"Uudistukset" -kuvauskategoriaan sijoitin käsitysryhmät ”Subjektiivisen päivähoito-oikeuden 

rajaaminen” sekä ”Ajatukset laista”. "Lain toteuttaminen" -kuvauskategoriaan keräsin käsitys-

ryhmät ”Lain toteutus” sekä ”Vasu”, koska ne koskivat lakia ja sen toteutusta päiväkodissa. 

Vasu käsitysryhmä koskee lakia, koska se on varhaiskasvatuslain myötä muuttunut velvoitta-

vaksi asiakirjaksi, jonka mukaan toimintaa päiväkodissa tulee järjestää. 

Kolmanteen kysymykseen, joka koski uuden varhaiskasvatuslain vaikutuksia työhön, jaottelin 

taulukon 4 oikealla puolella näkyviin kuvauskategorioihin ”Vaikutukset lapsiryhmään” sekä 

”Vaikutukset ammatillisuuteen”. ”Vaikutukset lapsiryhmään” kuvauskategorian muodostaa kä-

sitysryhmä ”Ryhmäkoon kasvu”. Muut käsitysryhmät koskivat ammatillisuutta. Niinpä yhdis-

tin käsitysryhmät ”Henkilökunnan jaksaminen”, ”Vaikuttaa työhön” sekä ”Vaikuttaa työyhtei-

söön” kuvauskategoriaan ”Vaikuttaa ammatillisuuteen”.  

Pohdin myös olisiko ensimmäisen ja kolmannen kysymyksen molemmat kuvauskategoriat voi-

nut nimetä pelkästään otsikoilla "Lapsiryhmä" ja "Ammatillisuus". Kuitenkin niiden sisällölli-

set käsitykset painottuvat ensimmäisen kysymyksen osalta näkymiseen arjessa ja kolmannen 
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kysymyksen osalta vaikutuksiin työssä, jonka takia laitoin selkeyden vuoksi painotuksen vai-

kutuksiin kolmannen kysymyksen otsikoihin. Lisäksi aluksi nimeämäni ”työ” kategorian kor-

vasin sanalla ”ammatillisuus” graduni opponoinnin kautta saamani palautteen pohjalta. Työ on 

laaja käsite, joka viittaa kaikkeen työhön, kun taas ammatillisuus kuvastaa työn professionaali-

suutta. 

Analyysiprosessissa käsitysryhmien ja kuvauskategorioiden nimeäminen on ollut välillä muil-

takin osin haastavaa. Esimerkiksi nykyisen ”Uudistukset” -kuvauskategorian olin nimennyt 

aluksi otsikolla ”Mielipiteet laista”. Kuvauskategorian sisälle olin eritellyt positiiviset ja nega-

tiiviset mielipiteet laista. Graduni opponoinnin kautta saamani palautteen perusteella huomasin 

arvottaneeni käsitykset, jolloin muutin käsitysten jaottelun objektiivisemmaksi. Osa vastaajista 

myös vaikutti käsittäneen jotkut uudistukset eri tavalla, jolloin olisi ollut parempi keskustella 

haastattelutilanteessa käsityksistä kasvokkain.  

Anonyymisti annettua vastausta ei ole voinut jälkikäteen varmistaa, olenko tulkinnut vastauk-

sen oikein. Esimerkiksi ”Mitä mieltä olet näistä uudistuksista?” kysymyslomakkeen vastauk-

sen ”Hämmentävää.. tuleeko ns. vapaa kasvatus taas muotiin? Aikuisella ei ole kohta mitään 

sananvaltaa”(v69.), olisin mielelläni keskustelun avulla tarkistanut, viittasiko vastaus lasten 

osallisuuteen vai johonkin toiseen uudistukseen. Saman kysymyksen toinen vastaus ”aivan ka-

malia” (v33.) olisi myös kaivannut keskustelua käsitysten sekä niiden taustalla olevien ajatus-

ten ymmärtämiseksi. Oliko vastaaja sitä mieltä, että esimerkiksi pedagogiikan korostaminen 

päiväkodissa on aivan kamala asia? Vai viittasiko hän ryhmäkokojen kasvattamiseen? En läh-

tenyt tekemään omia tulkintojani vastauksista, joissa ei suoraan kerrottu mihin käsitykset viit-

tasivat. Keskustelun kautta olisin voinut saada syvällisemmän ymmärryksen työntekijöiden kä-

sityksistä.  Seuraavaksi esittelen tutkimuksen tulokset.  
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4 Tutkimuksen tulokset 

Seuraavaksi esittelen tutkimustulokset jokaisesta käsityksiä selvittävästä kysymyksestä erik-

seen. Ensimmäiseksi esittelen tulokset päiväkotien työntekijöiden käsityksistä siitä, miten uusi 

varhaiskasvatuslaki näkyy päiväkotien arjessa. Sitten esittelen päiväkotien työntekijöiden käsi-

tykset uudistuksista. Lopuksi esittelen tulokset päiväkotien työntekijöiden käsityksistä siitä, mi-

ten uusi varhaiskasvatuslaki vaikuttaa työhön. Kokoan yhteenvedon tuloksista kappaleessa 5. 

Yhteenveto ja pohdinta. 

4.1 Päiväkotien työntekijöiden käsityksiä uuden varhaiskasvatuslain näkymisestä päi-

väkotien arjessa 

Uuden varhaiskasvatuslain näkymisestä päiväkotien arjessa muodostui kaksi kuvauskategoriaa, 

jotka ovat 1. Lapsiryhmä sekä 2. Ammatillisuus. Avaan tulokset käsittelemällä molemmat ku-

vauskategorian yksitellen, sillä käsityksiä esiintyi paljon (204 kappaletta) ensimmäisestä kysy-

myksestä.  

4.1.1 Uuden varhaiskasvatuslain näkyminen lapsiryhmässä 

Ensimmäisessä kuvauskategoriassa lähes puolet tutkimukseen osallistuneista nimesi uuden var-

haiskasvatuslain näkyvän päiväkodeissa suurempina ryhmäkokoina (33 käsitystä). Kaikkialla 

ryhmäkokoja ei ole kasvatettu, vaan se on paikkakuntakohtaista. Osassa vastauksia tuli ilmi, 

etteivät uudistukset juurikaan arjessa näy (12 käsitystä) tai että ryhmäkoot eivät uudistuksista 

huolimatta kasvaneet (4 käsitystä). Osa mainitsi subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen 

kasvattavan ryhmäkokoja, kun osapäiväinen lapsi on "puolikkaana" paikalla. Kuten kohdassa 

2.1.1 Ryhmäkoot on kerrottu, osapäiväisiä lapsia saa olla kolmetoista yhtä kasvattajaa kohti. 

Kokopäiväisiä yli kolmevuotiaita lapsia saa puolestaan olla kahdeksan yhtä kasvattajaa kohti. 

Tässä yhteydessä nostettiin esille myös inkluusio erityislasten siirryttyä tavallisiin päiväkoti-

ryhmiin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa inkluusion yhteydessä tärkeänä asiana on 

nostettu esille yhdenvertaisuuslaki, jonka mukaan kaikkia ihmisiä on kohdeltava yhdenvertai-

sesti. Myös asenteisiin tulee kiinnittää huomiota sekä puuttua kaikkeen eriarvoiseen kohtaami-

seen (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 30).  Inkluusion myötä toivottiin enem-

män henkilökuntaresursseja, joita ei kuitenkaan ole vastauksien mukaan lisätty. Resurssit olen 
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jaotellut "ammatillisuus" kuvauskategoriaan ja otan ne esille myöhemmin.  Suurempien ryh-

mäkokojen myötä useassa vastauksessa mainittiin lisääntynyt levottomuus sekä melu. Päiväko-

tien työntekijät myös kokivat, ettei lapsen yksilölliseen huomioimiseen jää aikaa. Kansainväli-

sissä tutkimuksissa on tullut esille, että lapsen yksilöllinen kohtaaminen sekä hoitaminen voivat 

estyä isossa lapsiryhmässä ja lasten stressi voi kasvaa (Suomen varhaiskasvatus ry, 2015, s. 4). 

"Lapsiryhmä on isompi, meteli ja stressi lapsilla lisääntyy eikä aikaa jää tarpeeksi yksittäisen 

lapsen tarpeiden huomioimiseen. Ryhmätilat jäävät ahtaiksi ja konflikteja syntyy helpommin." 

(v8.) 

"Omassa ryhmässä erityistä tukea tarvitsevat vievät 2 kolmesta kasvattajasta. Muista 13 lapsesta 

huolehtii yksi kasvattaja parhaansa mukaan. Ryhmäkokojen kasvu puolipäiväisten lasten takia 

luo turvattomuutta ja levottomuutta, joka pahentaa tukea tarvitsevien oireilua ja ongelmia. 

Vaikka teemme työmme suurella sydämellä ja parhaamme mukaan, emme silti kykene ihmeisiin. 

- -" (v45.) 

Kuten ylemmässä vastauksessa todetaan, lapsimäärän kasvaessa voivat ryhmätilat jäävät pie-

niksi ja ahtaiksi. Moni muukin vastaaja oli tuonut saman asian esille. Ryhmäkoon kasvun myötä 

myös tavaroita, kuten tuoleja, astioita ja sänkyjä ei ole riittänyt kaikille ja niitä on pitänyt hank-

kia lisää. Lapsimäärän kasvun nähtiin myös aiheuttavan enemmän turvallisuutta uhkaavia ti-

lanteita. 

"Suhdeluvun muutos näkyy muun muassa lisääntyneenä meluna. Tilat alkavat käydä ahtaiksi, 

sillä ne on suunniteltu pienemmille ryhmille. Sänkyjä, tuoleja ruokailuvälineitä yms. on pitänyt 

hankkia lisää. Vaikutus näkyy myös ryhmän toiminnassa ja turvallisuudessa negatiivisesti, sillä 

yhden työntekijän huomio tulee jakaa entisen seitsemän sijaan kahdeksalle lapselle." (v4.) 

"--Lasten sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden turvaaminen. Työvuoroista johtuen yksi työntekijä 

on lähtenyt kotiin iltapäivästä. Näin ollen pienten ryhmässä kaksi aikuista pukee, vaipattaa ja vie 

(koittaa ehtiä) lapset ulos. Paljon on riski- ja turvallisuutta uhkaavia tilanteita. Silmäpareja ja 

käsiä ei ole riittävästi. Levottomuus lisääntyy herkästi, kun ollaan samassa tilassa." (v49.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa turvallisuudesta mainitaan, että välineistä ja tiloista 

tulee pitää asianmukaisesti huolta. Siihen kuuluu myös turvallisuuskasvatus, suunnitelmallinen 

ennakointi sekä tapaturmien ehkäisy. On tärkeää, että henkilökunta hallitsee turvallisuuteen 

liittyvät asiat. Turvallisen ilmapiirin rakentamiseen varhaiskasvatuksessa tarvitaan yhteisiä toi-

mintatapoja sekä sääntöjä. On tärkeää myös viestittää lapselle, että kaikkia tunteita saa ilmaista 

ja lapsia myös lohdutetaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 31-32.) Uuden 

varhaiskasvatuslain myötä esille nousi myös vanhempien ja lasten osallisuuden painottuminen. 
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Vuorisalon mukaan osallisuus tarkoittaa jonkun henkilön houkuttelua mukaan toimintaan, jol-

loin hänestä tulee aktiivinen osallistuja toiminnassa. Osallistumisen käsitteellä tarkoitetaan ak-

tiivista osallistumista toimintaan, mutta se voi olla vapaaehtoisuuden lisäksi joskus myös pako-

tettua.  Jos henkilö on vapaaehtoisesti mukana, mutta ei osoita aktiivisuuden merkkejä, puhu-

taan puolestaan mukautuvasta osallistujasta. (Vuorisalo, 2013, s. 36-37.) Vuorenmaa puoles-

taan määrittelee osallisuuden johonkin kuulumiseksi ja vaikuttamiseksi. Hän erottelee osalli-

suuden kolmelle eri tasolle. (Vuorenmaa, 2016, s. 20-21.) 

Yksi taso on palveluiden ja yhteisön osallisuus, jossa päästään vaikuttamaan yhteisiin asioihin. 

Toinen taso on oman elämän osallisuus eli vaikuttaminen itseä koskeviin asioihin. Kolmas taso 

on omien asioiden käsittelemisen osallisuus, jossa voidaan vaikuttaa itseä koskeviin päätöksiin 

esittämällä muun muassa omia mielipiteitä asiasta. (Vuorenmaa, 2016, s. 20-21.) Päiväkodissa 

osallisuus on paljolti yhteisön osallisuutta. Siinä vaikutetaan esimerkiksi päiväkotiryhmän toi-

mintatapoihin ja toiminnan sisältöön osallistamalla lapsia ja vanhempia. Vastauksista ilmeni, 

että erityisesti lasten osallisuuteen on pyritty panostamaan. Vanhempien osallisuus mainittiin, 

mutta vastauksista ei noussut konkreettisia esimerkkejä, miten vanhempia osallistetaan. 

"Näkyvät jo isosti esim. Lapsen osallisuus, jota olemme työstäneet jo toista vuotta. Mm. Lepokäy-

tänteet viimeisimpänä ovat menneet uusiksi." (v20.) 

