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Tiivistelmä 
 
VKK-Metron hankekaudella 2011–2013 kehittämistyön keskeiseksi tavoitteeksi muodostui 4-vuotiaiden 

lasten hyvinvoinnin tarkastelu ja edistäminen. Hyvinvoinnin tarkastelun välineeksi valittiin pääkaupunki-

seudulla käytössä oleva Hyve-malli, joka koostuu 4-vuotiaan lapsen vanhempien kanssa käytävästä var-

haiskasvatuskeskustelusta päivähoidossa ja neuvolan laajasta terveystarkastuksesta. Hankkeessa arvioi-

tiin Hyve-mallin avulla lapsen hyvinvoinnin lisäksi päivähoidon ja neuvolan yhteistyön merkitystä lapsen 

ja perheen hyvinvoinnin edistämisessä.  

VKK-Metron perinteinen tutkimusyksikköverkosto muodostui tässä hankkeessa tutkimuspäiväkodeista ja 

tutkimusneuvoloista. Lisäksi mukana oli yksi perhepäivähoitoalue. Tutkimuspäivähoitoyksikköjä oli yh-

teensä 20 ja tutkimusneuvoloita 11. Osalla tutkimuspäiväkodeista oli oma parikkineuvola. 

Päivähoidon ja neuvolan yhteisenä tavoitteena oli kehittää yhteistyötä entistä toimivammaksi sekä lapsen 

ja perheen hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla tukevaksi. Hyve-mallin kehittämisen lisäksi joilla-

kin tutkimuspäiväkodeilla oli omia lasten hyvinvointiin liittyviä kehittämisteemoja. Teemana saattoi olla 

esimerkiksi lapsihavainnoinnin kehittäminen, kiusaamisen ehkäiseminen tai monikulttuuristen perhei-

den osallistaminen yhteistyöhön ja päiväkodin arkeen.  

Tässä kehittämisraportissa tarkastellaan millaista lasten hyvinvointiin liittyvää tietoa päivähoito ja neu-

vola tuottavat ja dokumentoivat. Lisäksi arvioidaan Hyve-mallin mukaisesta yhteistyöstä syntyneen tie-

don laatua ja merkityksiä lapsen hyvinvoinnille. Tutkimukseen liittyy myös tulevaisuus- ja kehittämisnä-

kökulma. Kehittämisraportissa pyritään ottamaan kantaa siihen, miten päivähoidon ja neuvolan tuotta-

maa tietoa voitaisiin käyttää lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi tarkastellaan millaisia mahdolli-

sia haasteita yhteistyöhön liittyy ja miten nämä haasteet voi kääntää yhteistyön voimavaroiksi.  

Kehittämisraportin pohjana toimiva aineisto kerättiin sähköisesti. Aineisto muodostui E-lomakkeelle 

tallennetuista Hyve-mallin mukaisista Hyve-tiedonsiirtolomakkeista. Hyve-tiedonsiirtolomake ohjaa lap-

sen vanhempia sekä päivähoidon ja neuvolan henkilökuntaa arvioimaan lapsen ja perheen hyvinvointia 

eri ulottuvuuksista. Päivähoidon henkilökunta tallensi Hyve-tiedonsiirtolomakkeet E-lomakkeelle. Lisäksi 

haastateltiin sekä päivähoidon että neuvolan johtotason henkilöitä.. Molemmat haastatelluista työskente-

levät Helsingissä. Myös hankkeeseen liittyneiden erilaisten tutkimus- ja dokumentointipajojen materiaa-

lia on hyödynnetty. Näihin pajoihin osallistuivat tutkimuspäiväkoti- ja neuvolaverkostoon kuuluvien yk-

siköiden työntekijät. Hyve-tiedonsiirtolomakkeita tallennettiin yhteensä 138 kappaletta. Tämän perus-

teella saatiin yksityiskohtaista tietoa neuvolan ja päivähoidon välisen yhteistyöstä kuten dokumentoin-

nista ja tiedonsiirrosta, sekä 138 lapsen elämästä ja hyvinvoinnista. Aineistoa analysoitiin sekä määrälli-

sesti että laadullisesti.  

 

Tulosten perusteella ja kehittämishankkeen aikana kävi ilmi, että neuvolan ja päivähoidon välisen yhteis-

työn sekä tiedon kirjaamiseen ja dokumentoimiseen liittyvien käytäntöjen kehittäminen edisti lapsen ja 



perheen hyvinvointia. Hyve-mallin mukainen yhteistyö ja Hyve-tiedonsiirtolomake koettiin tässä hank-

keessa toimiviksi. Lomakkeiden systemaattisen tarkastelun perusteella näyttää siltä, että päivähoidossa 

ja neuvolassa dokumentoidaan tärkeää tietoa 4-vuotiaiden lasten hyvinvoinnista. Näitä positiivisia asioita 

kutsutaan tässä kehittämisraportissa voimavaroiksi. Neuvolan ja päivähoidon henkilökunta kirjasi run-

saasti lapsen tietoihin ja taitoihin sekä vuorovaikutussuhteisiin liittyviä voimavaroja.  

Tutkimusta varten oli kehitetty lisäkysymyksiä joiden tavoite oli syventää tietoa lapsen ja perheen hyvin-

voinnista. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että lisäkysymysten avulla saatiin tärkeää tietoa varsinkin lap-

sen näkökulmista omaan hyvinvointiinsa. Lasten vastauksista ilmeni, mitkä tekijät päivähoidossa olivat 

lapsen hyvinvointia edistäviä ja mitkä estäviä. Lisäkysymysten avulla saatiin tietoa myös lapsen toiminta- 

ja vuorovaikutusympäristön laadun vaikutuksista lapsen hyvinvointiin. Päivähoidon henkilökunnan ja 

vanhempien arviot päivähoidon laadusta olivat yhteneväisiä lukuun ottamatta lapsen kokeman kiusaami-

sen sekä lapsen aktiivisten vaikuttamispyrkimysten aloitteiden arviointia lukuun ottamatta. Vanhemmis-

ta suurin osa ei tiennyt, oliko lapsi kokenut kiusaamista tai pyrkikö lapsi vaikuttamaan päivähoidossa. 

