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JOHDANTO	  
	  
	  
Päivähoitokasvatuksen	  juuret	  ovat	  yhteiskunnan	  arvoissa	  ja	  kulttuurisissa	  käytänteissä.	  
Varhaiskasvatuksen	  toteuttaminen	  -‐	  kasvatuksen	  sisällöt	  ja	  menetelmät	  -‐	  heijastaa	  
yhteiskunnan	  näkemyksiä	  lapsista	  ja	  kasvattamisesta	  (Bronfenbrenner	  1992;	  Bruner	  
1996;	  Einarsdottir	  2003;	  Rosenthal	  2003).	  Artikkelimme	  lähtökohtana	  on	  ajatus,	  että	  
ymmärrystä	  lapsen	  kasvusta	  ja	  kasvattamisesta	  voidaan	  parhaiten	  syventää	  
perehtymällä	  yhteiskunnassa	  vallitseviin	  käsityksiin	  lapsista	  ja	  kasvatuksesta.	  
	  
Artikkelissa	  tarkastellaan	  päiväkotilapsen	  arkea	  vanhempien	  ja	  päivähoitohenkilöstön	  
näkemysten	  perustalta.	  Tarkastelun	  kohteena	  on	  päivähoidon	  pedagogiikka,	  jota	  
teoreettisesti	  jäsennetään	  kontekstuaalisen	  kasvun	  näkökulman	  avulla	  (Hujala	  1999).	  
Kontekstuaalisuuden	  perusta	  on	  Bronfenbrennerin	  (1979)	  ekologisessa	  teoriassa,	  joka	  
jäsentää	  yksilön	  ja	  yhteiskunnan	  välisiä	  kytkentöjä.	  Bronfenbrenner	  on	  rakentanut	  
systeemistä	  kuvausta	  kasvuympäristöistä	  ja	  siitä,	  kuinka	  niiden	  väliset	  yhteydet	  
välittyvät	  lapseen.	  Varhaiskasvattamisen	  ilmiön	  jäsentämiseksi.	  Bronfenbrennerin	  
teoriaa	  on	  sovellettu	  sosiologisen	  lapsitutkimuksen	  ja	  psykologisen	  
systeemiteoreettisen	  ajattelun	  pohjalta.	  Kontekstuaalisen	  kasvun	  näkökulma	  korostaa	  
erityisesti	  ympäristöjen	  välistä	  yhteistyötä.	  Tältä	  perustalta	  päivähoidon	  
varhaiskasvatus	  määritellään	  yhteistyöprosessiksi	  kaikkien	  niiden	  kesken,	  jotka	  ovat	  
osallisia	  lapsen	  elämään	  (Hujala	  1999).	  Tässä	  artikkelissa	  focusoidutaankin	  erityisesti	  
mesosysteemiin,	  joka	  näkee	  perheen	  ja	  päivähoidon	  integroitumisen	  laadukkaan	  
varhaiskasvatuksen	  edellytyksenä.	  
	  
Kontekstuaalinen	  teoria	  määrittää	  varhaiskasvatuksen	  ammatillisuuden	  
perhelähtöiseksi	  (Hujala,	  Puroila,	  Parrila-‐Haapakoski	  &	  Nivala	  1998).	  Vanhempien	  
näkökulmasta	  perhelähtöisyys	  merkitsee	  vanhempien	  kaksoisroolia.	  He	  ovat	  sekä	  
vanhempia	  lapselleen	  että	  kumppaneita	  päivähoidon	  kasvattajille	  
(Varhaiskasvatussuunnitelman	  perusteet	  2005).	  Perhelähtöinen	  ammatillisuus	  ja	  
kumppanuuteen	  perustuva	  yhteistyö	  limittyvät	  toisiinsa	  päivähoidon	  käytännön	  
toiminnassa	  (Ebbeck	  &	  Waniganayake	  2003).	  Tämän	  toteutuminen	  merkitsee	  jaettua	  
asiantuntijuutta,	  joka	  jäsentyy	  voimavaranäkökulman	  kautta	  (Junkkari	  2004).	  
Voimavaranäkökulma	  nostaa	  perheen	  ja	  päivähoidon	  vuorovaikutuksen	  perustaksi	  
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molempien	  osapuolten	  vahvuudet,	  joihin	  kunnioittava,	  avoin	  ja	  luottamuksellinen	  
yhteistyö	  perustuu.	  
	  
Lapsen	  näkökulmasta	  päivähoitopedagogiikkaa	  lähestytään	  lapsen	  arkipäivän	  
kokemusmaailman	  pohjalta.	  Lapsen	  kokemusmaailmaa	  jäsennetään	  konstruktivistisen	  
näkökulman	  kautta.	  Lapsen	  arki	  nähdään	  kasvun	  ja	  oppimisen	  paikkana,	  jossa	  lapsi	  itse	  
on	  toimija,	  subjekti	  (Rogoff	  1990).	  Päivähoitopedagogiikassa	  lapsi	  nähdään	  kasvavan	  ja	  
kehittyvän	  omaehtoisen,	  elämyksellisen	  ja	  kokemuksellisen	  toiminnan	  kautta,	  
vertaisryhmäkontaktien	  sekä	  aikuisten	  yhteistyöhön	  ja	  kumppanuuteen	  perustuvan	  
tavoitteellisen	  ohjauksen	  ja	  tuen	  avulla.	  Tätä	  lapsen	  kokemusmaailmaan	  jäsentyvää	  
päivähoitopedagogiikkaa	  määrittävät	  termit	  ”lapsilähtöisyys”	  ja	  ”lapsikeskeisyys”,	  jotka	  
päivähoitohenkilöstön	  ja	  vanhempien	  arkikielessä	  ovat	  vakiintuneet	  sisällöltään	  melko	  
synonyymisiksi.	  Yleisessä	  diskurssissa	  niiden	  takana	  on	  ajatus	  kasvattajien	  
herkkyydestä	  havainnoida	  lasten	  yksilölliset	  kasvun	  ja	  kehittymisen	  tarpeet	  sekä	  
tiedostaa	  ja	  ottaa	  ne	  huomioon	  kasvatuksen	  suunnittelussa	  ja	  toteutuksessa.	  Tässä	  
artikkelissa	  kuvaava	  termi	  lapsilähtöisyydelle	  tai	  lapsikeskeisyydelle	  on	  ”lapsiherkkyys”	  
tarkoittaen	  kasvattajan	  herkkyyttä	  lapselle.	  
	  