"--Lapsen osallisuutta on pyritty korostamaan toimintasuunnitelmissa ja toiminnassa, mutta myös 

tekemään lapsille ja vanhemmille näkyväksi jo aiemmin saavutettua vaikutusmahdollisuutta toi-

mintaan." (v43.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa mainitaan, että varhaiskasvatuksessa tulee kehittää 

sellaisia rakenteita sekä toimintatapoja, joilla osallisuutta voidaan edistää. Kuten kohdassa 2.1.2 

Arviointi ja kehittäminen on kerrottu, osallisuutta tulee tukea esimerkiksi ottamalla huoltajia ja 

lapsia mukaan, kun toimintaa suunnitellaan, arvioidaan sekä toteutetaan. (Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet, 2016, s. 30.) Vanhempien osallisuus varhaiskasvatuspalveluissa voi toteutua, 

kun löydetään tasavertainen suhde, jossa vanhempien asiantuntijuus omasta elämästä ja työn-

tekijän ammatillinen asiantuntijuus ovat tasapainossa. Työntekijöiden tulisi kiinnittää huomiota 

perheiden kohtaamiseen sekä rakentaa osallisuutta tukevia ja edistäviä toimintamalleja, joiden 

avulla vanhemmat tulisivat paremmin kuulluksi. Osallisuus on tärkeää, sillä tutkimuksissa on 

huomattu, että vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa vaikuttaa myönteisesti lapsen ke-

hitykseen sekä perheiden hyvinvointiin. (Hiilamo, 2016, s. 6; Vuorenmaa, 2016, s. 15-17, 21.) 
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Lapsen osallisuuden tukemisessa on tärkeää lapsen saama kokemus osalliseksi tulemisesta sekä 

kokemus kyvykkyydestä toiminnan suunnittelussa. Kasvattajan tehtävä on antaa tilaa lapsen 

osallisuudelle tarjoamalla mahdollisuuksia valita, esittää toiveita ja olla mukana päättämässä 

itseä koskevissa asioissa. (Virkki, 2015, s. 9, 105.) Lapsen osallisuutta voivat rajoittaa ja vai-

keuttaa ongelmat kommunikoinnissa. Aikuisen tulisi havainnoida ja tukea lapsen kommuni-

kointia esimerkiksi kuvien avulla sekä muokata oppimisympäristöä siten, että se vastaisi pa-

remmin lapsen tarpeita ja tukisi osallisuutta (Syrjämäki, 2015, s. 37.) 

4.1.2 Ammatillisuus 

Toiseen kuvauskategoriaan olen sijoittanut kaikki käsitykset, jotka liittyvät päiväkodin työhön. 

Se sisältää myös työtä ohjaavat asiakirjat, jossa on varhaiskasvatussuunnitelmiin ja lakiin liit-

tyviä käsityksiä. Ammatillisuuden kategoriaan liittyvät keskeisesti uudistusten näkyminen 

työssä sekä työhyvinvoinnissa. Vastauksissa mainittiin keskeisenä riittämättömät henkilökun-

taresurssit, jonka myötä työntekijät ovat väsyneempiä ja uupuneempia. Osa koki myös riittä-

mättömyyden tunnetta ja koki, että uudistukset näkyvät työssä lisääntyneinä sairaslomina. 

"--Kuitenkaan ryhmien resurssit eivät ole inkluusion myötä kasvaneet. Kasvatushenkilöstö tekee 

työtä suurella sydämellä, mutta on uusien säästöjen ja vaatimusten myötä todella väsynyttä." 

(v53.) 

"Ryhmäkoot ovat muutenkin isoja, joten se on huono juttu ja vaikuttaa kyllä hoitajien jaksamiseen 

ja yksilöllisen hoidon tarjoamisen mahdollisuuteen. Syliä on vaikea tietyissä tilanteissa antaa, 

kun aikuisia on niin niukasti –sairaslomat lisääntyvät ja ilmapiiri kiristyy." (v34.) 

Nislinin vuonna 2016 ilmestyneessä väitöskirjassa on tutkittu päiväkodin henkilökunnan voi-

mavaroja. Tutkimuksessa on huomattu, että varhaiskasvattajista suurin osa kokee voimavaransa 

ja stressin säätelyn olevan tasapainossa. Osa on kuitenkin myös kokenut hieman työuupumusta 

ja tuntenut työnsä kuormittavampana kuin toiset. (Nislin, 2016, s. 6, 12-13.) Paananen on huo-

mannut puolestaan omassa väitöstutkimuksessaan, että kasvattajien sairaspoissaolot olivat yh-

teydessä käyttöasteisiin ja lasten suhteelliseen määrään päiväkodissa. Myös muissa tutkimuk-

sissa on huomattu sairaspoissaolojen syinä olevan työn kuormittavuus, joka aiheuttaa uupu-

mista. Sairauspoissaolot puolestaan aiheuttivat kuormittavuutta työhön sijaisten saamisen nä-

kökulmasta ja samalla laadukkuus toiminnassa heikkeni. (Paananen & Tammi, 2017, s. 55-56.) 

Työssä uusi varhaiskasvatuslaki näkyi päiväkotien työntekijöiden mielestä lisääntyneenä työ-
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määränä, palavereina sekä paperitöinä. Lisäksi työhön liittyen mainittiin useasti kiire ryhmä-

koon ja työmäärän kasvamisen myötä. Käsitysten mukaan suunnitelmalliselle toiminnalle jää 

vähemmän aikaa ja jotkut päiväkotien työntekijöistä kokivat tämän näkyvän varhaiskasvatuk-

sen laadun heikkenemisenä. 

"Laajassa mittakaavassa ryhmäkokojen kasvamisena ja sen tuomana levottomuutena, kiireenä, 

suunnittelulle jäävän ajan vähenemisenä ja siten korostetun laadun saavuttamisen vaikeutena- -

." (v43.) 

"Lapsiryhmät suurenevat, laatu ja yksilön huomioiminen vähentyy, työmäärä lisääntyy--." (v56.) 

Useassa vastauksessa kävi ilmi, että uusi varhaiskasvatuslaki näkyy päiväkodeissa pedagogii-

kan korostamisena. Myös varhaiskasvatus termin määritelmässä kohdassa 2 Uusi varhaiskas-

vatuslaki sanotaan, että varhaiskasvatus on pedagogisesti painottunut opetuksen, kasvatuksen 

ja hoidon kokonaisuus. Pedagogiikalla tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea kas-

vatettavan oppimisprosessia (Tahkokallio, 2014, s. 3). Myös dokumentointia sekä toiminnan 

kehittämistä ja arviointia kerrottiin olevan enemmän. Kuten kohdassa 2.1.2 Arviointi ja kehit-

täminen on tarkemmin kerrottu, varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagogiikkaa, ke-

hittämistä, arviointia ja dokumentointia edellytetään varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksenmu-

kainen dokumentointi yhdessä toiminnan kehittämisen ja arvioinnin kanssa ovat välttämättö-

miä, jotta laadukas pedagoginen toiminta voidaan saavuttaa (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet, 2016, s. 37).  

Uuden lain myötä esille nostettiin myös opettajan roolin korostuminen ja vastuun kasvaminen 

sekä tvt-laitteiden käytön monipuolistuminen. Myös kohdassa 2.2.1 Varhaiskasvatusympäristöt 

osiossa on kerrottu, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa edellytetään tieto- ja viestin-

täteknologian käyttöä osana lasten oppimisympäristöä. Teknologiakasvatukseen kuuluu muun 

muassa tutustuminen tietoteknologisten laitteiden toimintaan (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, s. 32, 38, 45). Vastauksista kävi myös ilmi, että päiväkotien työntekijät kokivat, 

että varhaiskasvatusta tehdään tavoitteellisemmin ja selkeämmin. 

"Nyt tehdään selkeästi tavoitteellisempaa ja yksilöllisempää varhaiskasvatusta. - - Laki määrit-

telee ja selkeyttää toimintatapoja, joita ennen on tehty miten on haluttu. -- Oppimisympäristöä 

rakennetaan siten, että lapsi voi itse valita eri mahdollisuuksista mitä tehdä." (v18.) 

"--arvioinnin ja havainnoinnin merkitys on aina ollut suuri, mutta nyt näistä asioista puhutaan 

työyhteisössämmekin enemmän, mikä on todella hyvä asia." (v70.) 



51 

 

Osa nosti esille uuden varhaiskasvatuslain näkymisen päiväkodeissa varhaiskasvatussuunnitel-

man muodossa. Kohdassa 2.1.3 Varhaiskasvatussuunnitelmat on kerrottu yksityiskohtaisem-

min varhaiskasvatussuunnitelmista. Lakimuutosten myötä niistä on tullut velvoittavia. Aineis-

ton keräämisen hetkellä tammikuun lopussa 2017 uusia paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia 

oltiin juuri työstämässä palaverien kautta. Vastauksissa päiväkotien työntekijät kiinnittivät huo-

miota myös aikuisten ja lasten väliseen suhdelukuun. Suhdeluvusta kerrotaan tarkemmin koh-

dassa 2.1.1 Ryhmäkoot. Suhdeluvulla tarkoitetaan sitä, montako lasta ryhmässä voi olla yhtä 

kasvattajaa kohden. Lain näkökulmasta osa kertoi suhdeluvun näyttävän paperilla hyvältä, 

vaikka käytännössä toimitaan eri tavalla, mikä ei ole lain mukaista. Päiväkotien työntekijöiden 

käsitysten mukaan osa päiväkotien johdosta kiertää varhaiskasvatuslakia. Esille tuli myös se, 

että vanhemmille annetaan erilainen mielikuva, vaikka lakia kierretään. 

"Päivähoidon johto on keksinyt mitä mielikuvituksellisempia tapoja kiertää varhaiskasvatusta. 

Kertoimet erityislapsilta otettiin pois, "ettei lapsi leimaannu". Todellisuudessa kertoimet poistivat 

erityisen tuen tarvitsijoilta sen vähäisenkin lisäresurssin joka oli. --(paikkakunta) perusti päivä-

kotiin efficaan jättiryhmiä. Kaksi ryhmää esim. Koko taloon. Näin voidaan sanoa, että ryhmässä 

on tarpeeksi aikuisia, vaikka käytännössä toimitaan talon eri päädyissä lukemattomien ovien ta-

kana." (v21.) 

"Päiväkodissa lasketaan koko talon lapsimäärä suhteessa aikuisiin. Tällöin on mahdollista, että 

olen ainoana vastuullisena aikuisena ryhmässä, jossa on esimerkiksi 12kpl 1-3 vuotiaita. Apuna 

on opiskelija ja kieliharjoittelija. Tätä tapahtuu erittäin usein. Vanhemmille tästä annetaan täysin 

eri mielikuva, vaikka oikeasti lakia kierretään. --" (v6.) 

Kuten kohdassa 2 Uusi varhaiskasvatuslaki on kerrottu, päiväkotien toimintaa ja lain toteutu-

mista valvoo aluehallintovirasto. Se voi tehdä tarkastuskäyntejä päiväkoteihin esimerkiksi so-

siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston pyynnöstä. (Varhaiskasvatuslaki 36/1973, 8§, 

8a§.) Opetus- ja kulttuuriministeriö on vastuussa päiväkotien yleisestä valvonnasta sekä oh-

jauksesta. Jos päiväkodeissa ilmenee puutteita, asiasta voi olla yhteydessä päiväkodin toimin-

nasta vastaaviin tahoihin, jolloin asiaa aletaan selvittämään. Vastauksista ei käynyt ilmi oliko 

valituksia päiväkodin toiminnasta tehty niistä vastaaville tahoille. 

4.2 Päiväkotien työntekijöiden käsityksiä uudistuksista 

Uuden varhaiskasvatuslain tuomat uudistukset jakoivat päiväkotien työntekijöiden näkemyksiä 

siitä, ovatko uudistukset merkityksellisiä ja tärkeitä. Käsityksiä kyselylomakkeen kysymykseen 

2. ”Mitä mieltä olet näistä uudistuksista?” osa-alueesta nousi yhteensä 132 kappaletta. Jaoin 

käsitykset kahteen kuvauskategoriaan, jotka ovat 1. Uudistukset sekä 2. Lain toteuttaminen. 
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Uudistukset kategoriaan olen jaotellut kaikki erilaisia mielipiteitä sisältävät käsitykset, jotka 

koskevat uudistuksia. Lain toteuttaminen kategoriassa on käsityksiä uudesta varhaiskasvatus-

laista, varhaiskasvatussuunnitelmasta sekä niiden toteuttamisesta. Seuraavaksi kerron tarkem-

min päiväkotien työntekijöiden käsityksistä koskien yleisesti uutta varhaiskasvatuslakia.  

4.2.1 Uudistukset 

Tutkimuksen vastauksista 22 käsityksessä pidettiin uuden varhaiskasvatuslain uudistuksia tai 

painotettavia asioita tärkeinä sekä merkityksellisinä ja yhteensä 35 käsityksessä tuli ilmi myön-

teisiä asioita uudistuksista. Erityisesti myönteisesti suhtauduttiin osallisuuden painottamiseen. 