Päivähoidon työntekijät kokivat, että kiusaamista ei ilmene ja että lapsi pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti 

itseään koskeviin asioihin. 

 

Lisäkysymysten avulla saatiin tietoa myös siitä, mikä vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan mielestä 

edistäisi lapsen hyvinvointia ja missä asioissa lapsi tarvitsisi tukea. Vanhempien ja päivähoidon henkilö-

kunnan arviot siitä, mikä edistäisi lapsen hyvinvointia päivähoidossa, olivat yhteneväisiä. Päivähoidon 

henkilökunta ja vanhemmat eivät olleet huolissaan lasten kehityksestä.  

Tämä kehittämisraportti kuvaa tällä hetkellä toteutuvan toimintamallin arviointiin liittyvää tutkimusta ja 

raportti on koottu tueksi kaikille lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämisen puolesta työskenteleville 

päivähoidon ja neuvolan työntekijöille ja muille toimijoille.  

VKK-Metro on pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö, joka sisältää sekä pysyvää, 

rakenteita luovaa kehittämistä että vaihtuvia teemoja kehittäviä hankkeita. Yhteistyössä ovat mukana 

Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa ja Helsingin yliopisto.  VKK-Metro on osa Katse Lapseen hanketta 

(2011–2013). Katse Lapseen on osa kasterahoitteista Lapsen ääni 2 -ohjelmaa. VKK-Metro toimii tutki-

musyksikköverkoston pohjalta. Yksiköiden henkilöstö on sitoutunut yhteiseen kehittämiseen kahden 

vuoden ajaksi.  

 

Lisätietoa: http://www.socca.fi/vkk-metro 

http://www.socca.fi/vkk-metro


 
 

Abstract 
 
During the project period 2011–2013 of the Development Unit of Early Childhood Education (VKK-Metro), 

the observation and promotion of the welfare of children aged 4 became a central goal of the develop-

ment work. The Hyve model used in the Helsinki metropolitan area was selected as the tool for investigat-

ing welfare. The model consists of an early childhood education discussion with the parents of a child 

aged 4 at the day care, and an extensive health examination at the child health clinic. In the project, the 

Hyve model was used to evaluate the child's welfare in addition to the importance of the co-operation of 

the day care and the child health clinic in promoting the welfare of the child and the family.  

 

In this project, VKK-Metro's traditional network of research units consisted of research day care centres 

and research child health clinics. In addition, one family day care area was involved. There were a total of 

20 research day care units and 11 research child health clinics. Some of the research day care centres 

were paired with a child health clinic. 

 

The common goal of the day care and the child health clinic was to develop the co-operation and improve 

its functioning so that it could support the welfare of the child and the family in the best way possible. In 

addition to the development of the Hyve model, some research day care centres had development themes 

of their own related to the welfare of the children. For example, the themes could include developing child 

observation, preventing bullying, or involving multicultural families in the cooperation and the daily life 

of the day care.  

 

This development report discusses what kind of information related to the welfare of children is pro-

duced and documented by the day care and the child health clinic. In addition, the quality of the informa-

tion resulting from the co-operation in accordance with the Hyve model and its importance to the welfare 

of the child are evaluated. The research also includes future and development perspectives. The develop-

ment report aims to present views on how the information provided by the day care and the child health 

clinic could be used to promote the welfare of the child. In addition, the possible challenges related to the 

co-operation are investigated, along with ways to turn the challenges into resources for co-operation.  

 

The material forming the basis for the development report was collected electronically. The material con-

sisted of Hyve information transfer forms saved on an electronic form in accordance with the Hyve model. 

The Hyve information transfer form guides the parents of the child and the day care and child health clin-

ic staff in evaluating the welfare of the child and the family from different perspectives. The day care staff 

saved the Hyve information transfer forms on an electronic form. In addition, management level experts 

from the day care and the child health clinic were interviewed. Both interviewees work in Helsinki. Ma-

terial from different research and documentation workshops that joined the project has also been used. 

The employees in the units that are part of the research day care and child health clinic network partici-



pated in these workshops. A total of 138 Hyve information transfer forms were recorded. This yielded 

detailed information on the co-operation between the day care and the child health clinic concerning, for 

example, documentation and information transfer, as well as the life and welfare of 138 children. The 

material was analysed both quantitatively and qualitatively.  

 

Based on the results, it was found during the development project that the development of the co-

operation between the day care and the child health clinic as well as the practices related to recording 

and documenting the information promoted the welfare of the child and the family. The co-operation in 

accordance with the Hyve model and the Hyve information transfer forms were considered successful in 

the project. Based on a systematic review of the forms, it seems that the day care and the child health 

clinic document important information on the welfare of children aged 4. These positive issues are called 

resources in this development report. The staff at the day care and the child health clinic recorded many 

resources related to the child's skills and knowledge as well as the child's interactive relationships.  

 

Additional questions had been developed for the study with the goal of gaining deeper knowledge of the 

welfare of the child and the family. This study discovered that the additional questions provided impor-

tant information, especially concerning the child's own point of view concerning his or her welfare. The 

children's answers showed which factors at the day care promoted the child's welfare and which pre-

vented it. The additional questions also provided information on what effect the quality of the environ-

ment in which the child operates and interacts had on the child's welfare. The evaluations of the day care 

staff and the parents concerning the day care quality were consistent with each other, with the exception 

of the evaluations on the bullying the child had experienced and how the child actively initiated attempts 

to influence matters. Most parents did not know if the child had experienced bullying or if the child at-

tempted to influence matters at the day care. The day care staff felt that bullying did not occur, and that 

the child actively attempted to influence matters concerning him- or herself. 

 

Moreover, the additional questions also provided information on what the parents and the day care staff 

believed would promote the child's welfare and with which issues the child needed support. The evalua-

tions of the day care staff and the parents on the day care quality concerning issues that would promote 

the child's welfare in day care were consistent with each other. The day care staff and the parents were 

not concerned about the children's development.  

 

This development report describes research related to the evaluation of the operating model currently in 

use. The report has been created to support all day care and child health clinic employees and other ac-

tors working to promote the welfare of the child and the family.  