Artikkelissa	  lapsen	  arkea	  päivähoidossa	  sekä	  vanhempien	  ja	  henkilöstön	  näkökulmia	  
siihen	  arvioidaan	  valtakunnallisten	  varhaiskasvatussuunnitelman	  perusteiden	  
nostamien	  haasteiden	  näkökulmasta	  ja	  esitetään	  tulosten	  nostattamia	  uusia	  haasteita	  ja	  
linjauksia	  varhaiskasvatuksen	  kehittämiseen	  päivähoidossa.	  
	  
	  
	  
TUTKIMUKSEN	  TOTEUTUS	  
	  
	  
Tutkimus	  on	  osa	  laajempaa	  kansainvälistä	  päivähoidon	  toimivuuden	  vertailututkimusta,	  
joka	  on	  toteutettu	  pitkittäistutkimuksena	  USA:ssa,	  Venäjällä	  ja	  Suomessa	  (Hujala-‐
Huttunen	  1996;	  Hujala	  2004).	  Tässä	  raportoitava	  suomalaista	  päivähoitoa	  koskeva	  
tutkimusaineisto	  kerättiin	  vuoden	  2002	  aikana	  26	  paikkakunnalta	  eri	  puolilta	  Suomea.	  
Tiedonkeruu	  suunnattiin	  päivähoitolasten	  vanhemmille	  sekä	  päivähoitohenkilöstölle.	  Se	  
kattoi	  768	  lapsen	  vanhemmat	  ja	  päivähoitohenkilöstön	  35	  päiväkodista.	  
Lomakekyselynä	  toteutetun	  tiedonkeruun	  palautusprosentit	  olivat	  vanhempien	  osalta	  
62	  ja	  henkilökunnan	  osalta	  84.	  Molempia	  voi	  pitää	  postikyselyksi	  varsin	  hyvänä.	  
Tiedonhankinnan	  menetelmänä	  käytettiin	  kasvuympäristön	  ja	  kasvatuksen	  
lapsikohtaista	  arviointia.	  Vanhemmat	  ja	  päivähoitohenkilöstö	  täyttivät	  
arviointilomakkeen	  erikseen	  kunkin	  tutkittavan	  lapsen	  osalta.	  Tutkimusaineisto	  koostui	  
kaikkineen	  657	  lapsen	  arviointitiedoista.	  Aineiston	  analyysi	  pohjattiin	  metodologiseen	  
triangulaatioon.	  Tietoja	  analysoitiin	  sekä	  määrällisesti	  SPSS-‐ohjelman	  avulla	  että	  
laadullisesti.	  Laadullinen	  analyysi	  pohjautui	  vastaajien	  tuottamiin	  kuvauksiin	  kysytyistä	  
teemoista,	  joita	  analysoitiin	  tulkinnallisesti	  sisällönanalyyttisellä	  ja	  
diskurssianalyyttisellä	  otteella.	  
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TULOKSET	  
	  
	  
Näkemyksiä	  päiväkotikasvatuksen	  tavoitteista	  
	  
Vanhemmat	  ja	  päivähoitohenkilöstö	  pitivät	  tärkeimpänä	  päiväkotikasvatuksen	  
tavoitteena	  lasten	  sosiaalista	  kasvatusta,	  ts.	  sitä,	  että	  lapsi	  oppii	  kanssakäymistä	  eri-‐
ikäisten	  lasten	  ja	  aikuisten	  kanssa	  ja	  saa	  kodin	  ulkopuolisia	  ihmissuhteita.	  Toiseksi	  
tärkeimmäksi	  tavoitealueeksi	  nostettiin	  lasten	  tunne-‐elämän	  ja	  turvallisuuden	  tunteen	  
tukeminen	  ts.	  se,	  että	  lapsi	  saa	  kokea	  olevansa	  hyväksytty	  ja	  oppii	  kunnioittamaan	  toisia	  
ihmisiä.	  Kolmanneksi	  tavoitealueeksi	  vanhemmat	  arvioivat	  eettisen	  kasvatuksen,	  ts.	  
lasten	  ohjaamisen	  inhimillisyyteen	  ja	  oikeudenmukaisuuteen	  ihmissuhteissa	  sekä	  
lapsen	  ohjaamisen	  suhtautumaan	  rakkaudella	  lähiympäristöön	  ja	  kielteisesti	  
väkivaltaan.	  Päivähoitohenkilöstö	  puolestaan	  arvioi	  kolmanneksi	  tärkeimmäksi	  
tavoitteeksi	  lasten	  ajattelukyvyn	  ja	  kognitiivisten	  taitojen	  kehittämisen.	  Molemmat	  
arvioivat	  lasten	  uskontokasvatuksen	  vähiten	  tärkeäksi	  tavoitealueeksi	  päivähoidossa.	  
Kaikkineen	  vanhempien	  ja	  henkilöstön	  näkemys	  kasvatuksen	  tavoitteista	  oli	  melko	  
yhtenevä.	  
	  