Myös pedagogiikan korostamista sekä toiminnan arvioimista ja kehittämistä, josta on kerrottu 

tarkemmin kohdassa 2.1.2 Arviointi ja kehittäminen, pidettiin tärkeänä. Eräässä vastauksessa 

todettiin, etteivät uudistukset ole nykyaikaisesti toimivassa päiväkodissa isoja. 

"Laki on hyvä. Uudistukset luovat uudenlaista tapaa toimia ja kannustaa lasta itseohjautuvuu-

teen" (v17.) 

"Mielestäni erittäin tärkeitä asioita. On tärkeää korostaa vanhempien ja lasten osallisuutta toi-

mintaan sekä kehittää ja arvioida toimintaamme. Nämä asiat ovat tärkeitä tuoda esille." (v5.) 

Viidessä vastauksessa pidettiin myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista tärkeänä 

päätöksenä. Subjektiivisesta päivähoito-oikeuden rajaamisesta on kerrottu kohdassa 2.2.2 Pal-

velujen saatavuus. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen tarkoittaa sitä, että jos van-

hempi on esimerkiksi työttömänä kotona, hänen lapsensa saa olla päiväkodissa enintään kaksi-

kymmentä tuntia viikossa (Mahkonen, 2016, s. 245).  Rajaamisen kannattajat perustelivat nä-

kökulmaansa muun muassa lyhyemmillä hoitopäivillä sekä vanhempien kasvatustyön arvosta-

misena. 

"20h/viikossa on sopiva määrä lapselle, jonka toinen vanhempi on kotona esim. äitiyslomalla. 

Näin voimme arvostaa myös vanhempien tekemää kasvatustyötä kotona. --" (v54.) 

"Hoitoajan rajaaminen 20 tuntiin kotona olevilla on ihan hyvä. Ei ole liian pitkä hoitopäivä pie-

nelle lapselle. --" (v46.) 

Tutkimuksen vastauksista 16 käsityksessä uudistuksiin suhtauduttiin kielteisesti ja yhteensä 69 

käsityksessä ilmaistiin kritiikkiä uuden varhaiskasvatuslain muutoksista. Eniten kritiikkiä sai 

ryhmäkoon kasvattaminen sekä aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun muutos ryhmässä (yh-

teensä 11 käsitystä). Myös riittämättömät resurssit (6 käsitystä), henkilökunnan väsyminen (3 



53 

 

käsitystä) sekä se, että lapsen yksilölliseen huomioimiseen jää vähemmän aikaa (3 käsitystä) 

sai kritiikkiä. Osa toi ilmi mielipiteensä siitä, että varhaiskasvatus on väärä säästämisen kohde 

ja uskoi uudistusten tuovan pitkällä tähtäimellä tappioita. Lisäksi mainittiin kiire ja se, ettei 

työtä enää pystynyt tekemään niin hyvin kuin olisi halunnut.  

"Suhdeluvun muutoksessa ei järkeä, siinä säästetään väärässä kohtaa ja saatetaan pitkällä täh-

täimellä jopa tehdä taloudellista tappiota. Esim. Tapaturmien lisääntyminen? Työntekijöiden jak-

saminen? Yms.--" (v4.) 

”Erittäin huono asia. Säästöt häviävät pian, koska tilanne saa useammat lapset oireilemaan kuin 

ennen ja vaikutukset alkavat pian näkymään ja rahaa kuluu sitten tämän hoitoon.” (v42.) 

Tutkimukset osoittavat, että varhaiskasvatukseen kannattaa panostaa. Hyödyt näyttäytyvät niin 

koulutuksen, sosiaalipalveluiden kuin taloudenkin osa-alueilla. (European Commission, 2011, 

s.1; Moss, Dahlberg, Olsson & Vandenbroeck, 2016, s. 2-3). Pitkällä aikavälillä varhaiskasva-

tuksen on huomattu vaikuttavan positiivisesti muun muassa opintojen keskeyttämiseen, teini-

raskauksien ja rikollisuuden vähenemiseen sekä terveyteen (Heckman, 2010, s. 49). Laadukas 

varhaiskasvatus tukee lapsen hyvinvointia sekä sosioemotionaalisia ja kognitiivisia kykyjä 

(Nislin, 2016, s. 10). Varhaiskasvatus voi myös katkaista sukupolvien välisen köyhyyskierteen 

ja edistää oppimista (Paananen, 2017 s. 16; Dahlberg & Moss, 2005, s. 5). On huomattu, että 

matemaattisten ja myöhempien kielellisten taitojen oppiminen on helpompaa, kun varhaiskas-

vatuksen avulla perustaidot on jo saavutettu. Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen tulisi panos-

taa, sillä huonolaatuisen varhaiskasvatuksen on huomattu kasvattavan eriarvoisuutta, kun taas 

laadukkaana se vähentää syrjäytymistä. (Suomen varhaiskasvatus ry, 2015, s. 2.)  

Myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen sai osalta vastaajista kritiikkiä. Kritiikkiä 

annettiin siitä, että osapäiväiset lapset ovat loma-aikoina päiväkodissa. Kritiikkiä aiheutti myös 

se, että osapäiväiset lapset lasketaan ryhmässä melkein puolikkaiksi lapsiksi kokopäiväisiin 

lapsiin verrattuna. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta on kerrottu tarkemmin koh-

dissa 2.1.1 Ryhmäkoot ja 4.1.1 Uuden varhaiskasvatuslain näkyminen lapsiryhmässä. Osapäi-

välasten nähtiin kasvattavan ryhmäkokoja, jos he olisivat samaan aikaan ryhmässä paikalla. 

Lisäksi nähtiin, että vieraskieliset lapset tarvitsisivat pitempiä päiviä päiväkodissa oppiakseen 

suomen kielen. 

"Ryhmäkokojen kasvattaminen ja päivähoito-oikeuden rajaaminen eivät olleet mielestäni fiksuja 

vetoja (lapsen etu?). Lyhyet päivät eivät takaa suomen kielen oppimista (vieraskieliset)." (v9.)  
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"Päivähoito-oikeuden rajaus ok, mutta lasten täytyisi olla kokonaisella paikalla silloin, kun ovat 

paikalla eikä niin, että heitä voi olla tuplamäärä samaan aikaan verrattuna kokoaikaisiin." (v10.) 

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista on vastustettu myös vetoamalla lasten oikeuk-

siin ja yhdenvertaisuuslakiin. On katsottu, että vanhempien asema ei saisi vaikuttaa lapsen oi-

keuteen saada varhaiskasvatusta, koska se lisää eriarvoisuutta. Kokopäiväryhmien rakenteeseen 

lisätyt osapäivälapset myös helposti nostavat ryhmäkokoja suuremmiksi. (Suomen varhaiskas-

vatus ry, 2015, s. 2-3.) Kokonaisuudessaan varhaiskasvatukseen osallistumisprosentti on Suo-

messa silti alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa (OECD, 2016, s. 2). 

4.2.2 Lain toteuttaminen 

Lain toteuttamisessa nostettiin esille lisäkoulutuksen tarpeellisuus. Myös keskustelu henkilö-

kunnan kanssa on tärkeää, jotta uudistusten merkitys ymmärretään. Tutkimuksissa on huomattu 

esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmatyön yhteydessä, että keskustelun avulla voidaan saa-

vuttaa yhteinen ymmärrys asiasta. Samalla voidaan osallistaa henkilökuntaa, mikä puolestaan 

lisää sitoutumista työhön. (Fonsen, 2014 s. 40.) 

"Uudistukset ovat ihan hyviä. Henkilökuntaa pitää vain kouluttaa mm. TVT-laitteiden käyttämistä 

varten. Uudistuksista pitää myös keskustella henkilökunnan keskuudessa, jotta kaikki ymmärtä-

vät, mitä ne merkitsevät." (v72.) 

"Hyvät uudistukset, mutta vaatii paljon työstämistä henkilökunnan kanssa, jotta jokainen sisäis-

täisi muutokset ja niistä olisi myös hyötyä arjessa. Ilman kattavaa yhdessä läpikäyntiä jää hel-

posti vain paperinipuksi hyllyyn." (v22.) 

Myös riittävät resurssit nähtiin edellytyksenä lain toteuttamiselle. Resursseja toivottiin muun 

muassa henkilöstöpuolelle lisää, sillä osa koki, että suhdeluku lapsiryhmässä ei aina toteudu. 

Tutkimuksissa on huomattu puutteita varhaiskasvatuksen laadussa, jos henkilöstöresurssit eivät 

ole riittävät ryhmäkokoon nähden (Suomen varhaiskasvatus ry, 2017, s. 3-4). 

"Uudistukset ovat hyviä ja lain luonne on hyvä. Käytännössä on monta seikkaa, jotka eivät täysin 

toteudu, kuten laissa on tarkoitettu. Esim. ryhmäkoot ja kasvattajien määrä, tilapäisiä ylityksiä 

tapahtuu päivittäin. Samoin laissa varhaiskasvatuksen saatavuuden korostaminen, koulutukselli-

nen tasa-arvo, pedagogiikan korostaminen eivät ole linjassa subjektiivisen oikeuden rajaamisen 

kanssa." (v29.) 

"Lain ajatus on hyvä, mutta valitettavasti sitä ei pystytä täysin toteuttamaan arjessa kiireen ja 

erilaisten resurssien puutteen takia. Laissa korostetaan laadukasta varhaiskasvatusta ja lapsen 
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kokonaisvaltaista hyvinvointia, mutta työntekijän näkökulmasta tulee usein sellainen olo, ettei 

pysty toteuttamaan työtään niin laadukkaasti kuin haluaisi. --" (v68.) 

Laatu liitetään usein esimerkiksi toiminnalle asetettuihin standardeihin, joiden tulisi täyttyä. 

Varhaiskasvatuksessa laatua määrittelevät velvoittavina asiakirjoina varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet ja varhaiskasvatuslaki. (Alila, 2013, s. 31-32.) Laadukkaaseen toimintaan vai-

kuttavat omalta osaltaan myös työntekijöiden hyvinvointi sekä sitoutuminen työhön (Paananen 

& Tammi, 2017, s. 44). 

4.3 Päiväkotien työntekijöiden käsityksiä uuden varhaiskasvatuslain vaikutuksista työ-

hön 

Päiväkotien työntekijöiden käsityksiä uuden varhaiskasvatuslain vaikutuksista työhön selvittä-

vään kysymykseen esiintyi yhteensä 177 kappaletta. Ryhmittelin ne kahteen kuvauskategori-

aan, jotka ovat: 1. Vaikutukset lapsiryhmään sekä 2. Vaikutukset ammatillisuuteen. Tarkastelen 

seuraavaksi näiden kuvauskategorioiden kautta uudistusten vaikutuksia työhön. 

4.3.1 Vaikutukset lapsiryhmään 

Lapsiryhmään ja sitä kautta työhön vaikuttavia tekijöitä mainittiin yhteensä 36 käsityksessä. 

Useimmiten mainittiin se, että on vähemmän aikaa lapsen yksilölliseen huomioimiseen (7 kä-

sitystä), metelin lisääntyminen (6 käsitystä) sekä lisääntynyt lapsimäärä ryhmässä (5 käsitystä). 

Muita käsityksiä lapsiryhmään liittyen olivat muun muassa tilojen riittämättömyys ja toimimat-

tomuus, levottomuuden ja turvattomuuden lisääntyminen sekä koettiin, että iso ryhmä vaikeut-

taa toimintaa. 

"Useampi vaippa vaihdettavana, useampi leipä voideltava, useampi lapsi ohjattavana jne. --Ret-

kille lähtemistä mietitään entistä tarkemmin. --melu on lisääntynyt." (v4.) 

"Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus on otettu käyttöön kaupungissamme. Neljän tunnin 

lapset ovat kuitenkin lähes kaikki jatketulla ajalla eli ovat kuusi tuntia päivässä hoidossa, mikä 

on kuin olisivat kokopäivähoitoajalla. Tämä nostaa lasten määrää ryhmässä ja vähentää entises-

tään aikuisen ja lapsen välistä kahdenkeskistä aikaa. Tämä on varmasti suurin vaikutus työhöni." 

(v70.) 

Nislinin tutkimuksessa on huomattu, että muun muassa riittämättömät resurssit, tilan puute, 

liian isot lapsiryhmät sekä haastavat lapset voivat heikentää työntekijöiden terveydentilaa. Ne 
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voivat myös altistaa henkilökuntaa työuupumukselle (Nislin, 2016, s. 13.) Työntekijän hyvin-

vointiin on tutkimuksissa huomattu vaikuttavan osaltaan myös kollegoiden työhyvinvointi 

(Paananen & Tammi, 2017, s. 44). 

4.3.2 Vaikutukset ammatillisuuteen 

Ammatillisuuteen ja työhön vaikuttavina tekijöinä mainittiin useimmiten lisääntynyt työmäärä 

sekä paperityöt (10 käsitystä). Samalla mainittiin myös lasten osallisuuden korostaminen (7 

käsitystä), oman työn tarkastelu ja arviointi (6 käsitystä) sekä suunnittelun korostuminen (4 

käsitystä). Osa vastaajista ei nähnyt uudistusten vaikuttaneen juurikaan työhön (6 käsitystä). 