 

VKK-Metro is the development unit of early childhood education in the Helsinki metropolitan area. It has 

both projects that involve permanent development that creates structures and projects for the develop-

ment of different themes. The co-operation includes the cities of Espoo, Helsinki, Kauniainen and Vantaa, 

as well as the University of Helsinki.  VKK-Metro is a part of the Katse Lapseen project (2011–2013). 



 
 

Katse Lapseen is a part of the Lapsen ääni 2 programme, funded by the National Development Programme 

for Social Welfare and Health Care (Kaste). VKK-Metro uses a network of research units as its basis of opera-

tion. The personnel of the units are committed to common development for a period of two years.  

 

Further information: http://www.socca.fi/vkk-metro 

  

http://www.socca.fi/vkk-metro


Sammandrag 
 
Under VKK-Metros projektperiod 2011–2013 blev undersökning och främjande av välbefinnandet hos 4-

åriga barn en central målsättning för utvecklingsarbetet. Som verktyg för undersökningen av välbefin-

nandet valdes Hyve-modellen som används i huvudstadsregionen. Den består av ett samtal om småbarns-

fostran som förs med föräldrar till fyraåringar inom dagvården och av rådgivningsbyråns omfattande 

hälsokontroll. Inom projektet utvärderades med hjälp av Hyve-modellen förutom barnets välbefinnande, 

även betydelsen av samarbetet mellan dagvården och rådgivningsbyrån för främjandet av barnets och 

familjens välbefinnande.  

 

I detta projekt bestod VKK-Metros traditionella forskningsenhetsnätverk av forskningsdaghem och -

rådgivningsbyråer. Dessutom deltog ett familjedagvårdsområde. Sammanlagt deltog 20 forskningsdag-

hem och 11 forskningsrådgivningsbyråer. En del forskningsdaghem hade sin egen rådgivningsbyrå. 

 

Dagvårdens och barnrådgivningens gemensamma mål var att utveckla samarbetet så att det fungerar allt 

bättre och stöder barnets och familjens välbefinnande på bästa möjliga sätt. Utöver utvecklingen i enlig-

het med Hyve-modellen hade några forskningsdaghem egna utvecklingsteman med anknytning till bar-

nens välbefinnande. Till exempel kunde man utveckla observationen av barn, förebyggandet av mobbning 

eller sätt att delaktiggöra mångkulturella familjer i samarbetet och daghemmets vardag.  

 

I den här utvecklingsrapporten studerar man hurdan information om barnets välbefinnande som produ-

ceras och dokumenteras inom dagvården och barnrådgivningen. Dessutom utvärderas kvaliteten på den 

information som uppstått genom samarbetet enligt Hyve-modellen och dess betydelse för barnets välbe-

finnande. Undersökningen innefattar även ett framtids- och utvecklingsperspektiv. I utvecklingsrappor-

ten försöker man ta ställning till hur den information som produceras inom dagvården och barnrådgiv-

ningen skulle kunna användas för att främja barnets välbefinnande. Dessutom granskar man hurdana 

utmaningar som är förknippade med samarbetet och hur dessa utmaningar kunde ändras så att de blir 

resurser för samarbetet.  

 

Materialet som utgör grunden för utvecklingsrapporten samlades in elektroniskt. Materialet består av 

Hyve-blanketter för informationsöverföring som följer Hyve-modellen och sparades på e-blanketter. Med 

hjälp av Hyve-blanketten kan barnets föräldrar och dagvårds- och rådgivningspersonalen bedöma bar-

nets och familjens välbefinnande utifrån olika dimensioner. Dagvårdspersonalen sparade Hyve-

blanketterna på e-blanketter. Dessutom intervjuades experter inom både dagvårdens och barnrådgiv-

ningens ledning. Båda personerna som intervjuades arbetar i Helsingfors. Även material från olika forsk-

nings- och dokumenteringsverkstäder i anslutning till projektet har utnyttjats. I verkstäderna deltog an-

ställda vid de enheter som hörde till nätverket av forskningsdaghem och -rådgivningsbyråer. Sammanlagt 

sparades 138 Hyve-blanketter. Detta material gav detaljerad information om samarbetet mellan dagvår-



 
 

den och barnrådgivningen, till exempel om dokumentering och informationsutbyte, samt om 138 barns 

liv och välbefinnande. Materialet analyserades både kvantitativt och kvalitativt.  

 

Resultaten och utvecklingsprojektet visade att utvecklandet av rutinerna inom samarbetet mellan barn-

rådgivningen och dagvården samt rutinerna för registrering och dokumentering av information främjade 

barnets och familjens välbefinnande. I detta projekt upplevdes samarbetet enligt Hyve-modellen och 

Hyve-blanketten fungera väl. På basis av den systematiska analysen av blanketterna verkar det som att 

dagvården och rådgivningen dokumenterar viktig information om fyraåriga barns välbefinnande. Dessa 

positiva aspekter kallas i denna utvecklingsrapport resurser. Dagvårds- och rådgivningspersonalen anteck-

nade många resurser med koppling till barnets kunskaper och färdigheter samt interaktionsförhållanden.  

 

För undersökningen hade man tagit fram tilläggsfrågor med syfte att fördjupa kännedomen om barnets 

och familjens välbefinnande. I undersökningen upptäcktes att man med dessa tilläggsfrågor fick viktig 

information särskilt om barnets syn på sitt eget välbefinnande. Av barnens svar framgick vilka faktorer 

inom dagvården som främjade barnets välbefinnande och vilka som utgjorde hinder för det. Med hjälp av 

tilläggsfrågorna fick man även information om hur kvaliteten på miljön där barnet är verksamt och i väx-

elverkan med andra påverkar barnets välbefinnande. Dagvårdspersonalens och föräldrarnas omdömen 

om dagvårdens kvalitet var i linje med varandra med undantag av bedömningen av barnets upplevelser 

av mobbning och av barnets aktiva försök till påverkan. De flesta föräldrarna visste inte om barnet upp-

levt mobbning eller om barnet försökte utöva påverkan inom dagvården. Dagvårdspersonalen upplevde 

att mobbning inte förekommer och att barnet aktivt försöker påverka sådant som berör det. 