	  
Taulukko	  1	  	  Vanhempien	  ja	  päivähoitohenkilöstön	  näkemys	  päivähoitokasvatuksen	  
tavoitteista	  
	  
Tavoitteiden	  ......	  Vanhemmat	  /	  Päivähoitohenkilöstö	  	  tärkeysjärjestys	  
	  
1.	  tärkein:	  ....	  *Sosiaalisen	  kasvun	  tukeminen	  /	  *Sosiaalisen	  kasvun	  tukeminen	  
2.	  tärkein:	  ....	  *Emotionaalisen	  kasvun	  tukeminen	  /	  *Emotionaalisen	  kasvun	  tukeminen	  
3.	  tärkein:	  ....	  *Eettinen	  kasvatus	  /	  *Kognitiivisen	  kehityksen	  tukeminen	  
4.	  tärkein:	  ....	  *Kognitiivisen	  kehityksen	  tukeminen	  /	  *Eettinen	  kasvatus	  
5.	  tärkein:	  ....	  *Lapsen	  terveydestä	  huolehtiminen	  /	  *Lapsen	  terveydestä	  huolehtiminen	  
6.	  tärkein:	  ....	  *Esteettinen	  kasvu	  /	  *Esteettinen	  kasvu	  
7.	  tärkein:	  ....	  *Uskontokasvatus	  /	  *Uskontokasvatus	  
	  
	  
	  
Vanhempien	  tyytyväisyys	  lapsensa	  päiväkotikasvatukseen	  
	  
Kaiken	  kaikkiaan	  vanhemmat	  olivat	  tyytyväisiä	  lapsensa	  päivähoitoon.	  Peräti	  95%	  
vanhemmista	  kuvasi	  päivähoitoa	  positiivisilla	  sanoilla	  –	  tyytyväinen	  (58%)	  tai	  
jokseenkin	  tyytyväinen	  (37%).	  Ainoastaan	  yksi	  prosentti	  vanhemmista	  ilmoitti	  olevansa	  
jokseenkin	  tyytymätön	  lapsensa	  päivähoitoon	  ja	  4%	  epäröi	  kantaansa.	  He	  eivät	  olleet	  
selkeästi	  tyytyväisiä	  mutta	  eivät	  tyytymättömiäkään.	  Kukaan	  vanhemmista	  ei	  
ilmoittanut	  olevansa	  täysin	  tyytymätön.	  Näyttää	  siltä,	  että	  pääsääntöisesti	  päivähoito	  
vastaa	  pitkälti	  sitä,	  mitä	  vanhemmat	  siltä	  odottavatkin.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

4	  

4	  

Taulukko	  2	  	  Vanhempien	  tyytyväisyyden	  (+)	  ja	  tyytymättömyyden	  (-‐)	  aiheita	  
päivähoitokasvatuksessa	  
	  
Päiväkodin	  aukioloajat	  ++++	  
Päiväkodin	  sijainti	  +++	  
Ruokailu	  ++	  
Joustavuus	  hoitoontuloajoissa	  ++	  
Ohjatut	  toiminnot	  ja	  opetustuokiot	  ++	  
Lapsen	  mahdollisuus	  oppia	  uutta	  ++	  
	  

Vanhempien	  vaikutusmahdollisuudet	  -‐	  
Leikkitilat	  -‐	  
Päivähoidon	  ulkoiset	  puitteet	  -‐	  -‐	  
Lapsiryhmän	  koko	  -‐	  -‐	  -‐	  
Lasten	  määrä	  aikuista	  kohden	  -‐	  -‐	  -‐	  
Päivähoitomaksu	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  
	  

	  
	  
Merkittävimmiksi	  tyytyväisyyden	  aiheiksi	  nousivat	  päivähoidon	  puitetekijät.	  Päiväkodin	  
aukioloajat	  ja	  sijainti	  kotiin	  ja	  työpaikkaan	  nähden	  osoittautuivat	  tärkeiksi	  arvioitaessa	  
päivähoitotyytyväisyyttä	  .	  Vain	  5	  %	  vanhemmista	  oli	  tyytymättömiä	  päivähoidon	  
sijaintiin.	  Vaikka	  aukioloajat	  olivat	  suurin	  tyytyväisyystekijä,	  niihin	  esitettiin	  myös	  
painavaa	  kritiikkiä.	  
”Joustamattomat	  aukioloajat,	  vanhemmat	  eivät	  ole	  päässeet	  töihin	  riittävän	  aikaisin…”	  
”kun	  on	  vanhemmilla	  pitkät	  työmatkat,	  voisi	  päiväkoti	  olla	  auki	  klo	  18:aan	  asti,	  toinen	  
vanhemmista	  voisi	  viedä	  myöhemmin	  aamulla,	  toinen	  joustavasti	  hakea.”	  
	  
Puitteiden	  jälkeen	  vanhemmat	  nostivat	  tyytyväisyyden	  aiheeksi	  ruokailun	  vaikka	  
ruokailutilanteisiin	  penättiinkin	  nykyistä	  enemmän	  joustavuutta.	  Sen	  sijaan	  joustavuus	  
hoitoon	  tuloajoissa	  sai	  miltei	  yksinomaan	  myönteistä	  palautetta.	  Kasvatustoiminnan	  
osalta	  suurin	  tyytyväisyyden	  aihe	  oli	  päiväkodin	  virikkeellinen	  toiminta	  ja	  se,	  että	  
päiväkodissa	  heidän	  lapsellaan	  on	  mahdollisuuksia	  oppia	  uusia	  asioita.	  
	  
Suurimmat	  tyytymättömyyden	  aiheet	  olivat	  päivähoitomaksu	  ja	  lapsiryhmän	  rakenne.	  
Päivähoitomaksun	  suuruuden	  suhteen	  vanhempien	  mielipiteet	  jakaantuivat	  kahtia.	  
Valtaosa	  vastaajista	  oli	  tyytyväisiä	  (55%)	  maksuun,	  tyytymättömiä	  oli	  27%	  
vanhemmista.	  Lähes	  viidennes	  vanhemmista	  oli	  tyytymättömiä	  lapsiryhmän	  kokoon.	  
Tämän	  taustalla	  näkyi	  vanhempien	  huoli	  päivähoitohenkilöstön	  työssä	  jaksamisesta	  
suurissa	  lapsiryhmissä.	  
”	  Ryhmät	  täysiä	  ja	  henkilökunta	  kiireisiä.	  Henkilökunnalla	  ei	  ole	  aina	  aikaa	  keskustella	  
lapseni	  asioista.”	  
”	  …	  henkilökunta	  jaksavaa	  vaikka	  heitä	  on	  liian	  vähän.”	  
	  