"Olisi erittäin tärkeää järjestää opettajille aikaa paperihommiin. Tällä hetkellä osa opettajista 

tekee ne ylitöinä, joista ei makseta tai omalla ajalla kotona. Positiivista on työmme tarkempi 

tarkastelu ja arviointi. Hauskaa on myös tapahtumat, joissa vanhempia osallistetaan sekä kyselyt 

missä vanhemmat voivat vaikuttaa toimintaamme. Lasten osallisuus ja sen korostaminen on tär-

keintä. --" (v7.) 

"On hienoa päästä haastamaan itsensä yhä laajempaan osallisuutta tukevaan työotteeseen ja pa-

nostaa laaja-alaisempaan oppimiseen ja osaamiseen. Työmäärä on lisääntynyt ja aika siihen on 

vähentynyt. Melkoinen ristiriita." (v43.) 

Toiminnan suunnitteluun nähtiin osaltaan vaikuttavan myös subjektiivisen päivähoito-oikeu-

den rajaaminen. Osapäiväiset lapset voivat olla hoidossa esimerkiksi kolmena päivänä viikossa, 

joista osa alkuviikosta ja osa loppuviikosta. Näin ollen työntekijöiden tulee pyrkiä suuntaamaan 

monipuolista toimintaa tasapuolisesti kaikille. 

"Ryhmäkokomme ei ole kasvanut ja mielestäni pystymme tarjoamaan laadukasta ja tasavertaista 

varhaiskasvatusta kaikille. Vanhemmilta tullut myös positiivista palautetta siitä, että huomi-

oimme toiminnan suunnittelussa "alkuviikon ja loppuviikon" lapset, eli toiminta ei ole sidottu 

tiettyyn päivään, vaan se vaihtelee viikoittain. Näin jokainen lapsi saa monipuolista varhaiskas-

vatusta, ovat hoitopäivät sitten ma-ke tai ke-pe." (v58.) 

"Täytyy miettiä tarkemmin ketä on milloinkin paikalla ja milloin mitäkin tehdään, jotta lapset 

saavat mahdollisimman monipuolista toimintaa silloin, kun ovat paikalla (20h pääasiassa 3 päi-

vää viikossa 7+7+6h). Vaatii myös paljon suunnittelua, jotta täysi ryhmä saadaan toimimaan. 

Entistä rankempaa." (v12.) 
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Uudistusten nähtiin myös vaikuttavan koko työyhteisöön ja omaan asenteeseen varhaiskasvat-

tajana. Osa vastaajista koki uudistusten tukevan heidän työskentelytapojaan. Samalla uudistus-

ten kerrottiin vaikuttavan työyhteisössä siten, että laissa olevia asioita saa vaatia muiltakin. 

"Positiivisesti siten, että vihdoinkin on tarkasteltava työntekemistä kriittisesti ja lapsen etu edellä. 

Ei tarvitse puolustaa asioita enää, koska ne lukevat nyt laissa." (v20.) 

"Tiedän selkeästi oman roolini ja vastuuni. Voin myös vaatia tiimikavereilta asioita, joita laki 

edellyttää." (v60.) 

Osa vastaajista otti esille johtajien roolin uudistusten onnistumisessa. Jotkut vastaajista kertoi-

vat, että osa päiväkotien työntekijöistä kokee, etteivät uudistukset koske heitä. Tämä puolestaan 

vaikuttaa muidenkin työntekoon ja koko työyhteisöön. Kuten kohdassa 4.2.2 Lain toteuttami-

nen on mainittu, yhteinen keskustelu auttaa työntekijöitä ymmärtämään yhteiset tavoitteet 

työssä sekä sitoutumaan niihin paremmin (Fonsen, 2014, s. 40). 

"Valitettavasti vaatii paljon tsemppausta ja taustatyötä nimenomaan johtajilta ja lastentarhan-

opettajilta, että kaikki ottaisivat tosissaan työtä ohjaamaan." (v37.) 

"Tietoisuus omasta tekemisestä (mitä ja varsinkin miksi) enemmän läsnä. Valitettavasti tuntuu, 

ettei kaikki työntekijät koe, että asia koskisi heitä, eikä olla valmiita muuttamaan toimintatapoja." 

(v40.) 

Suoranaisesti työhön ja työyhteisöön vaikuttavien asioiden lisäksi vaikutukset näkyivät myös 

työhyvinvoinnissa. Useimmiten mainittiin riittämättömät resurssit (10 käsitystä) ja kiire (9 kä-

sitystä). Osa myös kertoi, että työ on rankempaa, kuormittavaa sekä raskasta (6 käsitystä) ja 

henkilökunta on väsyneempää ja uupuneempaa (5 käsitystä). Lisäksi mainittiin muun muassa 

stressi, riittämättömyyden tunne sekä lisääntyneet vaatimukset. 

"--Toivoisin ryhmien enimmäiskokoon ehdotonta ja selkeää ohjeistusta. Tällä hetkellä ryhmät ja 

talot täytetään yli ja lapsia on liikaa suhteessa aikuisten määrään. Tämä vaikuttaa työhöni kii-

reenä, stressinä ja lasten levottomuutena." (v7.) 

"Kiire lisääntyy koko ajan. Tuntuu, että aikuiset koko ajan uupuneempia ja työ ei tuo enää iloa, 

kun kaikesta supistetaan, ryhmäkoot kasvaa. --" (v31.) 

Työyhteisöllä on huomattu olevan vaikutusta työhyvinvointiin ja stressinsäätelyyn. Tiimityössä 

muiden työntekijöiden ymmärtävä, myötätuntoinen sekä tilaa antava suhtautuminen ja vuoro-

vaikutus toisen työntekijän tunnetiloja kohtaan voivat parantaa työilmapiiriä ja -hyvinvointia. 

Tämä heijastuu myös lasten stressin säätelyyn positiivisesti. (Nislin, 2016, s. 50.) Tutkimukseni 
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vastauksista ilmeni, että jotkut vastaajista olivat alkaneet harkita alan vaihtoa. Osaltaan tähän 

vaikutti esimerkiksi se, ettei työtä pystynyt enää tekemään niin hyvin, kuin olisi pystynyt ja 

halunnut. Tutkimuksissa lastentarhanopettajilla on huomattu tällaisella ajatuksella olevan yh-

teys kokemukseen työn kuormittavuudesta, mikä puolestaan vähentää sitoutumista työhön 

(Paananen & Tammi, 2017, s. 44, 52). Osa vastaajista myös koki, että työssä pyritään lähinnä 

jollakin tavalla selviämään hengissä päivän ajan. 

"Olen vahvasti harkitsemassa alan vaihtoa! Rakastan ja arvostan työtäni (ainakin tähän asti) ja 

kärsin siitä, etten voi tehdä työtäni niin hyvin kuin osaisin ja haluaisin." (v45.) 

"Ennen olen kokenut tekeväni tärkeää työtä. Nykyään tuntuu siltä, että on tarkoitus vaan saada 

lapset pysymään hengissä päivän ajan." (v28.) 

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen selvityksen (2017) mukaan päiväkotien henkilökunnasta 

39% lastentarhanopettajista ja 29% lastenhoitajista on harkinnut alan vaihtamista. Syitä alan 

vaihtamiselle ovat kuormittavan työn lisäksi esimerkiksi palkka, resurssit sekä vähäinen arvos-

tus alaa kohtaan. Lastentarhanopettajien alan vaihtamisen suunnitelmat ja töissä olevien lasten-

tarhanopettajien runsas eläköityminen voivat olla uhkana varhaiskasvatuksen pedagogisten ta-

voitteiden toteutumiselle. Pedagogiset tavoitteet voivat jäädä toteutumatta, jos päiväkoteihin ei 

saada tarpeeksi pätevää henkilökuntaa, jolla on pedagogista osaamista. (Eskelinen & Hjelt, 

2017, 40, 43-44, 48.) Seuraavaksi kokoan tutkimustulokset yhteen sekä pohdin tutkimuksen 

tuloksia. 
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tässä kappaleessa kokoan aluksi yhteen keskeisimmät tutkimustulokset. Sen jälkeen pohdin 

tutkimuksesta nousseita teemoja ja lopuksi tarkastelen tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta. 

Nostan esille lopuksi myös tutkimuksestani nousseita jatkotutkimusaiheita. 

5.1 Tutkimustulosten yhteenveto 

Tutkimuksen tulokset olen koonnut taulukkoon 5. Taulukko on kaksiosainen: Sen yläosassa 

näkyvät lapsiryhmää koskevat käsitykset ja sen alapuolella ammatillisuutta koskevat käsitykset. 

Tutkimuksen tulokset vastaavat hyvin tutkimuskysymyksiini. Vastaukset ensimmäiseen tutki-

muskysymykseen ”Mitkä ovat varhaiskasvatuslain (2015) keskeisimmät sisältöuudistukset päi-

väkodin työntekijän kannalta?” näkyvät taulukon kummankin osion oikeassa reunassa kohdassa 

”Ajatukset uudistuksista”. Tulokset osoittavat, että erityisesti lasten osallisuuden ja pedagogii-

kan korostaminen on koettu merkittäviksi uudistuksiksi. Myös lapsiryhmän kasvattaminen suh-

deluvun muutoksen myötä koettiin merkittäväksi, koska se vaikuttaa työhön ja toimintaa joutuu 

silloin miettimään tarkemmin. Päiväkotien pitäisi vastata resurssien riittävyydestä, mutta mo-

nissa vastauksissa tuli esille, että resurssit eivät ole riittävät eikä sijaisia palkata tarpeeksi, jol-

loin myös lain toteuttaminen vaikeutuu. 
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Taulukko 5. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista. 

 

 

Lapsiryhmä

Näkyy:

Suuremmat lapsiryhmät 
suhdeluvun muutoksen ja 
subjektiivisen päivähoito-

oikeuden rajaamisen vuoksi. Tilat 
ovat voineet käydä ahtaiksi.

Inkluusio

Osallisuuden painottaminen

Vaikuttaa:

Melu, levottomuus, 
turvattomuus lisääntyvät. Lapsen 

yksilöllinen huomioiminen 
vaikeutuu. Myös toimintaa 

mietitään tarkemmin.

Inkluusio vaikuttaa 
henkilökuntaresursseihin, kun 

lapsilla on erityisen tuen tarvetta 
ja kun lapset tarvitsevat paljon 

apua.

Oppimisympäristön 
muuttaminen osallisuutta 

tukevaksi.

Ajatukset uudistuksista:

Kritiikkiä ilmaistiin ryhmäkoon 
kasvattamisesta, jolla koettiin 

olevan merkittävä vaikutus 
työhön.

Osallisuuden painottaminen 
koettiin tärkeäksi.

Ammatillisuus

Näkyy ammatillisuudessa:

Lisääntynyt työmäärä, palaverit ja 
paperityöt, kiire. Riittämättömät 

henkilökuntaresurssit suhdeluvun 
kannalta. Suunnitelmalliselle 

toiminnalle jää vähemmän aikaa.

Pedagogiikan, opettajan roolin ja 
dokumentoinnin korostuminen. 

Toiminnan arviointi ja 
kehittäminen, 

varhaiskasvatussuunnitelmat, 
vastuun kasvaminen.

Vaikutukset ammatillisuuteen:

Työ rankempaa, kuormittavaa ja 
raskasta. Työntekijät 

väsyneempiä sekä uupuneempia 
ja sairaslomat lisääntyvät. Työtä 

ei pysty tekemään niin hyvin kuin 
haluaisi, riittämättömyyden 

tunne. Osa harkitsee alan 
vaihtoa. Varhaiskasvatuksen 

laadun heikkeneminen.

Laissa olevia asioita voi vaatia 
muiltakin  työntekijöiltä. Tukee 

työskentelytapoja. Osa 
henkilöstöstä kokee, etteivät 

uudistukset koske heitä.

Ajatukset uudistuksista:

Tarvitaan riittävät resurssit, jotta 
lakia voidaan toteuttaa. 

Varhaiskasvatus on väärä 
säästämisen kohde.

Tärkeäksi koettiin pedagogiikan 
korostaminen sekä toiminnan 

arviointi ja kehittäminen. 
Henkilökunnan kanssa tärkeää 

yhdessä keskustella muutoksista, 
jotta saavutetaan yhteinen 

ymmärrys asiasta.
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Toiseen tutkimuskysymykseeni ”Millaisia käsityksiä päiväkotien työntekijöillä on varhaiskas-

vatuslain (2015) näkymisestä ja vaikutuksista päiväkodin arjessa?” vastaavat taulukon 5. lapsi-

ryhmän ja ammatillisuuden osioiden vasemmalla puolella sekä keskellä olevat sarakkeet. Tu-

loksista voidaan sanoa, että uusi varhaiskasvatuslaki näkyy päiväkotien arjessa muun muassa 

suurentuneina lapsiryhminä suhdeluvun muutoksen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden ra-

jaamisen myötä. Suurien ryhmien myötä päiväkotien työntekijät kokevat, että melu ja lasten 

levottomuus on päivähoidossa lisääntynyt. Inkluusion myötä myös erityistä tukea tarvitsevat 

lapset ovat osa lapsiryhmää. Osa työntekijöistä ilmaisi, ettei lapsen yksilölliseen huomioimi-

seen jää aikaa. Kansainväliset tutkimukset tukevat tutkimukseni tuloksia, sillä niissä on huo-

mattu, että iso lapsiryhmä vaikeuttaa lapsen yksilöllistä kohtaamista sekä hoitoa (Suomen var-

haiskasvatus ry, 2015, s. 4).  