 

Med hjälp av tilläggsfrågorna fick man även information om vad som enligt föräldrarna och dagvårdsper-

sonalen skulle kunna främja barnets välbefinnande och vad barnet skulle behöva stöd med. Dagvårdsper-

sonalens och föräldrarnas bedömningar om vad som skulle främja barnets välbefinnande i dagvården 

sammanföll. Dagvårdspersonalen och föräldrarna oroade sig inte för barnens utveckling.  

 

Utvecklingsrapporten beskriver den aktuella forskningen som anknyter till bedömningen av verksam-

hetsmodellen och rapporten sammanställdes som stöd för alla anställda inom dagvården och barnrådgiv-

ningen och övriga aktörer som arbetar för att främja barnets välbefinnande.  

 

VKK-Metro är huvudstadsregionens utvecklingsenhet för småbarnsfostran som arbetar både med konti-

nuerlig, strukturskapande utveckling och med utvecklingsprojekt med växlande teman. I samarbetet del-

tar Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda och Helsingfors universitet.  VKK-Metro är en del av projektet 

Katse Lapseen (2011–2013). Katse Lapseen är en del av programmet Lapsen ääni 2 som finansieras av 

Kaste. VKK-Metros verksamhet baserar sig på ett forskningsenhetsnätverk. Personalen vid enheterna har 

bundit sig till gemensamt utvecklingsarbete under två års tid.  

 

Ytterligare information: http://www.socca.fi/vkk-metro 

http://www.socca.fi/vkk-metro
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1 Johdanto 
 
Lasten hyvinvoinnin tutkimiseen ja arvioimiseen vaikuttaa aina vallitseva käsitys lapsuudesta 

sekä siitä, mitä pidämme yleensä elämässä hyvänä ja tavoiteltavana. Lapsia koskeva hyvinvointi-

tieto ei synny tyhjiössä, vaan se on monella tapaa yhteiskuntaan ja aikaan kiinnittyvää sekä tilassa 

ja ajassa muuttuvaa (Helavirta 2011).  

 

Lasten hyvinvoinnin tarkastelussa on perinteisesti kiinnitetty paljon huomiota lapsuudessa vallit-

seviin olosuhteisiin ja niiden vaikutuksiin liittyen lapsen kasvuun, kehitykseen ja elämässä menes-

tymiseen. (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011). Olosuhteita 

tarkastelemalla ja vertailemalla on pyritty saamaan vertailukelpoista tietoa lasten hyvinvoinnista. 

Esimerkiksi Unicef on tuottanut lasten hyvinvointia vertailevan tutkimuksen, joka tarkasteli teol-

lisuusmaiden lasten hyvinvointia. Vertailussa oli mukana yhteensä 29 teollisuusmaata ja Suomi 

sijoittui neljänneksi. Raportti tarkastelee lasten hyvinvointia viidestä näkökulmasta. Nämä ovat 

terveys, koulutus, riskikäyttäytyminen, elinympäristö ja materiaalinen hyvinvointi. Suomi sai 

kehuja erityisesti materiaalisesta hyvinvoinnista, terveydestä ja koulutuksesta (Unicef Office of 

Research 2013). 

 

Yhtenä lapsen hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä on pidetty lapsen elämään kuuluvien toiminta- 

ja kehitysympäristöjen määrää ja laatua. Lapsen elämään vaikuttavien ympäristöjen määrän on 

todettu kasvavan ja muuttuvan. Muuttuvat toiminta- ja kehitysympäristöt näyttäisivät haastavan 

lasten hyvinvointia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kouluterveyskysely 2011; Lapsen Ääni 

2011; Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2011). Voidaan myös ajatella, että muuttuvissa toiminta- 

ja kehitysympäristöissä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen vaatii myös uutta otetta. Ku-

ten Wahlbeck (2011) toteaa, yhteisöllisyys, osallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja vaikut-

tamismahdollisuudet ovat mielenterveyden rakennuspalikoita. (HS. 07.08.2011, Kristian Wahl-

beck tutkimusprofessori,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

 

Lasten hyvinvointiin vaikuttavien olosuhteiden tarkastelun lisäksi tarvitaan lapsen osallisuutta ja 

kuulemista vahvistavia menetelmiä (katso esim. Crivello, Camfield & Woodhead 2009; Fattore, 

Mason & Watson 2007). Käsitykset lasten hyvinvoinnista ovat rakentuneet pitkälti aikuisten ym-

märrykselle lasten arjesta ja lasten omat kokemukset ovat jääneet vähäiselle huomiolle (Selvitys 

lasten ja nuorten hyvinvointia koskevasta tutkimuksesta; Bradshaw, Hoelscher & Richardson 

2007). Lapset kokevat oman hyvinvointinsa tässä ja nyt ja usein se, mikä edesauttaa lapsen hyvin-

vointia tällä hetkellä, on tärkeää myös lapsen tulevaisuudessa (Opetus- ja kulttuuriministeriön 

työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011; Bradshaw et al. 2007). Häiriöiden korjaamiseen käytetty-

jen palvelujen tarpeen ja kustannusten kasvu nostaa esille kysymyksen ennaltaehkäisevän työn 

merkityksestä ja resursoinnista (Kautto 2006). 
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Lasten hyvinvointia arvioitaessa voidaan valita joko vahvuuksiin tai puutteisiin perustuva lähes-

tymistapa (Pollard & Lee 2003). Tämä tarkoittaa sitä halutaanko kuvata hyvinvointia vai pahoin-

vointia (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011). Usein keskustelu 

hyvinvoinnista painottuu hyvinvoinnin puutteisiin siitä huolimatta, että erityisesti psykologisen 

tutkimuksen kentällä suojaavien tekijöiden merkitystä (esim. Rutter 1991; Rutter & Rutter 1993) 

tai vaativiin oloihin sopeutumista ja joustavuutta (resilience) on korostettu entistä vahvemmin 

(esim. Ungar 2004). Tutkimusten mukaan myönteiset tunteet sekä kokemukset ja niiden tunnis-

taminen vahvistavat hyvinvointia (esim. Aspinwall & Staudinger 2006; Fredrickson 1998; Fred-

rickson & Branigan 2005; Seligman, Ernst, Gillham, Reivich & Linkins 2009). Lapsen vahvuuksiin 

keskittyvä kasvun ja kehityksen arviointi edistää lapsen hyvinvointia myös tulevaisuudessa. Arvi-

oimalla lasten vahvuuksia ja valmiuksia voidaan edistää lapsen positiivista kehitystä. Positiivisia 

asioita tarkastelemalla on mahdollista löytää hyvinvoinnin keskeiset tekijät jotka mahdollistavat 

lapsen kasvun ja kehittymisen (Pollard & Lee 2003). Pienillä, positiivisilla asioilla on suuri merki-

tys lapsen kehityksen tukemisessa.  