Vaikka	  valtaosa	  vanhemmista	  piti	  päiväkotien	  tiloja	  hyvinä,	  herättivät	  päivä	  kotien	  
ulkoiset	  puitteet	  huolta.	  Vanhemmat	  pohtivat	  päiväkotirakennusten	  ja	  pihojen	  huonoa	  
kuntoa,	  puutteellisia	  ja	  rikkinäisiä	  leikkivälineitä	  sekä	  tilojen	  ahtautta	  ja	  
toimimattomuutta	  suurille	  lapsiryhmille.	  Huoli	  puitteista	  ja	  niihin	  resursoinnista	  liittyi	  
viimekädessä	  heidän	  lapsensa	  viihtymiseen	  päivähoidossa.	  
”Tilat	  eivät	  ole	  suunniteltu	  päiväkodiksi…”	  
”Enemmän	  rauhallisia	  leikkipaikkoja	  pienryhmä	  leikkeihin.”	  
”Liian	  pienet	  tilat,	  ahdas	  piha,	  ei	  tilaa	  6-‐vuotiaiden	  poikien	  pelaamiselle/leikeille.”	  
”Kunnat	  ja	  valtio	  voisivat	  lisätä	  määrärahoja,	  päiväkodin	  kuntoa	  voisi	  silloin	  parantaa	  ja	  
hankintoja	  lisätä,	  kuten	  myös	  henkilökunnan	  määrää.”	  
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Vanhemmat	  näkivät	  rajallisina	  mahdollisuutensa	  vaikuttaa	  päivähoitoon.	  Vanhempien	  
mielestä	  heillä	  on	  paremmat	  mahdollisuudet	  vaikuttaa	  päiväkodin	  sääntöihin	  ja	  
ohjeisiin	  kuin	  päivähoidon	  toimintoihin	  ja	  kasvatusmenettelyihin.	  Vaikka	  vanhempien	  
vaikutusmahdollisuuksista	  on	  puhuttu	  paljon	  päivähoidossa,	  vanhemmat	  toivoivat	  
edelleen	  suurempaa	  huomiota	  asiaan.	  Vanhempien	  kuuntelemista	  ja	  toiveisiin	  
reagoimista	  päivähoidon	  toteutuksessa	  painotetaan	  myös	  Varhaiskasvatussuunnitelman	  
perusteissa	  (2005).	  
	  
Vanhemmat	  näkevät	  lapsen	  yksilöllisen	  huomioimisen	  tärkeänä,	  mutta	  he	  ovat	  
epävarmoja	  toteutuuko	  se	  heidän	  lapsensa	  kohdalla	  päiväkodissa.	  Puutteet	  
tiedonkulussa	  ja	  yhteistyössä	  päiväkodin	  ja	  kodin	  välillä	  lisäsivät	  entisestään	  
epätietoisuutta	  pedagogisista	  käytänteistä.	  
”	  Tietoa	  ei	  ole	  tarpeeksi	  päiväkodin	  toiminnasta…”	  
”	  …asioita	  ei	  voi	  tietää	  –	  pitäisi	  olla	  seuraamassa	  päivisin	  toimintaa,	  mutta	  silloinhan	  on	  
itse	  töissä!”	  
	  
Kaikkineen	  voidaan	  sanoa,	  että	  vanhempien	  kielteinen	  palaute	  kohdistui	  enemmän	  
päivähoidon	  puitetekijöihin	  kuin	  itse	  toiminnan	  sisältöön.	  Opetus,	  
oppimismahdollisuudet	  ja	  henkilöstön	  suhtautuminen	  lapsiin	  nostettiin	  erityisiksi	  
tyytyväisyyden	  aiheiksi.	  Vaikka	  vanhemmat	  itse	  eivät	  useinkaan	  näe	  todellisia	  
päivähoitotilanteita,	  he	  näkevät	  sen,	  millä	  mielellä	  lapsi	  menee	  päivähoitoon.	  
Vanhempien	  vastauksissa	  korostuikin	  se,	  että	  yleensä	  lapset	  jäävät	  päivähoitoon	  
mielellään.	  Tästä	  vanhemmat	  päättelevät	  lapsen	  viihtyvän	  päivähoidossa	  hyvin	  ja	  ovat	  
näin	  ollen	  itsekin	  tyytyväisiä	  päivähoitoon.	  
	  
	  
	  
Päiväkodin	  ja	  kodin	  yhteistyön	  toimivuus	  
	  
Sekä	  vanhemmat	  että	  henkilöstö	  kokivat	  yhteistyön	  sujuvan	  hyvin.	  Lähes	  90%	  
vastaajista	  oli	  tyytyväisiä	  tai	  jokseenkin	  tyytyväisiä	  yhteistyöhön.	  Ainoastaan	  4%	  
vanhemmista	  ilmoitti	  olevansa	  jokseenkin	  tai	  täysin	  tyytymättömiä	  yhteistyön	  
toteutumiseen.	  Hyvän	  yhteistyön	  tekijöinä	  vanhemmat	  ja	  päivähoitohenkilöstö	  näkivät	  
avoimen	  ja	  luottamuksellisen	  keskusteluyhteyden	  olemassaolon	  sekä	  sen,	  että	  
keskusteluissa	  käytiin	  läpi	  rohkeasti	  niin	  hyviä	  kuin	  huonojakin	  lapsen	  kasvuun	  ja	  
kasvattamiseen	  liittyviä	  asioita.	  
	  