Joissain päiväkodeissa ryhmätilat ovat käyneet ahtaiksi kasvaneiden lapsiryhmien takia ja osa 

vastaajista koki lasten turvallisuuden heikkenevän isojen ryhmien myötä. Kuitenkin oppimis-

ympäristön rakentamisessa lapset otetaan paremmin huomioon. Varhaiskasvatuslaki näkyy päi-

väkodeissa lasten ja vanhempien osallisuuden korostumisessa, johon kiinnitetään enemmän 

huomiota. Erityisesti lasten osallisuus nousi aineistosta esille ja siitä kerrottiin konkreettisin 

esimerkein. Myös vanhempien osallisuus mainittiin, mutta vastaajat eivät korostaneet sitä sa-

malla tavalla. Vastaajat eivät juurikaan konkreettisesti kertoneet, miten vanhempien osallisuutta 

on lisätty tai miten se näkyy päiväkodeissa. Näin ollen se on myös tutkimuksessa jäänyt vä-

hemmälle huomiolle. 

Uusi varhaiskasvatuslaki näkyy ammatillisuuden näkökulmasta muun muassa lisääntyneinä 

työmäärinä, palavereina sekä paperitöinä. Osan mielestä tämä näkyi myös kiireenä, laadun saa-

vuttamisen vaikeutumisena ja suunnitelmalliselle toiminnalle jäävän ajan vähenemisenä. Kui-

tenkin uusi varhaiskasvatuslaki vaatii ammatillisuuden näkökulmasta toiminnan kehittämistä ja 

arviointia sekä pedagogiikan ja dokumentoinnin painottamista, joista olen kertonut tarkemmin 

kohdassa 2.1.2 Arviointi ja kehittäminen. Näiden asioiden nähtiin vastauksissa korostavan opet-

tajan roolia sekä suunnitelmallisuutta ja lisäävän tietoisuutta siitä, mitä tehdään ja miksi. Osan 

mielestä päätös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta ei ole linjassa pedagogiikan 

korostamisen kanssa. Samalla he ilmaisivat, että toiminnan suunnittelu on haastavampaa, kun 

ryhmässä pitää huomioida, että niin alkuviikon kuin loppuviikonkin lapsille tarjotaan monipuo-

lista pedagogista toimintaa. Osa vastaajista puolestaan kertoi onnistuneensa huomioimaan osa-

päivähoidossa olevat lapset hienosti päiväkodin toiminnassa. Toiminnan suunnittelu on osa am-
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matillisuutta ja myös varhaiskasvatuslaki sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyt-

tävät toiminnan suunnittelua. Myös dokumentointi sekä toiminnan kehittäminen ja arviointi 

ovat välttämättömiä laadukkaan pedagogisen toiminnan saavuttamisen kannalta (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 37). 

Vastauksissa moni on kokenut päiväkotien henkilökuntaresurssit riittämättömiksi, jonka myötä 

henkilökunta on väsyneempää ja uupuneempaa. Osa kertoi lain toteuttamisen olevan päiväko-

deissa vaikeaa ilman kunnollisia resursseja. Jotkut työntekijät ovat myös kokeneet riittämättö-

myyden tunnetta sekä kertoivat sairaslomien lisääntyneen ja osa harkitsi myös alan vaihtamista. 

Kuten kohdassa 4.3.2 Vaikutukset ammatillisuuteen olen kertonut, alan vaihtamisen lisäänty-

minen voi olla uhka laadukkaan pedagogisen toiminnan kannalta. Jos päiväkoteihin ei saada 

pätevää henkilökuntaa, jolla on pedagogista osaamista, voi olla vaarana, että pedagogiikalle 

asetettuja tavoitteita ei saada toteutettua (Eskelinen & Hjelt, 2017, 40, 43-44, 48). Paananen 

huomasi väitöstutkimuksessaan, että päiväkodin käyttöasteen, eli lasten suhteellisen määrän 

noustessa myös sairaslomat lisääntyivät. Tämä puolestaan aiheutti kuormittavuutta työhön, jos 

sijaisten saaminen osoittautui vaikeaksi. (Paananen & Tammi, 2017, s. 55-56.) 

Työtä ohjaavien asiakirjojen kautta uusi varhaiskasvatuslaki näkyy ammatillisuudessa uusien 

varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisena ja palavereina. Varhaiskasvatussuunnitelmista on 

kerrottu tarkemmin kohdassa 2.1.3 Varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatuslain uudis-

tusten myötä varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta on tullut velvoittavia (Varhaiskasva-

tuslaki 36/1973, 7a§). Osa päiväkotien työntekijöistä koki päiväkodin johdon kiertävän varhais-

kasvatuslakia ja sanoi suhdeluvun näyttävän paperilla hyvältä, mutta käytännössä osa päiväko-

deista toimi eri tavalla, mikä ei ole lain mukaista. Lisäksi mainittiin, että vanhemmille annetaan 

toiminnasta erilainen mielikuva, vaikka lakia kierretään. Kuten kohdassa 2 Uusi varhaiskasva-

tuslaki on kerrottu, varhaiskasvatusta valvoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja 

paikallisesti aluehallintovirastot vastaavat valvonnasta (Varhaiskasvatuslaki 36/1973, 8§, 8a§). 

Vastauksista ei ilmennyt, oliko lain kiertämisestä tai muista mahdollisista päivähoidon puut-

teista ilmoitettu valvonnasta vastaaville tahoille.  

Tutkimuksen tekoaikaan pääsin myös itse konkreettisesti näkemään ja keskustelemaan asiasta 

maisterivaiheen syventävässä päiväkodin johtamista koskevassa harjoittelussa. Päiväkodissa 

toimittiin myös siten, että suhdeluku näytti paperilla erilaiselta, kuin miten käytännössä toimit-

tiin. Päiväkodin johtaja kertoi, että osa päiväkodeista on tarkoituksellisesti suunniteltu aikai-
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semmin tiloiltaan toimimaan suuremmille lapsiryhmille. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että sa-

moissa ryhmätiloissa toimii yhtä aikaa kaksi lapsiryhmää ja viisi aikuista, eikä tiloja voida 

konkreettisesti erottaa siten, että ryhmät toimisivat erillisissä tiloissa. Lain takia tietokoneelle 

tehdään erilliset ryhmät, joihin lapset jaetaan, vaikka kaikki syövät, nukkuvat ja leikkivät sa-

moissa tiloissa. 

5.2 Pohdintaa tutkimuksesta, eettisyydestä ja luotettavuudesta 

Varhaiskasvatuslaki (2015) on nostanut esille paljon keskustelua ja monenlaisia hieman risti-

riitaisiakin ajatuksia päiväkotien työntekijöiden näkökulmasta, joita tutkimuksessa olen tuonut 

esille. Muun muassa sisältömuutoksista tärkeänä pidetään pedagogiikan korostamista. Aineis-

tosta on noussut myös esille, että käytännössä päiväkodeissa ei koeta olevan tarpeeksi resursseja 

lain toteuttamiselle. Tähän tulisi kiinnittää huomiota ja resursseja lisätä, jotta voidaan taata tar-

peeksi laadukkaat ja yhdenvertaiset varhaiskasvatuspalvelut koko Suomessa.  

Aineistosta on löytynyt paljon lakimuutoksiin kohdistuvaa kritiikkiä, jotka ovat koskeneet re-

surssien lisäksi muun muassa suurempia lapsiryhmiä. Tutkimuskysymyksen ”Millaisia käsityk-

siä päiväkotien työntekijöillä on varhaiskasvatuslain (2015) näkymisestä ja vaikutuksista päi-

väkodin arjessa?” vastausten mukaan suurempi lapsiryhmä esimerkiksi vaikeuttaa lapsen yksi-

löllistä huomioimista ja aiheuttaa levottomuutta, melua ja turvattomuutta. Ammatillisuuden nä-

kökulmasta lisääntynyt työmäärä ja kiire näkyvät suunnitelmalliselle toiminnalle jäävän ajan 

vähenemisenä. Tämä puolestaan vaikuttaa työntekijöiden uupumiseen ja varhaiskasvatuksen 

laadun heikkenemiseen.  

Tuloksista ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä, joissa tulokset yhdistettäisiin syy-seuraus suh-

teiksi, sillä myös työntekijä vaikuttaa omalla ammattitaidollaan työn laatuun. Esimerkiksi suu-

rempi lapsiryhmä ei aina tarkoittaa sitä, että lapsen yksilöllinen huomioiminen estyy. Työnte-

kijä voi omalla toiminnallaan sekä toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä muokkaamalla 

luoda mahdollisuuksia ja rajoituksia toiminnalle. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

(2016) edellyttävät oppimisympäristön muokkaamista lapsen edun ja tarpeiden mukaisesti. Sa-

malla se velvoittaa siihen, että lapset oppivat toimimaan erikokoisissa ryhmissä. Näin ollen 

lapsen yksilöllistä huomioimista voidaan tukea esimerkiksi pienryhmätoiminnan avulla. 

Aineiston tuloksista tutkimuskysymykseeni ”Mitkä ovat varhaiskasvatuslain (2015) keskeisim-

mät sisältöuudistukset päiväkodin työntekijän kannalta?” nousivat esille lasten osallisuuden 
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sekä pedagogiikan korostaminen. Myös suhdeluvun muutos koettiin merkittäväksi, koska suu-

remmassa lapsiryhmässä toimintaa täytyy miettiä tarkemmin. Tämä vaikuttaa osaltaan myös 

toimintakulttuurin muutokseen, sillä vanhat toimintamallit eivät välttämättä enää toimi, jolloin 

niitä pitää muokata. Samalla varhaiskasvatuksessa velvoittavaksi tullut arviointi ja kehittämi-

nen kannustavat toimintakulttuurin muokkaamiseen. Ne ovat myös yhdessä dokumentoinnin 

kanssa välttämättömiä, jotta laadukas pedagoginen toiminta voidaan varhaiskasvatuksessa saa-

vuttaa.  

Pedagogiset tavoitteet ryhmän toiminnalle nousevat esille lasten varhaiskasvatussuunnitel-

mista. Samalla korostetaan suunnitelmallisuutta ja opettajan roolia, sillä lastentarhanopettaja on 

vastuussa niin varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta kuin pedagogiikastakin. Aineistosta 

nousi esille, että jotkut vastaajat olivat työyhteisössä kokeneet, että osa päiväkodin henkilökun-

nasta ei koe muutosten koskevan heitä. Toimintakulttuuria kehittäessä asioista olisi tärkeä kes-

kustella avoimesti koko työyhteisön kanssa. Johtaja on tärkeässä roolissa keskustelukulttuurin 

luomisessa ja ylläpitämisessä. Avoimen ja yhteisen keskustelun kautta on mahdollista saavuttaa 

yhteinen ymmärrys sekä toimintatavat koko henkilökunnan keskuudessa.  

Varhaiskasvatuslain uudistukset ovat olleet osaltaan myös odotettuja. Käsitteen painotusta on 

haluttu muuttaa päivähoidosta varhaiskasvatukseksi, sillä päivähoito käsitteessä painottuu sana 

hoito, kun taas varhaiskasvatus käsitteessä pääpaino on sanassa kasvatus. Samalla käsitteen 

määrittelyssä on korostettu pedagogiikan painottumista, joka myös tutkimuksen aineistosta 

nousi esille. Pedagogiikan korostaminen tuo esille yhteiskunnallisen ajatusmallin muutoksen 

siitä, että päiväkoti ei ole vain lasten säilytyspaikka vanhempien työpäivän ajan. Pedagogiikan 

painottamisen myötä myös varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista merkitys vahvistuu. Tätä tu-

kevat monet kansainväliset tutkimukset laadukkaan varhaiskasvatuksen positiivisista vaikutuk-

sista niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

velvoittavuus yhdenvertaistaa varhaiskasvatuspalveluita, sillä toiminnalta edellytetään perus-

teissa mainittuja asioita paikkakunnasta riippumatta. Samalla pyritään takaamaan varhaiskas-

vatuksen toiminnan laadukkuus. 

Myös hallinnon siirtyminen sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriölle 

korostaa varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista asemaa, sillä yhdessä esiopetuksen ja perusope-

tuksen kanssa ne muodostavat koulutuksellisen jatkumon. Nykyään varhaiskasvatuspalvelut 

nähdään vanhemmille suunnattujen palveluiden rinnalla erityisesti lapsille suunnattuina palve-
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luina. Tätä on pyritty tukemaan nostamalla esille lapsen oikeus saada varhaiskasvatusta riippu-

matta vanhempien elämäntilanteesta subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen yhtey-

dessä.  