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa suuri osa perheistä, joissa on alle kouluikäisiä lapsia, käyttää sään-

nöllisesti päivähoidon ja neuvolan palveluita. Päivähoito ja neuvola ovat niitä instituutioita, joilla 

on keskeinen rooli lapsen hyvinvoinnin tukemisessa. Ne toimivat yhteistyössä samojen perheiden 

kanssa ja tämän vuoksi näiden kahden toimialan välisen yhteistyön merkitys lapsen ja perheen 

hyvinvoinnille on tarkastelun arvoinen.  

 

Tässä kehittämisraportissa tarkastellaan ensin hyvinvoinnin määritelmiä ja lasten ja nuorten hy-

vinvointiin liittyviä tekijöitä. Tämän jälkeen esitellään kehittämistyötä tukevan tutkimuksen to-

teutusta, aineistoa sekä aineiston keruu- ja analysointimenetelmiä. Tutkimustulokset on esitelty 

tutkimuskysymyksittäin niin, että ensin tarkastellaan lasten hyvinvointiin liittyvää tietoa päivä-

hoidossa ja neuvolassa. Tämän jälkeen analysoidaan erityisesti Hyve-mallin ja Hyve-

tiedonsiirtolomakkeen merkityksiä lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi ja viimeisenä tarkastellaan 

neuvolan ja päivähoidon välisen yhteistyön haasteita lapsen hyvinvoinnin tukemisessa. Keskei-

simmät tulokset on esitelty yhteenvedossa. Viimeisessä osiossa tulokset yhdistetään jo olemassa 

olevaan tietoon lasten hyvinvoinnista ja pohditaan miten tutkimuksesta saatu tieto palvelisi par-

haalla mahdollisella tavalla lapsen hyvinvointia edistävää käytännön työtä.  
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2 Hyvinvointi 

2.1 Hyvinvoinnin määritelmiä 

Hyvinvointi on sekä käsitteenä että ilmiönä moniulotteinen. Sen yksiselitteinen määrittely ei ole 

helppoa. Hyvinvoinnin määrittely vaihtelee esimerkiksi sen mukaan, minkä tieteenalan näkökul-

masta sitä tarkastellaan tai arvioidaanko kansakuntien vai yksilöiden hyvinvointia. Lisäksi on 

otettava huomioon, halutaanko arvioida materiaalista vai henkistä hyvinvointia tai onko näkö-

kulma hyvinvoinnin arvioimiseen objektiivinen vai subjektiivinen.  

 

Hyvinvoinnin määrittelyt ovat sidoksissa arvoihin ja niissä on lopulta kyse moraalisista näkemyk-

sistä siitä, mitä on hyvä elämä ja onnellisuus (Allardt 1976). Hyvinvointi saatetaan määritellä 

myös pahoinvoinnin kautta. Tällöin keskitytään lasten vahvuuksien sijasta lasten puutteisiin ja 

hyvinvointi näyttäytyy näiden puutteiden vähäisyytenä (Pollard & Lee 2003). Suomessa sana hy-

vinvointi kuvaa laajaa joukkoa erilaisia tuntemuksia, yksilöllisiä mielikuvia hyvinvoinnin edelly-

tyksistä sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Kun puhutaan hyvinvoinnista, käytetään termejä 

kuin welfare, well-being, quality of life, inclusion, cohesion (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryh-

mämuistioita ja selvityksiä 2011). Lisäksi hyvinvointiin saatetaan liittää käsitteitä kuten life satis-

faction, wellness, self-esteem, health ja happiness (Pollard & Lee 2003). 

 

Osa hyvinvoinnin lähestymistavoista painottaa ihmisen tarpeita ja osa taas ihmisen käytössä ole-

via voimavaroja. Tässä tutkimuksessa hyvinvoinnin määrittelyn lähtökohtana käytetään pohjois-

maissa tunnettua hyvinvointimallia, jossa Erik Allardt (1976) määrittelee hyvinvoinnin tarpeiden 

täyttymisen kautta. Allardtin mukaan hyvinvointi on tila, jossa ihmisellä on mahdollisuus saada 

keskeiset tarpeensa tyydytettyä. Allardt (1976) jaottelee hyvinvoinnin kolmeen eri osa-alueeseen. 

Nämä osa-alueet ovat having (materiaaliset ja muut perustarpeet), loving (perhe-, ystävyys- ja 

yhteisyyssuhteet) ja being (itsensä toteuttaminen, arvonanto, korvaamattomuus, poliittiset re-

surssit, mielenkiintoinen tekeminen). (mt.) 

2.2 Lasten hyvinvointi 

Lasten hyvinvointia tarkasteltaessa on kiinnitetty huomiota lapsuudessa vallitseviin olosuhteisiin 

ja lapsen toiminta- ja kehitysympäristöjen laatuun (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä-

muistioita ja selvityksiä 2011). Lasten hyvinvointiin on liitetty tekijöitä kuten fyysinen ja psyykki-

nen hyvinvointi, perustarpeiden tyydyttäminen, elinympäristön laatu, sosiaaliset suhteet, terveys, 

perheen ekonominen asema, koulutus ja yhteiskunnan tarjoama tuki (esim. Axford 2009; 

Bradshaw et al. 2007; Pollard & Lee 2003).  