”Yhteistoiminta	  vanhempien	  kanssa	  on	  erittäin	  toimivaa	  ja	  lasta	  ymmärretään	  yksilönä.”	  
”Lapsemme	  vammaisuus	  on	  todettu	  vain	  vähän	  aikaa	  sitten.	  Tämä	  aika	  on	  ollut	  meille	  
hyvin	  raskasta.	  Ehkäpä	  suurin	  tuki	  ja	  turva	  on	  ollut	  tämä	  ihana	  päiväkoti,	  jossa	  on	  
osaava	  ja	  lapsen	  erilaisuutta	  ymmärtävä	  henkilökunta…”	  
Sekä	  vanhemmat	  että	  päivähoitohenkilöstö	  pitivät	  parhaana	  kodin	  ja	  päiväkodin	  
yhteistyömuotona	  kahdenkeskisiä	  keskusteluja	  lapsista	  ja	  kasvattamisesta.	  Erityisesti	  
epäviralliset,	  lyhyet	  keskustelutuokiot	  lasta	  tuotaessa	  ja	  haettaessa	  koettiin	  hyvinä.	  
Vanhemmat	  kokivat	  henkilöstön	  aktiivisena	  osallistumaan	  keskusteluihin	  kun	  taas	  
henkilöstö	  ei	  arvioinut	  vanhempia	  yhtä	  myönteisesti.	  Henkilöstö	  arvioi	  noin	  
viidenneksen	  lasten	  vanhemmista	  passiivisiksi	  yhteistyökysymyksissä.	  Nämä	  
vanhemmat	  keskustelivat	  lastensa	  päivähoitoon	  liittyvistä	  asioista	  vain	  muutamia	  
kertoja	  kuukaudessa	  tai	  jopa	  harvemmin.	  Henkilökunta	  piti	  kaikkein	  ongelmallisimpana	  
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tilanteita,	  joissa	  vanhemmista	  paistoi	  haluttomuus	  keskustella	  tai	  mielenkiinnottomuus	  
lapsen	  asioita	  kohtaan.	  Henkilöstön	  mielestä	  noin	  neljännes	  vanhemmista	  ei	  ollut	  
kiinnostunut	  kasvatusasioista.	  Nämä	  vanhemmat	  eivät	  kerro	  heille	  tarpeeksi	  lasta	  
koskevista	  asioista.	  Vanhempien	  oman	  arvon	  mukaan	  valtaosa	  vanhemmista	  on	  
kiinnostuneita	  tai	  jopa	  erittäin	  kiinnostuneita	  lapsensa	  kasvatusasioista	  kotona	  ja	  
päivähoidossa.	  
	  
Vanhemmat	  näkivät	  kirjallisen	  yhteydenpidon	  melko	  hyvänä	  yhteistyömuotona	  kun	  taas	  
henkilökunta	  ei	  näyttänyt	  arvostavan	  sitä	  korkealle.	  Valtaosa	  henkilöstöstä	  ei	  ollut	  
ottanutkaan	  kirjallisesti	  yhteyttä	  vanhempiin.	  Vain	  muutamien	  opettajien	  käytäntönä	  on	  
ollut	  raportoida	  vanhemmille	  kirjallisesti	  melko	  säännöllisesti.	  Vanhemmat	  eivät	  
kaivanneet	  päiväkodin	  yhteisiä	  retkiä	  tai	  vanhempien	  keskusteluryhmiä	  eikä	  
kasvatusaiheisten	  esitelmien	  järjestämistä.	  Henkilöstö	  sen	  sijaan	  oli	  hyvinkin	  valmis	  
järjestämään	  yhteisiä	  tilaisuuksia,	  joihin	  vanhemmat	  pääsääntöisesti	  osallistuivat.	  
Vierailut	  kotiin	  ei	  juuri	  saanut	  kannatusta	  sen	  paremmin	  vanhemmilta	  kuin	  
henkilökunnaltakaan.	  Nähtävästi	  vierailujen	  luonteesta	  ei	  juurikaan	  tiedetty,	  sillä	  
ainoastaan	  3%	  päivähoitohenkilöstöstä	  oli	  joskus	  vieraillut	  lapsen	  kotona.	  Vanhempien	  
tyytyväisyys	  yhteistyöhön	  lisääntyi,	  kun	  päiväkodissa	  opettaja	  oli	  ammattitaitoinen	  ja	  
hänen	  asenteensa	  lasta	  kohtaan	  ystävällinen.	  Vanhemmat	  arvostivat	  lastensa	  yksilöllistä	  
huomioimista	  ja	  arvioivat	  myös	  yhteistyötä	  tämän	  kautta.	  Vanhempien	  ja	  henkilöstön	  
yhteistyötyytyväisyyttä	  lisäsi	  se,	  että	  molemmilla	  oli	  samankaltainen	  näkemys	  lasten	  
kasvatuksesta.	  
	  
	  
	  
Päivähoidon	  kehittämisen	  kohteet	  vanhempien	  silmin	  
	  
Vanhempien	  mielestä	  päivähoidon	  hallinnoinnin	  säädökset	  kaipaavat	  kehittämistä.	  
Lähes	  80	  %	  vanhemmista	  esitti	  hallinnon	  kehittämisajatuksia,	  jotka	  pääsääntöisesti	  
sivusivat	  päivähoidon	  resursointia.	  Vanhemmat	  toivoivat,	  että	  päivähoidon	  lapsiryhmät	  
saataisiin	  pienemmiksi	  ja	  että	  päivähoidon	  henkilöstöä	  voitaisiin	  lisätä	  sekä	  turvata	  
sijaisten	  saatavuus.	  Riittävällä	  henkilökunnan	  määrällä	  pystyttäisiin	  takaamaan	  
pienemmät	  ja	  rauhallisemmat	  ryhmät,	  lasten	  yksilöllinen	  huomioiminen	  ja	  hoidon	  hyvä	  
laatu.	  Vanhemmat	  toivoivat,	  että	  päättäjät	  huomioisivat	  päivähoidon	  henkilökunnan	  
palkoissa	  työn	  vaativuuden	  ja	  sen	  arvon.	  He	  kokivat	  epäkohtana	  myös	  miesten	  
vähyyden	  hoitotehtävissä.	  
”Arvostamme	  hyvää	  hoitoa,	  sen	  pitäisi	  näkyä	  henkilökunnan	  palkassa…	  ”	  
”Lisää	  miehiä	  ja	  palkkaa,	  jolla	  motivoidaan	  henkilökuntaa”	  
”	  Vakituiset	  virat	  ehdottomasti,	  jotta	  pysyvyys	  taattaisiin	  paremmin”	  
	  
Vanhempien	  mielestä	  päiväkotien	  tilat	  kaipaavat	  kehittämistä.	  Ne	  koettiin	  liian	  pieniksi	  
ja	  niiden	  kodinomaisuutta	  haluttiin	  lisätä.	  Muina	  kehittämishaasteina	  esitettiin	  
päiväkotien	  keskinäisen	  yhteistoiminnan	  lisäämistä	  ja	  eri	  ammattikuntien	  voimavarojen	  
yhdistämistä.	  Myös	  vanhempien	  osallistumismahdollisuuksien	  lisääminen	  nähtiin	  
tärkeäksi,	  jotta	  päivähoidosta	  tulisi	  vielä	  ”enemmän	  vanhempien	  ja	  päiväkodin	  yhteinen	  
areena”.	  
	  