Lapsen osallisuus on noussut varhaiskasvatuksessa keskiöön, kun näkökulma lapsesta on yh-

teiskunnassa vahvistunut osaavaksi ja aktiiviseksi toimijaksi. Lain ja varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteiden kautta velvoitetaan nykyään muun muassa ottamaan lapset mukaan toiminnan 

suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin. Varhaiskasvatuksessa korostetaan enemmän lap-

silähtöisyyttä ja ilmiöpohjaisuutta. Toiminnan tulisi pohjautua lapsen kiinnostuksen kohteisiin, 

kun ennen asiat on toteutettu aikuislähtöisesti kasvattajien suunnittelemien teemojen ja toimin-

tatuokioiden kautta. Tutkimuksen tuloksissa lasten osallisuus on noussut vahvasti esille ja 

konkreettisena esimerkkinä muun muassa jossakin päiväkodissa lepohetkiä on alettu muutta-

maan lapsia osallistaen heille mieluisimmaksi. 

Kun tutkimusta tarkastellaan etiikan näkökulmasta, on tärkeää noudattaa tutkijan eettisiä oh-

jeita. Eettisinä ohjeina ovat muun muassa se, ettei muita saa plagioida, tutkimuksen tuloksia ei 

kaunistella, sepitetä eikä kritiikittömästi yleistetä eikä tutkimuksesta raportoida puutteellisesti 

tai harhaanjohtavasti (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2014, s.23-27). Tutkimuksen aikana olen 

kunnioittanut muiden työtä merkitsemällä lähdeviittaukset oikein ja aineistoa valitessa olen ol-

lut lähdekriittinen. Tutkimusaineistoa kerätessä olen ottanut tutkittavien anonymiteetin huomi-

oon keräämällä aineiston nimettömänä siten, ettei yksittäistä ihmistä voi tunnistaa aineistosta. 

Tutkimuksen tulokset olen pyrkinyt kirjaamaan totuudenmukaisesti ja myös raportoimaan tut-

kimuksesta asianmukaisesti. 

Niikon mukaan (2003b, s. 3) tutkimuksen luotettavuutta lisäävät esimerkiksi uskottavuus, vas-

taavuus sekä siirrettävyys muihin konteksteihin. Analyysia ja tutkimusta on kuvattava riittävän 

hyvin, jolloin siitä tulee läpinäkyvämpi. Tutkimuksessa olen pyrkinyt tekemään analyysipro-

sessista läpinäkyvän muun muassa ottamalla aineistosta suoria lainauksia tekstiin. Tällä tavalla 

olen pyrkinyt näyttämään, mistä aineiston tulokset on poimittu. Olen myös kuvannut prosessia 

kohta kohdalta kertoen analyysin etenemisestä tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Liiteosioon olen 

listannut kaikki käsitykset käsitysryhmiin ja kuvauskategorioihin. Näin ollen aineisto, josta tu-

lokset ovat tulleet on myös nähtävillä. Analyysissä on ollut myös haasteita käsitysryhmien ja 

kuvauskategorioiden nimeämisessä, josta olen kertonut tutkimuksen teko -osiossa. Myös käsi-

tysten tulkinta oli joidenkin vastausten kohdalla haastavaa, sillä sähköisen tutkimuslomakkeen 
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anonyymejä vastauksia ei ollut mahdollista tarkentaa jälkikäteen vastaajilta. Kasvokkain tapah-

tuvan haastattelun avulla olisin voinut saada syvällisemmän ymmärryksen vastaajien käsityk-

sistä. Sähköisen kyselylomakkeen etuna on ollut kuitenkin kattavan aineiston kerääminen. 

Koska sähköinen kyselylomake ei ole konkreettisesti paikkakunnasta riippuvainen, sain kerät-

tyä vastauksia laajasti eri puolilta Suomea.  

 Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa pitää ottaa huomioon, että fenomenografisessa tutki-

muksessa ei voida vaatia tulosten toistettavuutta. Näin ollen tässäkään tutkimuksessa tuloksien 

toistettavuutta ei voi odottaa. Tulokset ovat aina tutkijan rakentamia, mikä mahdollistaa sen, 

että toinen tutkija voi löytää eri asioita ja päätyä erilaisiin kategorioihin. Tutkijalta odotetaan 

omien esioletuksien ja näkemysten poissulkemista, jotta tutkittavan kokemuksen ymmärtämi-

nen mahdollistuu. On kuitenkin huomattava, ettei tutkijalla koskaan ole mahdollista poissulkea 

täydellisesti omaa näkemystään maailmasta, vaan sitä työstetään myös tutkimusta tehdessä. 

(Niikko, 2003b, s. 3.)  

Oma positioni tutkijana on tutkimusta aloittaessani ollut aika etäinen aiheeseen, sillä en ollut 

tutkimusaineistoa kerätessäni alkutalvesta 2017 vielä kovin tarkasti perehtynyt lakiuudistuk-

siin. Minulla ei myöskään ollut työkokemusta päiväkodissa työskentelystä opintoihin kuulunei-

den päiväkotiharjoittelujen ulkopuolelta, ennen kuin pääsin toukokuussa päiväkotiin töihin. 

Gradua tehdessä aineiston analyysin jälkeen suoritin maisterivaiheen syventävän harjoittelun 

päiväkodin johtamiseen liittyen, jossa pääsin mukaan kirjoittamaan uutta paikallista varhais-

kasvatussuunnitelmaa. Pääsin myös osallistumaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa koske-

viin palavereihin sekä kehittämisyhteistyöverkostoon. Tämä syvensi käsityksiäni siitä, miten 

uusi laki ja varhaiskasvatussuunnitelma muuttavat päiväkodin arkea. Käsitykseni eivät kuiten-

kaan ole vaikuttaneet tutkimukseeni ja sen tuloksiin, sillä harjoittelun alkaessa tutkimusosio oli 

valmis ja gradustani oli enää teoriaosuus kirjoittamatta.  

Etiikan näkökulmasta aineistoa kerätessä kysymykset eivät saa olla johdattelevia, koska ne voi-

vat muuten vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Olen pyrkinyt tutkimukseni kyselylomakkeessa 

asettelemaan kysymykset mahdollisimman avoimiksi ja neutraaleiksi. Saatesanoissa olen lyhy-

esti maininnut, mitä aiheita varhaiskasvatuslain muutokset koskevat: ”Uusi varhaiskasvatuslaki 

tuli voimaan 1.8.2015 ja uudistukset koskevat muun muassa päiväkotiryhmien enimmäiskokoa, toimin-

nan arviointia ja kehittämistä, varhaiskasvatussuunnitelmia sekä vanhemman ja lapsen osallisuutta. 

Lisäksi laissa on täsmennetty muun muassa ympäristöä, ravintoa, olosuhteita ja palvelujen saatavuutta 
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koskevia kohtia.” (Liite 1.) Olen maininnut uudistuksia, jotta vastaajat ymmärtävät, mitä varhais-

kasvatuslain uudistuksilla tarkoitan.  

Saatesanojen tavoitteena on ollut myös saada vastauksia tutkimuskysymyksiini koskien sitä, 

miten uudistuksen näkyvät ja vaikuttavat päiväkotien arjessa ja mitkä uudistuksista koetaan 

tärkeäksi. En kuitenkaan ole kertonut, miten mainittuja asioita on uudistettu, jotta vastaajien 

omat käsitykset uudistuksista tulevat vastauksissa esille. Kyselyn saatesanat eivät olleet johdat-

televia, sillä vaikka mainitsin ympäristön, ravinnon, olosuhteet ja palvelujen saatavuuden, niin 

vastaajat eivät olleet ottaneet aiheita esille vastauksissa. Lisäksi aineistossa moni oli nostanut 

esille pedagogiikan korostamisen, jota en ollut saatesanoissa maininnut. 

Yllättävää on, että aineistosta on noussut paljon negatiivisia asioita. Tutkimuksen tuloksia ei 

kuitenkaan saa kaunistella, jotta tutkimuksesta tulee luotettava. Jos olisin saatesanoissa painot-

tanut uuden varhaiskasvatuslain erinomaisuutta ja tärkeyttä, ehkä myös tulokset olisivat olleet 

positiivisempia ja näkökulma erilainen. Tutkimusajankohtana uudistukset olivat suhteellisen 

uusia työntekijöille. Käsitykset voivat ilmentää osaltaan myös muutosvastarintaa, jota työnte-

kijöillä voi esiintyä ennen kuin uudistuksiin on ehditty tottua. Myös aineiston kerääminen säh-

köisellä kyselylomakkeella kasvokkain tapahtuvan haastattelun sijaan voi vaikuttaa tutkimuk-

sen tuloksiin. Internetin kautta voi olla helpompi omassa rauhassa anonyymisti kirjoittaa mitä 

vain, kun taas haastattelutilanteessa vastaaja saattaa enemmän miettiä, mitä sanoo haastatteli-

jalle. Tutkimuksesta ei selviä tutkittaviin vaikuttaneita henkilökohtaisia asioita tai esimerkiksi 

työyhteisön ilmapiiriä, mikä on voinut vaikuttaa kyselyyn vastatessa. Vastaukset kuitenkin ker-

tovat päiväkotien työntekijöiden omista sen hetkisistä ajatuksista ja käsityksistä, jotka kyselyyn 

vastatessa ovat olleet päällimmäisenä mielessä uudistuksista. Näin ollen tutkimuksen tulokset 

ovat luotettavia ja aitoja.  

Tutkimus on tuottanut ajankohtaista tietoa siitä, millaisia käsityksiä päiväkotien työntekijöillä 

on varhaiskasvatuslain uudistuksista. Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista tehdä tutki-

mus siitä, miten uuden varhaiskasvatuslain noudattamista valvotaan käytännössä päiväko-

deissa, sillä aineistosta nousi esille, että lakia saatetaan kiertää päiväkodeissa. Toisena mielen-

kiintoisena tutkimusaiheena olisi selvittää, miten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden to-

teutumista arvioidaan varhaiskasvatuksessa. Arviointi on tullut valtakunnallisesti pakolliseksi 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden velvoittavuuden myötä, joten sitä edellytetään valta-

kunnallisesti kaikilta varhaiskasvatuksen järjestäjiltä.  
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Aineistosta nousi monessa vastauksessa esille myös resurssien riittämättömyys. Olisikin hyvä 

selvittää, minkälaisilla resursseilla varhaiskasvatusta käytännössä päiväkodeissa järjestetään ja 

miten se vaikuttaa toimintaan. Tutkimuksen aineistosta nousi esille, että varhaiskasvatuksen 

toteuttamisessa on paikkakuntakohtaisia eroja esimerkiksi ryhmäkoon suhteen. Joissakin kun-

nissa ryhmäkokoja ei ole nostettu, kun taas joillakin paikkakunnilla ryhmäkoot ovat kasvaneet. 

Suuremmat lapsiryhmät ovat nousseet aineistosta esille yhtenä puhuttavimmista lakiuudistuk-

sista. Hyvänä ja tärkeänä jatkotutkimusaiheena olisi selvittää, miten isommat lapsiryhmät vai-

kuttavat lapsiin ja aikuisiin sekä varhaiskasvatuksen toimintaan päiväkodeissa.  
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Liitteet 

 Liite 1 

Kyselylomake 

Uuden varhaiskasvatuslain näkyminen päiväkodin arjessa  

 

Teen gradua aiheesta "Miten uuden varhaiskasvatuslain muutokset näkyvät päiväkodin ar-

jessa?" Oulun yliopistossa ja kyselyn avulla tutkin varhaiskasvattajien käsityksiä varhaiskas-

vatuslaista ja sen vaikutuksista.  Huomaathan, että kysely on tarkoitettu ainoastaan kaikille 

päiväkodeissa työskenteleville varhaiskasvattajille. Kyselyn tietoja käsitellään luottamuksel-

lisesti ja niitä käytetään ainostaan pro –gradu työssä. 

   

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015 ja uudistukset koskevat muun muassa päi-

väkotiryhmien enimmäiskokoa, toiminnan arviointia ja kehittämistä, varhaiskasvatussuun-

nitelmia sekä vanhemman ja lapsen osallisuutta. Lisäksi laissa on täsmennetty muun muassa 

ympäristöä, ravintoa, olosuhteita ja palvelujen saatavuutta koskevia kohtia.  

 

Kysymyksistä 5 ensimmäistä on lyhyitä taustakysymyksiä, sitten 3 itse aihetta käsittelevää 

kysymystä ja viimeisessä kohdassa saa jättää muita kommentteja kyselyyn liittyen. Lue ky-

symykset huolellisesti ja vastaa kaikkiin kysymyksiin.  

Kiitos osallistumisestasi!   

Kaikkien vastaajien kesken arvotaan neljälle onnekkaalle Finnkinon leffalippu. Voittajille 

ilmoitetaan voitosta sähköpostitse.  

 

Vastaathan mahdollisimman pian, viimeistään 12.2.2017 mennessä. 

 

1. Sukupuoli  

• mies  

▪ nainen  

▪ 2. Asuinpaikka  

▪ Lappi 

▪ Oulun seutu 

▪ Länsi-Suomi 

▪ Itä-Suomi 

▪ Etelä-Suomi  

▪ Ahvenanmaa 

▪ 3. Millä ammattinimikkeellä työskentelet päiväkodissa?  