 



____________________________________________________________________________________ 
4  Lapsen voimavarat hyvinvoinnin edistäjinä 
 

Lapsia koskevasta hyvinvointitutkimuksesta on puuttunut tieto lapsen omasta kokemuksesta 

hyvinvointiinsa liittyen. Viime vuosina lasten oikeuksien näkökulma hyvinvointitutkimuksessa on 

painottunut. Monet tutkijat (esim. Crivello et al. 2009; Fattore et al. 2007; Bradshaw et al. 2007) ovat 

todenneet, että lasten hyvinvoinnin tutkimiseen tarvitaan lapsen osallisuutta ja kuulemista vahvis-

tavaa metodologiaa. Tämän taustalla on ajatus siitä, että lapset ovat oman elämänsä asiantuntijoita 

ja he osaavat kertoa siitä jotain sellaista mitä aikuiset eivät tiedä. Tämä koskee myös hyvinvointia. 

 

Ajatus lapsen oikeuksista pohjautuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen 1989. YK:n Lapsen 

oikeuksien sopimus on valtioita sitova kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopi-

mus. (Yhdistyneet Kansakunnat, Lapsen oikeuksien sopimus, 20.11.1989.) Suomessa lapsen oike-

uksien sopimus tuli voimaan 1991 (Yhdistyneet kansakunnat, Lapsen oikeuksien sopimus, Ase-

tukset 60/1991). Sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta: 1. Syrjimättömyys (artikla 2), eli kaik-

kia lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti, 2. Lapsen edun huomioiminen (artikla 3), eli lapsen etu 

tulee asettaa etusijalle kaikessa päätöksenteossa, 3. Oikeus elämään ja kehittymiseen, eli oikeus 

hyvään elämään ja yksilölliseen kasvuun ja 4. Lapsen näkemyksen kunnioittaminen, eli lapsen aja-

tusten huomioon ottaminen. (Unicef 2013.) YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sisältö voidaan 

tiivistää niin sanottuihin “kolmeen kovaan P:hen” (Kiili 1998):  
 

1. Protection-  lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja hoivaan. 
2. Provision-  lapsella on oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista.  
3. Participation- lapsella on oikeus osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti it-

seään koskevaan päätöksentekoon.  
 
Johanna Kiili (1998, 2006) on yhdistänyt Lapsen oikeuksien sopimuksen (1989) ulottuvuudet 

Allardtin (1976) hyvinvointimalliin ja muodostanut lapsilähtöisiä kriteerejä lasten hyvinvoinnin 

arvioimiseen. Väitöskirjassaan Kiili (2006) määrittelee lapsen hyvinvoinnin lapsella olevi-

en voimavarojen kautta. Voimavarat on jaoteltu neljään eri luokkaan: sosiaaliset voimavarat, inhi-

milliset voimavarat, materiaaliset voimavarat ja kulttuuriset voimavarat. Kiilin tutkimuksessa sosi-

aalisilla voimavaroilla tarkoitetaan lasten keskinäisiä ja lasten sekä aikuisten välisiin suhteisiin 

liittyviä asioita. Lisäksi Kiili tarkastelee sosiaalisten voimavarojen yhteydessä lasten lähiyhteisö-

jen toimivuutta sekä sitä, miten ne kannustavat, edistävät tai estävät lasten osallistumista. Inhimil-

liset voimavarat Kiili puolestaan määrittelee yksilöiden erilaisina kykyinä ja intresseinä. Materiaa-

liset voimavarat ovat voimavaroja, joilla on merkitystä lasten virallisen ja puolivirallisen osallis-

tumisen kannalta. Tämä tarkoittaa niitä voimavaroja, joita lapsilla yhteisesti on osallistumiseen 

(Kiilin tutkimuksessa esimerkiksi oikeus käyttää koulun tietokoneita) tai joita he tarvitsevat ke-

hittääkseen omaa osallistumistaan (esimerkiksi taloudelliset voimavarat). Kulttuurisilla voimava-

roilla Kiili tarkoittaa lasten käsityksiä itsestään, toisista lapsista ja aikuisista. Lisäksi kulttuuristen 

voimavarojen yhteydessä tulee tarkastella kaikkien niiden toimijoiden asenteita ja arvoja, jotka 

säätelevät lasten toimintaa. (mt.) Ajatus, että lapsella on hallussaan hyvinvointiin liittyviä voima-

varoja, on melko uusi. Lapsia on aiemmin pidetty voimavarojen vastaanottajina eikä aktiivisina 

toimijoina jotka voivat ohjailla elinolojaan omien voimavarojensa kautta. (Strandell 1995.) 
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Lasten hyvinvointia tutkittaessa on otettava huomioon, että hyvinvointi ei ole pysyvä tila vaan 

siihen vaikuttavat monet asiat lapsen elämässä (Bradshaw et al. 2007). Bronfenbrennerin (2002) 

ekologisen teorian lähtökohtien perusteella lapsi nähdään aktiivisena toimijana, joka toimii sa-

manaikaisesti monilla eri tasoilla. Lähitaso (mikrosysteemi) on lapsen perhe, varhaiskasvatusym-

päristö, isovanhemmat ja naapurusto. Lähiympäristön (mesosysteemi) tasoja voivat olla esimerkiksi 

päivähoito ja neuvola. Näiden tasojen vaikutus lapsen kehitykseen on arvioitu suurimmaksi. (mt.)  

 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että enemmistö suomalaisista lapsista voi hyvin (Aula 2007). Hyvin-

vointierot ovat kuitenkin kasvaneet ja tämän kehityksen mukaan myös lasten ja nuorten hyvin-

voinnin kehitys on eriytynyt (Selvitys lasten ja nuorten hyvinvointia koskevasta tutkimuksesta, 7; 

Suomen Akatemia 2010–2013). Suurin osa lapsista voi hyvin, mutta pieni ja kasvava osa voi erit-

täin huonosti (Aula 2007). Tämä tarkoittaa, että kasvava joukko lapsia ja nuoria on vaarassa jäädä 

ilman tasapainoista ja tyydyttävää lapsuutta, mikä vaikuttaa mahdollisuuksiin tavoitella hyvää 

elämänlaatua aikuisena. Hyvinvointiin liittyvät arvot ja asenteet, elintavat, käyttäytymismallit ja 

niihin vaikuttavat tekijät omaksutaan lapsuusvuosien aikana. On selvää, että lasten terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan tutkimusta, joka tuottaa ymmärrystä lapsuuden kasvuympä-

ristöistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. (Suomen Akatemia 2010–2013.)  