Päivähoidolta	  penättiin	  tulosvastuullisuutta.	  Vanhemmat	  olivat	  huolissaan	  päiväkotien	  
laatueroista	  ja	  toivovat,	  että	  hoito	  olisi	  valtakunnallisesti	  laadukasta.	  Vanhemmat	  
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kaipasivat	  päiväkotikasvatukseen	  enemmän	  lapsilähtöisyyttä	  ja	  lasten	  yksilöllistä	  
huomioimista	  ja	  enemmän	  luovaa	  toimintaa.	  He	  muuttaisivat	  kasvatusta	  nykyistä	  
”rennompaan”	  suuntaan,	  jotta	  kasvatus	  ei	  olisi	  ”liian	  akateemista	  ja	  tavoitteellista”.	  Osa	  
vanhemmista	  kaipasi	  muutosta	  päivähoidon	  toimintatuokioihin,	  jotka	  ovat	  heidän	  
mielestään	  nykyisellään	  liian	  ”vanhanaikaisia”.	  Päiväkotitoiminnan	  yleinen	  
“uudenaikaistaminen”	  nähdään	  kehittämisen	  kohteena.	  
”…ehkä	  turhan	  paljon	  edelleen	  elää	  vanhanaikaista	  ”lorupussituokio”	  ajattelua…ns.	  
vapaakin	  leikki	  on	  usein	  aikuisten	  paljon	  ohjaamaa	  ja	  kontrolloimaa.	  On	  ”hyvää	  ja	  oikeaa	  
leikkiä”	  vai	  onko?!	  Todellista	  liikkumavaraa	  ei	  ehkä	  vieläkään	  ole…”	  
	  
	  
	  
Toteutuvatko	  varhaiskasvatuksen	  tavoitteet	  päiväkotikasvatuksessa?	  
	  
1)	  Vanhemmat	  ja	  henkilöstö	  samoilla	  linjoilla:	  
	  
Vanhempien	  ja	  päivähoitohenkilöstön	  yhdenmukaiset	  näkemykset	  
päivähoitokasvatuksen	  tavoitteista	  antavat	  hyvän	  perustan	  yhteiselle	  
varhaiskasvatuksen	  kehittämiselle.	  Molemmat	  korostavat	  sosiaalis-‐emotionaalista	  
kasvatusta	  ts.	  ihmisenä	  kasvamisen	  taitojen	  merkityksellisyyttä	  ja	  tunne-‐elämältään	  
vahvan	  ja	  toisten	  kanssa	  toimeentulevan	  lapsen	  kasvattamista.	  Erilaisten	  taitojen	  
opettamista	  uskontokasvatuksesta	  puhumattakaan	  ei	  päivähoidossa	  haluta	  painottaa.	  
Tämä	  viestittänee	  siitä,	  että	  vanhemmat	  odottavat	  päiväkodin	  olevan	  lapselle	  
kiireettömän	  kasvun	  paikka,	  jossa	  lapset	  oppivat	  tulemaan	  toimeen	  toistensa	  kanssa,	  
saavat	  hyväksyntää	  ja	  välittämistä	  ja	  rakentavat	  omaa	  vahvuuttaan	  ihmisenä.	  
Päiväkotien	  kasvatustavoitteet	  näyttävät	  perustuvan	  pysyviin	  arvoihin,	  sillä	  
kasvatustavoitteiden	  tärkeysjärjestys	  on	  pysynyt	  pitkään	  samana,	  tutkitusti	  lähes	  20	  
viimeistä	  vuotta	  (Huttunen	  1988).	  
	  
Vaikka	  vanhemmat	  eivät	  nähneet	  päivähoitokasvatuksen	  kognitiivisia	  tavoitteita	  -‐	  
”lapselle	  opetetaan	  erilaisia	  taitoja	  sekä	  kehitetään	  hänen	  ajattelukykyään”	  -‐	  keskeisinä,	  
olivat	  he	  kuitenkin	  erittäin	  tyytyväisiä	  lastensa	  mahdollisuuksiin	  oppia	  uutta	  
päiväkodissa.	  Myös	  Tiilikan	  (2005)	  tutkimus	  osoitti,	  että	  vanhemmat	  vieroksuvat	  
”opettamalla	  opettamista”	  päiväkodissa.	  He	  odottavat	  toiminnan	  olevan	  lapselle	  
merkityksellistä,	  leikkipainotteista	  ja	  lapsilähtöistä.	  Onko	  niin,	  että	  vanhempien	  mielestä	  
opettaminen	  kuuluu	  kouluun	  ja	  sen	  pelätään	  pyyhkivän	  lapsuuden	  tieltään?	  
Varhaiskasvatuksen	  haasteena	  onkin	  vahvistaa	  puhetta	  lapsuudesta	  oppimisen	  
herkkyysaikana,	  pienen	  lapsen	  oppimista	  tukevasta	  pedagogiikasta	  ja	  siitä,	  mikä	  on	  
päivähoidon	  merkitys	  lapsen	  oppimisen	  tukijana.	  Oppimista	  korostavan	  
päivähoitokasvatuksen	  ”arvonnousun”	  edellytys	  on	  pienen	  lapsen	  oppimisen	  ja	  siitä	  
nousevan	  opettamisen	  erityislaatuisuuden	  tuominen	  kaikkien	  kasvattajien	  –	  myös	  
lasten	  vanhempien	  -‐	  tietoisuuteen.	  Oppimista	  koskevan	  uuden	  tiedon	  avulla	  myös	  leikki	  
nousee	  sille	  kuuluvaan	  arvoon	  oppimisen	  pedagogiikan	  perustana	  (Hakkarainen	  2005	  ;	  
Hännikäinen	  2005).	  Varhaislapsuuden	  oppimisen	  korostamisen	  kautta	  päiväkodista	  
rakentuu	  kasvun	  paikka	  sekä	  sosiaalisten	  taitojen	  että	  oppimisen	  taitojen	  näkökulmasta	  
(Laine	  2005;	  Woodhead	  2004).	  
	  