▪ 4. Kauanko olet ollut töissä päiväkodissa?  

▪ 5. Minkä ikäisten lasten ryhmässä työskentelet?  

▪ 6. Miten mielestäsi uusi varhaiskasvatuslaki ja sen tuomat uudistukset NÄKYVÄT päiväko-

din arjessa?  

▪ 7. Mitä mieltä olet näistä uudistuksista?  

▪ 8. Miten mielestäsi uusi varhaiskasvatuslaki ja sen tuomat uudistukset VAIKUTTAVAT 

työhösi?  

▪ 9. Muita ajatuksia ja kommentteja kyselyyn liittyen?  

▪ 10. Jos haluat osallistua leffalippujen arvontaan, lisää tähän sähköpostiosoitteesi. Leffalipun 

voittaneille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq44NnT6zho8O4RBz606Kka-yL0Jr8cLWKVYmMBX5WvzjoAw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Liite 2  

Käsitysryhmät 

Uudistusten näkyminen päiväkodissa 

LAPSIRYHMÄ 
Suuremmat ryhmäkoot (33)  

Ei näy käytännössä juurikaan näy (12)  

ryhmäkoot eivät kasvaneet (4)  
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen (10)  

Suhdeluvun muutos (3)  

Kipeämmin hoitoa tarvitsevat 20h/vk lapset pääsevät helpommin hoitoon  

20h/vk lapsilla rikkonaisempia viikkoja ja päiviä  

Lasten vaihtuvuus kasvanut ja lapsia siirretään toiseen ryhmään  

Lomilla osa-aikaiset täyttää hoitopaikkoja  

Lisääntynyt melu (5)  

Stressi lapsilla lisääntyy  

Lisääntynyt levottomuus (9)  

Paljon riski- ja turvallisuutta uhkaavia tilanteita (5)  

Ei aikaa huomioida lasta yksilönä (6)  
Ryhmätilat jäävät pieniksi ja ahtaiksi (6)  

Syntyy konflikteja enemmän  

Ilmapiiri kiristyy  

Tavaroita, kuten tuoleja, astioita ja sänkyjä ei riitä kaikille ja pitänyt hankkia lisää (2)  

Yht. 105  

 

TYÖSSÄ JAKSAMINEN  

Riittämättömät henkilökuntaresurssit (6)  

Riittämättömyyden tunne  

Sairaslomat lisääntyvät  

Henkilökunta väsyneempää ja uupuneempaa (6)  
Yht. 14  

 

TYÖ 

Vastuu kasvanut  

Lisääntynyt työmäärä sekä palaverit ja paperihommat (8)  

Kasvattajilla suuri osa ajasta arjen pyöritys vaatehuollossa, sänkyjen laitto, ruokien jakaminen ym.  

Kiire (9)  

haasteet kasvaneet  

Opetetaan perheitä kirjauskäytäntöön leimaamaan lapsen sisään ja ulos (2)  

Enemmän toiminnan kehittämistä ja arviointia (2)  

Arvioinnin ja havainnoinnin merkitys, puhutaan työyhteisössäkin enemmän  

Tehdään tavoitteellisempaa ja selkeämpää varhaiskasvatusta (2)  
Suunnittelulle jää vähemmän aikaa (2)  

Laadun saavuttaminen vaikeutuu (3)  

Pedagogiikkaa korostetaan (7)  

suunnitelmallisuutta korostetaan  

Opettajan rooli korostuu  

Dokumentointi korostuu (2)  

TVT-laitteiden käyttö monipuolistuu ja lisääntyy  

Yht. 44  

 

VASU  

Uuden vasun tekeminen ja palaverit (5)  
Lapsen vasun tekee lto eikä lastenhoitaja  

Vasu koetaan stressin aiheeksi  

Kaikille lapsille laadittu varhaiskasvatussuunnitelma  
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Vasu on osana suunnittelua  

vasun tekeminen vie aikaa mutta arjessa huomioiminen vähäistä  

Yht. 10  

OSALLISUUS  

Lapsen ääni kuuluu paremmin  

Vanhempien ja lasten osallisuutta painotetaan (7)  

Lapsen osallisuus korostuu (7)  

Enemmän lasten omaa arviointia  

Oppimisympäristöä rakennetaan siten, että lapsi voi valita eri mahdollisuuksista mitä tekee (4)  

Yht. 20  
 

LAIN NOUDATTAMINEN  

Päivähoidon johto kiertää varhaiskasvatuslakia  

Vanhemmille annetaan eri mielikuva, vaikka lakia kierretään  

Paperilla suhdeluku näyttää hyvältä, mutta käytännössä toimitaan eri tavalla, mikä ei ole lainmukaista (5)  

Yht. 7  

 

INKLUUSIO  

Kertoimet erityislapsilta pois  

Erityislapset inkluusion myötä osa tavallista lapsiryhmää  

Tukea tarvitsevien oireilu pahenee  
erityistukea tarvitsevien lasten lisääntyminen päiväkodissa  

Yht. 4  

 

Käsityksiä yht. 204  

 

2. "MITÄ MIELTÄ OLET NÄISTÄ UUDISTUKSISTA"  

KÄSITYKSET:  

 

LAIN TOTEUTUS  

Paperilla erinomaisia asioita, mutta käytännössä ollaan kovilla eikä kaikki toteudu (7)  

Priorisoiminen ja organisointikykyä käytettävä  

Henkilökuntaa pitää kouluttaa mm.TVT-laitteiden käyttämistä varten.  
Uudistuksista pitää myös keskustella henkilökunnan keskuudessa, jotta kaikki ymmärtävät, mitä ne merkitsevät, 

eikä jää paperinipuksi hyllyyn (2)  

Yht. 11  

 

SUBJEKTIIVISEN PÄIVÄHOITO-OIKEUDEN RAJAAMINEN  

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen huono päätös (2)  

Osapäiväisten pitäisi olla kokonaisina paikalla, eikä puolikkaina  

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen kanssa ei ole linjassa varhaiskasvatuksen saatavuuden korostami-

sen, koulutuksellisen tasa-arvon ja pedagogiikan korostamisen kanssa  

Lyhyet päivät vieraskielisillä lapsilla ei takaa suomen kielen oppimista  

20h/vk lasten pitäisi loma-aikoina lomailla kotona eikä täyttää ryhmiä  
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen hyvä päätös (5)  

20h ok, jos lapsella on kotona perusturvallisuus, monikulttuurisille lapsille pitäisi olla joka päivä hoito, vaikka 

jompi kumpi vanhemmista on kotona.  

Yht. 12  

 

VASU  

Vasu uudistus hyvä  

Vasu vaikuttaa enemmän jokapäiväiseen työhön  

Tarkentuu varmasti, kun vasu tulee voimaan  

Yht. 3  

Osa uudistuksista hyviä, osa huonoja (2)  

Yht. 2  
 

AJATUKSIA LAISTA  

Hyviä, tärkeitä, mielekkäitä ja odotettuja uudistuksia (22)  

Uudistukset ei isoja nykyaikaisesti toimivassa päiväkodissa  
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Osallisuuden painotus hyvä (5)  

Ympäristöstä huolehtiminen ja liikunta painotukset hyviä  

Pedagogiikan korostaminen hyvä (2)  

Joustavat pienryhmät auttavat pedagogisessa opetuksessa paremmin kuin omahoitajaryhmät  

Tärkeää kehittää ja arvioida toimintaa  

Luo uudenlaista tapaa toimia ja kannustaa lapsia itseohjautuvuuteen  

selkeät ja selventävät  

(Yht. 35) 

Uudistukset ovat huonoja, ontuvia ja vievät päivähoitoa huonompaan suuntaan (16)  

En hyväksy/ymmärrä ryhmäkoon kasvattamista (9)  
Lapsen etu kärsii (4)  

Vähemmän aikaa yksilön huomioimiseen (3)  

Rauhattomuus ja levottomuus lisääntynyt  

Suhdeluvun muutoksessa ei järkeä (2)  

Säästetään väärässä kohtaa, pitkällä tähtäimellä tappioita (4)  

Tapaturmat lisääntyvät  

Lisää keskittymisvaikeuksia  

Raskauttaa henkilökuntaa  

Stressi (2)  

Henkilökunta väsyy (3)  

Henkilökunta ja lapset välillä tosi tiukoilla  
tuo haasteita henkilökunnalle  

Turvallisuus vaarantuu.  

Tilat käyvät ahtaaksi  

raha ratkaisee, mielipiteillä ei merkitystä  

Kiire  

ei pysty toteuttamaan työtään niin laadukkaasti kuin haluaisi.  

Aikuisella ei kohta mitään sananvaltaa.  

Nykylapsissa riittää haastetta (2)  

Mietityttää voiko toteuttaa tasa-arvoisesti  

Resurssit henkilökunnan määrässä ja lasten määrässä ei kohtaa (6)  

Lastentarhanopettajia voisi olla enemmän kun opetus painottuu  

Liian paljon muitakin projekteja ja arki työllistää muutenkin  
Ei pystytä enää tarjoamaan tarpeeksi hyvää ja laadukasta varhaiskasvatusta  

Epäkohta inkluusio että erityislapset normaalissa ryhmässä  

Lisäävät työtaakkaani  

(Yht. 69)  

Ajatuksia uudistuksista yht. 104 käsitystä 

 

Käsityksiä yhteensä 132  

 

3. "MITEN MIELESTÄSI UUSI VARHAISKASVATUSLAKI JA SEN TUOMAT UUDISTUKSET VAI-

KUTTAVAT TYÖHÖSI"  

KÄSITYKSET:  
 

HENKILÖKUNNAN JAKSAMINEN  

Kuormittavaa, rankempaa ja raskasta (6)  

Motivaatio hukassa  

Henkilökunta väsyneempää ja uupuneempaa (5)  

Harkitsen alan vaihtoa  

Työ ei tuo enää iloa  

Ei voimavaroja  

Vaaditaan enemmän (2)  

Kaikesta tehdään suorittamista (2)  

ei voi keskittyä työhön  

Tarkoitus selvitä hengissä päivän ajan (3)  
Resurssit eivät ole riittävät (10)  

Kiire (9)  

Aika työmäärään nähden vähentynyt  

Laatu kärsii  
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paineita  

Riittämättömyyden tunne (3)  

En ehdi tai voi tehdä työtä niin hyvin kuin osaisin ja haluaisin (6)  

Haluanko tehdä enää tätä työtä, lasten säilytyspaikka  

Oma henkinen hyvinvointi kärsii  

Oman jaksamisen paraneminen  

Stressi (3)  

Epävarmuus (2)  

Yht. 62 

  
RYHMÄKOON KASVU  

Lisääntynyt lapsimäärä (5)  

Paineet vajaiden ryhmien täyttämisestä  

osapäiväiset nostaa lasten määrää ryhmässä  

Lapsen etu kärsii (2)  

Vähemmän aikaa lapsen yksilölliseen huomioimiseen (7)  

Enemmän meteliä (6)  

Tilat eivät riitä tai toimi (2)  

Arkeen ei jää rauhaa (2)  

Levottomampaa (2)  

Turvattomuutta (2)  
Kiintymyssuhteiden luonti isossa ryhmässä vaikeaa  

Lapsilla paljon haasteita  

Iso ryhmä vaikeuttaa toimintaa  

Ryhmät ja talot täytetään yli  

100%käyttöaste koko ajan  

Pitäisi olla selkeä ja ehdoton ohjeistus ryhmien enimmäiskoolle  

Yht. 36 

  

VAIKUTTAA TYÖHÖN  

Pieni palkka, vaikka työtä enemmän ja vastuullisempaa (3)  

Kaikesta supistetaan  

Saa haastatella ja kuulla enemmän lapsia  
Haastaa itseä (3)  

Ei juurikaan vaikuta (6)  

Paljon vastuuta (3)  

Enemmän työtä sekä paperihommia (10)  

Vasut työllistävät enemmän (3)  

Vanhemmat eivät ymmärrä vasun kapulakieltä  

Paperihommia tehdään palkattomana ylityönä tai kotona  

Suunnittelutyö haastavampaa, kun miettii yksilöittäin lapsia  

Retkille lähtöä mietitään tarkemmin  

Vieraskieliset lapset aiheuttavat haasteita lapsen osallisuudelle  

Tarkentaa työskentelytapoja, oman työn tarkastelua ja arviointia (6)  
Tiedän selkeästi oman roolini ja vastuuni  

Työ normitetumpaa ja vakavasti otettavampaa  

Lisää haasteita (5)  

Lisää vaatimuksia  

Suunnittelu korostuu (4)  

Pedagogiikka korostuu (2)  

Panostetaan laaja-alaisempaa oppimista ja osaamista  

Vaikuttaa omaan asenteeseen  

Herättelee uusia toimintatapoja (3)  

Vanhempien osallistaminen (2)  

Lasten ja perheiden osallistaminen toiminnan suunnitteluun  

Lasten osallisuuden korostaminen (7)  
Lapset määrää kohta kaikesta  

Yht. 71  

 

VAIKUTTAA TYÖYHTEISÖÖN  
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Kaikki työntekijät eivät koe asian koskevan heitä tai muuta toimintatapoja  