2.3 Hyvinvoinnin tutkiminen ja arvioiminen 

Hyvinvoinnin käsitteen määrittelemisen lisäksi on haastavaa arvioida, kuinka hyvinvointia voisi 

tutkia parhaalla mahdollisella tavalla. Tärkeää kuitenkin on, että valittu tarkastelutapa huomioi 

hyvinvoinnin moniulotteisen luonteen (Pollard & Lee 2003), sekä sen millaista tietoa hyvinvoin-

nista on tarkoitus saada (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011). 

Mikäli lasten hyvinvointia tutkittaessa tarkastellaan vain yhtä lapsen hyvinvointiin oletettavasti 

vaikuttavaa asiaa, jää tarkastelu pintapuoliseksi (Kiili 1998). 

 

Lasten hyvinvoinnin tarkastelua voidaan rajata esimerkiksi sen suhteen, tarkastellaanko objektii-

vista vai subjektiivista hyvinvointia. Objektiivinen näkökulma lasten hyvinvointiin tarkoittaa esi-

merkiksi että tarkastellaan sitä, miten yhteiskunnassa kohdellaan lasta, minkälaisia palveluja lap-

siväestön katsotaan tarvitsevan ja minkälaisia puitteita lasten jokapäiväiselle kasvulle ja kehitykselle 

on tarjolla. Subjektiivinen näkökulma edellyttää tietoa lapsen omista arvoista ja kokemuksista hyvin-

vointiin liittyen.  (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011; Kiili 1998.) 

 

Subjektiivista lähestymistapaa lasten hyvinvointiin on rajoittanut se, että ei ole ollut olemassa 

hyviä lapsilähtöisiä hyvinvointitiedon keruumenetelmiä. Esimerkiksi aivan nuorimpien lasten on 

mahdotonta vastata kyselyihin, jotka edellyttävät luku- ja kirjoitustaitoa Pienemmät lapset eivät 

yleensä ole voineet osallistua survey-tutkimuksiin muuten kuin vanhempiensa välityksellä. Hy-
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vinvoinnin tutkiminen subjektiivisesti edellyttää, että yksilöt ottavat kantaa elinoloihinsa ja elä-

määnsä eli reflektoivat sitä, pitävätkö he itseään hyvinvoivina tai onnellisina. (Opetus- ja kulttuu-

riministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011.) Tämän vuoksi on tunnistettava, että eri 

ikävaiheissa tarvitaan erilaisia hyvinvoinnin tutkimusmenetelmiä ja indikaattoreita. Lasten ha-

vainnoiminen, lasten haastatteleminen ja lasten kuunteleminen voivat tuottaa tietoa lasten näke-

myksistä heidän kokemukseensa hyvinvoinnistaan (Fattore et al. 2007; Puroila, Estola & Syrjälä 

2012). Jotta lasten hyvinvoinnista voitaisiin saada kattava kuva, on Allardtin (1976) mukaan yh-

disteltävä subjektiivisia ja objektiivisia näkemyksiä hyvinvointiin liittyen (mt.).  

2.4 Lasten ja nuorten hyvinvointitutkimus 

Viime vuosina lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvässä tutkimuksessa on alettu kiinnittää huo-

miota lasten ja nuorten omiin kokemuksiin ja voimavaroihin (esim. Crivello et al. 2009; Fattore et 

al. 2007; Bradshaw et al. 2007, Puroila et al., 2012). Aikaisemmin lasten ja nuorten hyvinvointiin 

liittyvässä tutkimuksessa lapsia ja nuoria on pidetty usein perheen ja yhteiskunnan voimavarojen 

vastaanottajana eikä omien voimavarojensa aktiivisina käyttäjinä (Kiili 1998).  Lapsilla on kuiten-

kin aktiivinen rooli oman hyvinvointinsa rakentamisessa. Myös lapset pyrkivät valinnoillaan kohti 

hyvinvointia. Lapset vuorovaikuttavat erilaisissa ympäristöissä ja pyrkivät käyttämään hyödyksi 

heillä olevia voimavaroja erilaisissa tilanteissa (Bradshaw et al. 2007).  

 

Toinen suuntaus lasten ja nuorten hyvinvointitutkimuksessa on hyvinvoinnin tarkasteleminen 

voimavarojen ja positiivisten asioiden kautta (esim. Pollard & Lee 2003). Näin pyritään löytämään 

lapsella jo käytössään olevia voimavaroja sekä vahvistamaan näitä voimavaroja positiivisella ta-

valla. Aikaisempi tutkimus lasten hyvinvoinnista on kohdistunut pääsääntöisesti riskitekijöiden 

kartoittamiseen (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011). Lasten 

ja nuorten hyvinvointiin liittyvien voimavarojen ja niiden vahvistamiseen liittyvien vaikutusten 

tarkastelemisen taustalla on ajatus siitä, että myönteiset kokemukset lisäävät hyvinvointia. Hy-

vinvointi on myös läheisesti yhteydessä oppimiseen (Seligman et al. 2009). Tutkimukset (esim. 