	  
2)	  Puitteista	  pedagogiikkaan:	  
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Kun	  vanhemmat	  arvioivat	  päivähoitoa,	  he	  kiinnittivät	  enemmän	  huomiota	  päivähoidon	  
puitteisiin	  kuin	  itse	  kasvatukseen	  ja	  sen	  sisältöihin.	  Päivähoidon	  puitteisiin	  oltiinkin	  
sekä	  erittäin	  tyytyväisiä	  että	  vähiten	  tyytyväisiä,	  mikä	  kertonee	  siitä,	  että	  suomalainen	  
päivähoito	  vaihtelee	  tässä	  suhteessa	  laadultaan	  melkoisesti.	  Puitteista	  puhuminen	  
viestittää	  myös	  siitä,	  että	  niitä	  on	  helpompi	  arvioida	  kuin	  itse	  kasvatustoimintaa.	  
Puitteisiin	  keskittyy	  myös	  henkilöstö,	  kun	  se	  arvioi	  päivähoidon	  kehittämishaasteita.	  
Vaikka	  puitteet	  ovat	  tärkeä	  laadun	  ehto	  (Hujala	  ym.	  1998),	  on	  niistä	  puhuminen	  
kuitenkin	  pintatasoa	  lapsen	  arjen	  ja	  kasvatuksen	  näkökulmasta.	  Laadun	  kehittämiseksi	  
päivähoitohenkilöstön	  tulee	  entistä	  tietoisemmin	  ja	  painokkaammin	  ruveta	  puhumaan	  
kasvattamisesta	  ja	  ohjata	  myös	  vanhemmat	  kasvatuskeskusteluun	  (vrt.	  Happo	  2006).	  
Kasvatuksen	  laadun	  pohtiminen	  on	  kasvatushenkilöstön	  vastuulla,	  kun	  taas	  
päivähoidon	  puitteista	  huolehtiminen	  on	  ensisijaisesti	  päättäjien	  ja	  
kunnallispoliitikkojen	  vastuulla.	  Päättäjät	  tuleekin	  entistä	  pontevammin	  vastuuttaa	  
ottamaan	  selvää	  päivähoidon	  nykytilanteesta	  ja	  huolehtimaan	  sen	  resursoinnista.	  
	  
Viime	  eduskuntavaalien	  alla	  tehty	  tutkimus	  osoitti,	  että	  kansanedustajilla	  on	  
kiitettävästi	  tietoa	  varhaiskasvatuksen	  ja	  päivähoidon	  tilanteesta	  (Mattila,	  2004).	  He	  
tietävät	  senkin,	  että	  varhaiskasvatuksen	  laadussa	  on	  erittäin	  paljon	  vaihtelua	  
maassamme.	  Vaihtelun	  koettiin	  johtuvan	  kuntien	  säästötoimista	  sekä	  yleisistä	  
arvovalinnoista.	  Laatua	  heikentävinä	  tekijöinä	  kansanedustajat	  pitivät	  suuria	  
lapsiryhmäkokoja	  sekä	  päivähoitohenkilöstön	  vähyyttä.	  Varhaiskasvatuksen	  
kehittämisen	  kannalta	  on	  erittäin	  huolestuttavaa,	  että	  vaikka	  päättäjät	  tietävät	  
päivähoidon	  laatua	  heikentävät	  tekijät	  ja	  niihin	  pystyttäisiin	  päivähoidon	  taloudellisia	  
resursseja	  lisäämällä	  vaikuttamaan,	  eivät	  he	  juurikaan	  olleet	  halukkaita	  panostamaan	  
päivähoitoon.	  Suomalaisen	  yhteiskunnan	  varhaiskasvatusta	  vähättelevästä	  
arvomaailmasta	  kertookin	  sekin,	  että	  suomalaislasten	  osallistuminen	  ohjattuun	  
varhaiskasvatukseen	  on	  edelleen	  Euroopan	  vähäisintä.	  
Kaikkein	  huolestuttavinta	  on	  kuitenkin	  se,	  ettei	  myöskään	  varhaiskasvatuksen	  
”sisäpiirimme”	  näytä	  uskovan	  varhaiskasvatuksen	  merkitykseen.	  Kun	  slovenialaisista	  
varhaiskasvatuksen	  opiskelijoista	  noin	  95	  %	  koki	  lasten	  tarvitsevan	  kasvatuksellisessa	  
mielessä	  kodin	  ohella	  päiväkotikasvatusta,	  suomalaisista	  tulevista	  
lastentarhanopettajista	  vain	  60%	  näki	  kodin	  ulkopuolisen	  varhaiskasvatuksen	  
merkityksellisenä	  lapselle	  ja	  peräti	  15%	  vastaajista	  ei	  osannut	  ottaa	  lainkaan	  kantaa	  
kodin	  ulkopuoliseen	  kasvatukseen	  (Asikainen	  2003).	  
	  
Varhaiskasvatussuunnitelman	  perusteiden	  (2005)	  mukaan	  varhaiskasvatuksen	  tärkein	  
tavoite	  on	  edistää	  lapsen	  henkilökohtaista	  hyvinvointia,	  kasvua	  ja	  oppimista,	  joihin	  
lapsella	  on	  oikeus.	  Vanhempien	  näkemyksen	  mukaan	  lapset	  viihtyvätkin	  päivähoidossa	  
hyvin.	  Vaikka	  vanhemmat	  ovat	  yleisesti	  ottaen	  tyytyväisiä	  lastensa	  kohteluun	  
päivähoidossa	  ja	  henkilökunnan	  välittävään	  suhtautumistapaan,	  he	  
kehittämistoiveissaan	  korostivat	  lapsen	  yksilöllisen	  huomioimisen	  sekä	  toisista	  
välittämisen	  tärkeyttä	  päiväkotikasvatuksessa.	  Kaikkineen	  näyttää	  siltä,	  että	  kun	  lapset	  
viihtyvät	  päivähoidossa,	  ovat	  vanhemmatkin	  tyytyväisiä	  kasvatukseen	  ja	  henkilöstön	  
toimintaan.	  Tiilikan	  (2005)	  tutkimuksen	  mukaan	  vanhempien	  tyytyväisyys	  perustui	  
mm.	  siihen,	  että	  he	  tiedostavat	  päiväkodin	  pystyvän	  kotia	  paremmin	  pitämään	  yllä	  
lasten	  leikkikulttuuria.	  
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3)	  Kumppanuudesta	  kasvatusyhteistyöhön:	  
	  