Ei tarvitse puolustaa asioita, koska ne lukevat nyt laissa ja voin vaatia tiimikavereilta asioita, joita laki edellyttää 

(3)  

Vaatii johtajilta paljon tsemppausta, jotta kaikki ottaisivat tosissaan työtä ohjaamaan  

Lain kiertäminen liian suurilla ryhmillä  

Kukaan ei valvo lain toteutumista  

Voidaan tarjota laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta kaikille  

Yht. 8  

 

Yhteensä 177 käsitystä  
 

Käsityksiä koko aineistossa 513 kpl  
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Liite 3  

Kuvauskategoriat 

 

1."Miten mielestäsi uusi varhaiskasvatuslaki ja sen tuomat uudistukset NÄKYVÄT päiväkodin arjessa? "  

Kuvauskategoriat: 

 

LAPSIRYHMÄ  
Suuremmat ryhmäkoot (33)   

Ei näy käytännössä juurikaan näy (12)   

ryhmäkoot eivät kasvaneet (4)   

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen (10)   

Suhdeluvun muutos (3)   

Kipeämmin hoitoa tarvitsevat 20h/vk lapset pääsevät helpommin hoitoon   

20h/vk lapsilla rikkonaisempia viikkoja ja päiviä   

Lasten vaihtuvuus kasvanut ja lapsia siirretään toiseen ryhmään   

Lomilla osa-aikaiset täyttää hoitopaikkoja   

Lisääntynyt melu (5)   

Stressi lapsilla lisääntyy   
Lisääntynyt levottomuus (9)   

Paljon riski- ja turvallisuutta uhkaavia tilanteita (5)   

Ei aikaa huomioida lasta yksilönä (6)   

Ryhmätilat jäävät pieniksi ja ahtaiksi (6)   

Syntyy konflikteja enemmän   

Ilmapiiri kiristyy   

Tavaroita, kuten tuoleja, astioita ja sänkyjä ei riitä kaikille ja pitänyt hankkia lisää (2)   

Lapsen ääni kuuluu paremmin   

Vanhempien ja lasten osallisuutta painotetaan (7)   

Lapsen osallisuus korostuu (7)   

Enemmän lasten omaa arviointia   
Oppimisympäristöä rakennetaan siten, että lapsi voi valita eri mahdollisuuksista mitä tekee (4)   

Kertoimet erityislapsilta pois   

Erityislapset inkluusion myötä osa tavallista lapsiryhmää   

Tukea tarvitsevien oireilu pahenee   

erityistukea tarvitsevien lasten lisääntyminen päiväkodissa   

(Käsityksiä yhteensä 129)  

  

AMMATILLISUUS 

Riittämättömät henkilökuntaresurssit (6)   

Riittämättömyyden tunne   

Sairaslomat lisääntyvät   

Henkilökunta väsyneempää ja uupuneempaa (6)   
Vastuu kasvanut   

Lisääntynyt työmäärä sekä palaverit ja paperihommat (8)   

Kasvattajilla suuri osa ajasta arjen pyöritys vaatehuollossa, sänkyjen laitto, ruokien jakaminen ym.   

Kiire (9)   

haasteet kasvaneet   

Opetetaan perheitä kirjauskäytäntöön leimaamaan lapsen sisään ja ulos (2)   

Enemmän toiminnan kehittämistä ja arviointia (2)   

Arvioinnin ja havainnoinnin merkitys, puhutaan työyhteisössäkin enemmän   

Tehdään tavoitteellisempaa ja selkeämpää varhaiskasvatusta (2)   

Suunnittelulle jää vähemmän aikaa (2)   

Laadun saavuttaminen vaikeutuu (3)   
Pedagogiikkaa korostetaan (7)   

suunnitelmallisuutta korostetaan   

Opettajan rooli korostuu   

Dokumentointi korostuu (2)   

TVT-laitteiden käyttö monipuolistuu ja lisääntyy   

Uuden vasun tekeminen ja palaverit (5)   
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Lapsen vasun tekee lto eikä lastenhoitaja   

Vasu koetaan stressin aiheeksi   

Kaikille lapsille laadittu varhaiskasvatussuunnitelma   

Vasu on osana suunnittelua   

vasun tekeminen vie aikaa mutta arjessa huomioiminen vähäistä   

Päivähoidon johto kiertää varhaiskasvatuslakia   

Vanhemmille annetaan eri mielikuva, vaikka lakia kierretään   

Paperilla suhdeluku näyttää hyvältä, mutta käytännössä toimitaan eri tavalla, mikä ei ole lainmukaista (5)   

(Käsityksiä yhteensä 75)    

 
Käsityksiä kaikissa 3 kategoriassa yhteensä 204   

  

2. "MITÄ MIELTÄ OLET NÄISTÄ UUDISTUKSISTA" -päiväkodin hlö. kunnan käsityksiä uudesta laista  

Kuvauskategoriat:  

 

UUDISTUKSET  

Hyviä, tärkeitä, mielekkäitä ja odotettuja uudistuksia (22)   

Uudistukset ei isoja nykyaikaisesti toimivassa päiväkodissa   

Osallisuuden painotus hyvä (5)   

Ympäristöstä huolehtiminen ja liikunta painotukset hyviä   

Pedagogiikan korostaminen hyvä (2)   
Joustavat pienryhmät auttavat pedagogisessa opetuksessa paremmin kuin omahoitajaryhmät   

Tärkeää kehittää ja arvioida toimintaa   

Luo uudenlaista tapaa toimia ja kannustaa lapsia itseohjautuvuuteen   

selkeät ja selventävät 

Vasu uudistus hyvä   

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen hyvä päätös (5)       

Uudistukset ovat huonoja, ontuvia ja vievät päivähoitoa huonompaan suuntaan (16)   

En hyväksy/ymmärrä ryhmäkoon kasvattamista (9)   

Lapsen etu kärsii (4)   

Vähemmän aikaa yksilön huomioimiseen (3)   

Rauhattomuus ja levottomuus lisääntynyt   

Suhdeluvun muutoksessa ei järkeä (2)   
Säästetään väärässä kohtaa, pitkällä tähtäimellä tappioita (4)   

Tapaturmat lisääntyvät   

Lisää keskittymisvaikeuksia   

Raskauttaa henkilökuntaa   

Stressi (2)   

Henkilökunta väsyy (3)   

Henkilökunta ja lapset välillä tosi tiukoilla   

tuo haasteita henkilökunnalle   

Turvallisuus vaarantuu.   

Tilat käyvät ahtaaksi   

raha ratkaisee, mielipiteillä ei merkitystä   
Kiire   

ei pysty toteuttamaan työtään niin laadukkaasti kuin haluaisi.   

Aikuisella ei kohta mitään sananvaltaa.   

Nykylapsissa riittää haastetta (2)   

Mietityttää voiko toteuttaa tasa-arvoisesti   

Resurssit henkilökunnan määrässä ja lasten määrässä ei kohtaa (6)   

Lastentarhanopettajia voisi olla enemmän kun opetus painottuu   

Liian paljon muitakin projekteja ja arki työllistää muutenkin   

Ei pystytä enää tarjoamaan tarpeeksi hyvää ja laadukasta varhaiskasvatusta   

Epäkohta inkluusio että erityislapset normaalissa ryhmässä   

Lisäävät työtaakkaani   

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen huono päätös (2)   
Osapäiväisten pitäisi olla kokonaisina paikalla, eikä puolikkaina   

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen kanssa ei ole linjassa varhaiskasvatuksen saatavuuden korostami-

sen, koulutuksellisen tasa-arvon ja pedagogiikan korostamisen kanssa   

Lyhyet päivät vieraskielisillä lapsilla ei takaa suomen kielen oppimista   
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20h/vk lasten pitäisi loma-aikoina lomailla kotona eikä täyttää ryhmiä 

20h ok, jos lapsella on kotona perusturvallisuus, monikulttuurisille lapsille pitäisi olla joka päivä hoito, vaikka 

jompi kumpi vanhemmista on kotona.  

(Käsityksiä yhteensä 117)  

  

LAIN TOTEUTTAMINEN  

Paperilla erinomaisia asioita, mutta käytännössä ollaan kovilla eikä kaikki toteudu (7)   

Priorisoiminen ja organisointikykyä käytettävä   

Osa uudistuksista hyviä, osa huonoja (2)  

Henkilökuntaa pitää kouluttaa mm.TVT-laitteiden käyttämistä varten.   
Uudistuksista pitää myös keskustella henkilökunnan keskuudessa, jotta kaikki ymmärtävät, mitä ne merkitsevät, 

eikä jää paperinipuksi hyllyyn (2)     

Vasu vaikuttaa enemmän jokapäiväiseen työhön   

Tarkentuu varmasti kun vasu tulee voimaan   

(Käsityksiä yhteensä 15)   

 

Käsityksiä yhteensä 132   

  

3. "MITEN MIELESTÄSI UUSI VARHAISKASVATUSLAKI JA SEN TUOMAT UUDISTUKSET VAIKUT-

TAVAT TYÖHÖSI"   

KUVAUSKATEGORIAT:  
 

VAIKUTUKSET LAPSIRYHMÄÄN  

Lisääntynyt lapsimäärä (5)   

Paineet vajaiden ryhmien täyttämisestä   

osapäiväiset nostaa lasten määrää ryhmässä   

Lapsen etu kärsii (2)   

Vähemmän aikaa lapsen yksilölliseen huomioimiseen (7)   

Enemmän meteliä (6)   

Tilat eivät riitä tai toimi (2)   

Arkeen ei jää rauhaa (2)   

Levottomampaa (2)   

Turvattomuutta (2)   
Kiintymyssuhteiden luonti isossa ryhmässä vaikeaa   

Lapsilla paljon haasteita   

Iso ryhmä vaikeuttaa toimintaa   

Ryhmät ja talot täytetään yli   

100%käyttöaste koko ajan   

Pitäisi olla selkeä ja ehdoton ohjeistus ryhmien enimmäiskoolle   

Yht. 36   

  

VAIKUTUKSET AMMATILLISUUTEEN  

Kuormittavaa, rankempaa ja raskasta (6)   

Motivaatio hukassa   
Henkilökunta väsyneempää ja uupuneempaa (5)   

Harkitsen alan vaihtoa   

Työ ei tuo enää iloa   

Ei voimavaroja   

Vaaditaan enemmän (2)   

Kaikesta tehdään suorittamista (2)   

ei voi keskittyä työhön   

Tarkoitus selvitä hengissä päivän ajan (3)   

Resurssit eivät ole riittävät (10)   

Kiire (9)   

Aika työmäärään nähden vähentynyt   

Laatu kärsii   
paineita   

Riittämättömyyden tunne (3)   

En ehdi tai voi tehdä työtä niin hyvin kuin osaisin ja haluaisin (6)   

Haluanko tehdä enää tätä työtä, lasten säilytyspaikka   
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Oma henkinen hyvinvointi kärsii   

Oman jaksamisen paraneminen   

Stressi (3)   

Epävarmuus (2)   

Pieni palkka, vaikka työtä enemmän ja vastuullisempaa (3)   

Kaikesta supistetaan   

Saa haastatella ja kuulla enemmän lapsia   

Haastaa itseä (3)   

Ei juurikaan vaikuta (6)   

Paljon vastuuta (3)   
Enemmän työtä sekä paperihommia (10)   

Vasut työllistävät enemmän (3)   

Vanhemmat eivät ymmärrä vasun kapulakieltä   

Paperihommia tehdään palkattomana ylityönä tai kotona   

Suunnittelutyö haastavampaa, kun miettii yksilöittäin lapsia   

Retkille lähtöä mietitään tarkemmin   

Vieraskieliset lapset aiheuttavat haasteita lapsen osallisuudelle   

Tarkentaa työskentelytapoja, oman työn tarkastelua ja arviointia (6)   

Tiedän selkeästi oman roolini ja vastuuni   

Työ normitetumpaa ja vakavasti otettavampaa   

Lisää haasteita (5)   
Lisää vaatimuksia   

Suunnittelu korostuu (4)   

Pedagogiikka korostuu (2)   

Panostetaan laaja-alaisempaa oppimista ja osaamista   

Vaikuttaa omaan asenteeseen   

Herättelee uusia toimintatapoja (3)   

Vanhempien osallistaminen (2)   

Lasten ja perheiden osallistaminen toiminnan suunnitteluun   

Lasten osallisuuden korostaminen (7)   

Lapset määrää kohta kaikesta   

Kaikki työntekijät eivät koe asian koskevan heitä tai muuta toimintatapoja   

Ei tarvitse puolustaa asioita, koska ne lukevat nyt laissa ja voin vaatia tiimikavereilta asioita, joita laki edellyttää 
(3)   

Vaatii johtajilta paljon tsemppausta, jotta kaikki ottaisivat tosissaan työtä ohjaamaan   

Lain kiertäminen liian suurilla ryhmillä   

Kukaan ei valvo lain toteutumista   

Voidaan tarjota laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta kaikille   

(Käsityksiä yhteensä 141)  

 

Kuvauskategorioissa yhteensä 177 käsitystä   

 

Käsityksiä koko aineistossa 513 kpl   

 