Varhaiskasvatussuunnitelmien	  rakentamisen	  yhtenä	  tavoitteena	  kunnissa	  on	  lisätä	  
vanhempien	  osallisuutta	  päivähoitokasvatukseen.	  Vaikka	  sekä	  vanhemmat	  että	  
henkilöstö	  sanovat	  olevansa	  tyytyväisiä	  yhteistyön	  toteutumiseen,	  on	  henkilöstö	  
kuitenkin	  kriittisempää	  kuin	  vanhemmat.	  Henkilöstö	  kaipaa	  vanhempien	  nykyistä	  
intensiivisempää	  ja	  avoimempaa	  osallistumista.	  Vanhemmat	  kokevat	  hyvänä	  
lapsikohtaisen	  yhteistyön,	  jolla	  he	  haluavat	  vaikuttaa	  lapsensa	  hyvinvointiin	  ja	  
yksilölliseen	  kohteluun	  päivähoidossa.	  
Vanhempien	  yhteistyötyytyväisyyden	  taustalta	  löytyivät	  samat	  asiat,	  jotka	  vaikuttavat	  
yleiseen	  tyytyväisyyteen	  päivähoitoa	  kohtaan:	  lapsen	  yksilöllisyyden	  huomioiminen	  
sekä	  henkilöstön	  myönteinen	  asenne	  lasta	  kohtaan	  sekä	  heidän	  ammattitaitonsa.	  
Vanhemmat	  osoittivat	  arvostavansa	  työntekijöiden	  tekemää	  työtä,	  mutta	  olivat	  samalla	  
huolissaan	  heidän	  työssä	  jaksamisestaan.	  Peräti	  82	  %	  vanhemmista	  ei	  kokenut	  tarvetta	  
vaikuttaa	  lapsensa	  kasvatukseen	  päiväkodissa.	  Tulkitaanko	  tämä	  siten,	  että	  vanhempien	  
mielestä	  varhaiskasvattajat	  ovat	  niin	  ammattitaitoisia	  ja	  arvostettuja	  työntekijöitä,	  että	  
vanhemmilla	  ei	  ole	  tarvetta	  puuttua	  päivähoitokasvatukseen	  (vrt.	  Ebbeck	  &	  
Waniganayake	  2003).	  Onkin	  edelleen	  syytä	  pohtia,	  miten	  vanhemmat	  ymmärtävät	  
yhteistyön	  tarkoituksen	  ja	  vaikuttamisen?	  Mitä	  lisäarvoa	  puhe	  
kasvatuskumppanuudesta	  tuo	  päivähoidolle	  ja	  kotikasvatukselle,	  ja	  kenen	  ehdoilla	  se	  
toteutuu	  ja	  miten?	  
	  
Yhtenä	  kasvatuskumppanuuden	  avaajana	  on	  Junkkarin	  (2004)	  päivähoitokasvatukseen	  
rakentama	  voimavaranäkökulma.	  Voimavaralähtöisessä	  yhteistyössä	  etsitään	  perheen	  
vahvuuksia	  ja	  perhettä	  itseään	  vahvistavia	  voimavaroja,	  jotka	  perhe	  itse	  tunnistaa.	  
Yhteistyössä	  osapuolten	  yhteinen	  huomio	  kiinnitetään	  perheiden	  tarpeisiin	  ja	  toiveisiin	  
kasvatusasioissa.	  Perheen	  tarpeista	  lähtevän	  kasvatuskeskustelun	  keskeinen	  tavoite	  on	  
auttaa	  perhettä	  toimimaan	  vahvana	  arjessaan	  .	  Voimavarainen	  näkökulma	  mahdollistaa	  
perheen	  ja	  päivähoidon	  vuoropuhelun	  ja	  vanhempien	  osallistumisen,	  mitä	  kautta	  
päivähoitokasvatusta	  voidaan	  entistä	  paremmin	  kehittää	  jokaisen	  yksittäisen	  lapsen	  
kasvun	  tarpeiden	  mukaisesti.	  
	  
	  
4)	  Laatua	  lapsen	  päivään:	  
	  
Vanhemmat	  ja	  päivähoitohenkilöstö	  puhuvat	  kaikkein	  painavimmin	  lapsen	  ympäristön	  
turvallisuuteen	  liittyvistä	  asioista.	  On	  itsestään	  selvää,	  että	  lasten	  turvallisuudesta	  ei	  tule	  
tinkiä	  missään	  olosuhteissa.	  Laadun	  näkökulmasta	  turvalliset	  puitteet	  ovat	  perusta	  
päivähoitokasvatuksen	  laadun	  kehittämiselle.	  Vanhemmat	  haluavat	  muuttaa	  
päivähoitokasvatusta	  uudenaikaisempaan,	  yksilöllisempään	  ja	  kodinomaisempaan	  
suuntaan.	  Tässä	  kehittämistyössä	  he	  haluavat	  olla	  mukana,	  mutta	  vanhempien	  mielestä	  
rakenteiden	  luominen	  yhteistyölle	  tulee	  olla	  ammattilaisten	  vastuulla	  (Tiilikka	  2005).	  
Vanhemmat	  haluavat	  olla	  vaikuttamassa	  lapsensa	  päiväkotipäivän	  laatuun.	  Haasteena	  
onkin	  yhteisen	  kasvatuskeskustelun	  tuominen	  lasten	  arkeen	  konkretisoimalla	  
keskustelut	  lapsikohtaisten	  kasvatussuunnitelmien	  avulla	  ja	  arvioimalla	  yhdessä	  
toteutunutta	  kasvatusta	  ja	  sen	  laatua	  varhaiskasvatussuunnitelmien	  perustalta	  (vrt.	  
Torvinen	  2006).	  
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