Johnson 2008; Lipponen, Kumpulainen, Hilppö & Mikkola (painossa); Lipponen, Kumpulainen & 

Paananen (painossa); Puroila, Estola & Syrjälä, 2012) osoittavat, että pienillä arkisilla asioilla on 

merkitystä suojaavina ja lasten hyvinvointia edistävinä tekijöinä. Esimerkiksi, lasten mielestä hyvin-

vointia edistävä opettaja on ”saatavilla, kuuntelee, opettaa ‘perusjuttuja’, on positiivinen, puuttuu 

tarvittaessa, tuntee lapset, arvostaa ihmisenä ja  on kiinnostunut heidän kuulumisistaan”. Lasten 

kokemuksen mukaan myös hyvät ystävät ja merkityksellinen tekeminen edistävät hyvinvointia. 
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3 Tutkimuskysymykset 
 
Tutkimuksessa haluttiin selvittää lasten hyvinvointiin liittyviä asioita kolmen tutkimuskysymyk-

sen avulla. Tutkimuskysymysten tarkoitus oli selvittää lasten hyvinvointiin liittyvän tiedon laatua 

ja määrää sekä päivähoidossa että neuvolassa. Lisäksi haluttiin tarkastella lapsen hyvinvoinnin 

tukemiseen vaikuttavia haasteita neuvolan ja päivähoidon välisessä yhteistyössä. Tutkimuskysy-

mykset olivat:  

 

Tutkimuskysymys 1: 
Mitä lasten hyvinvointiin liittyvää tietoa tuotetaan ja dokumentoidaan päivä-
hoidossa ja mitä neuvolassa? 
 

Tutkimuskysymys 2: 

Millaista lasten hyvinvointiin liittyvää tietoa 4-vuotistarkastuksissa tehtäväl-
lä Hyve-tiedonsiirtolomakkeella saadaan ja miten tätä tietoa voidaan käyttää 
lasten hyvinvoinnin tukemiseen? 
 

Tutkimuskysymys 3: 

Millaisia haasteita liittyy neuvolan henkilöstön ja päivähoitohenkilöstön 
työskentelyyn lapsen hyvinvoinnin tukemisessa? 
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4 Tutkimuksen toteutus 

 
Tutkimus toteutettiin VKK-Metron hankekaudella 2011–2013. Tutkimuksessa lapsen hyvinvointia 

tarkasteltiin pääkaupunkiseudulla käytössä olevan Hyve-mallin avulla. 

4.1 Hyve-malli 

Hyve-malli koostuu päivähoidossa käytävästä 4-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuskeskustelusta ja 

neuvolan laajasta terveystarkastuksesta, joka sisältää neuvolaterveydenhoitajan sekä neuvolalää-

kärin tarkastuksen. Taustalla on neuvola-asetuksen muutos vuonna 2009. Muutos pohjautuu tut-

kimustietoihin perustuvaan näyttöön, jonka mukaan lapsen ollessa neljä vuotta vanha on mahdol-

lista havaita useimmat kouluvaikeuksia aiheuttavat neurologiset ongelmat, psyykkisen kehityksen 

häiriöt ja muut vaikeudet, jotka edellyttävät lisätuen järjestämistä lapselle ja perheelle. Hyve-malli 

mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukemiseksi. Malli 

otettiin kattavasti käyttöön pääkaupunkiseudun kunnissa 2012. (Socca 2013, Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2013: 4-vuotiaan laaja terveystarkastus) 

 

Hyve-mallin tavoitteena on vahvistaa vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyötä lapsen 

kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen, osalli-

suuden vahvistaminen ja tuen oikea-aikainen ja tarpeenmukainen kohdentaminen (katso esim. 

Tarkka, Komi, Nevanen & Tuominiemi-Lilja 2013). Hyve-mallin tarkoitus on hyödyntää moniam-

matillista osaamista, luoda luottamuksellinen ja pitkäaikainen vuorovaikutussuhde perheeseen 

sekä mahdollistaa avoin ja aktiivinen vuoropuhelu ja tiedonsiirto päivähoidon, neuvolan ja per-

heen välillä lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi (Socca 2013).  

 

Laaja terveystarkastus 

Lastenneuvolan laaja terveystarkastus on määräaikainen terveystarkastus, jossa arvioidaan laaja-

alaisesti sekä lapsen terveyttä että koko perheen hyvinvointia. Laajassa terveystarkastuksessa 

terveydenhoitaja ja lääkäri toimivat yhteistyössä muiden tarvittavien ammattihenkilöiden kanssa. 

Laajaan terveystarkastukseen sisältyy laaja-alainen arvio kaikista lapsen hyvinvointiin ja tervey-

teen vaikuttavista tekijöistä sisältäen arvion vanhempien hyvinvoinnista ja terveydestä sekä lap-

sen kasvuympäristöstä. Tarkastuksessa tehdään yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa arvio lapsen 

terveydentilasta ja mahdollisesta jatkotutkimuksen, tuen ja hoidon tarpeesta. (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2013: Laaja terveystarkastus.)  

 

4-vuotiaan lapsen laajaan terveystarkastukseen kuuluu muun muassa Lene eli Leikki-ikäisen lap-

sen neurologinen arvio (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013: Leikki-ikäisen neurologinen kehi-

tys.) Lenen lisäksi tarkastellaan muun muassa lapsen vanhempien etukäteen saamaa ja täyttämää 
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alkoholinkäytön riskeihin liittyvää AUDIT-lomaketta.  (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013: 

Lomakkeet neuvolatyöhön.) Perheiden hyvinvointia kartoitetaan erilaisilla kaavakkeilla kunta-

kohtaisten päätösten mukaan.  

 

Hyve-mallin mukainen yhteistyö vanhempien, päivähoidon ja neuvolan välillä 

Hyve-mallin mukainen yhteistyö kaikkien toimijoiden kesken alkaa noin kaksi kuukautta ennen 

lapsen 4-vuotissyntymäpäivää. Tällöin päivähoidosta annetaan vanhemmille kutsu Hyve-

keskusteluun ja kerrotaan Hyve-mallin eri vaiheista. 4-vuotiaan lapsen kohdalla varhaiskasvatus-

keskustelua kutsutaan Hyve-keskusteluksi. Tämä keskustelu eroaa päivähoidossa vuosittain käytä-

vistä varhaiskasvatuskeskusteluista niin, että Hyve-keskustelun pohjalta kirjataan lapsen kehityk-

seen liittyviä vahvuuksia ja tuen tarpeita tiedoksi myös neuvolan terveydenhoitajalle ja lääkärille. 

Samalla kun vanhemmat saavat kutsun, kehotetaan heitä myös varaamaan aika neuvolasta laajaa 4-

vuotistarkastusta varten ja sekä kertomaan päivähoitoon milloin ja mihin neuvolaan aika on varattu. 

 

Vanhemmat saavat kutsun lisäksi päivähoidosta Hyve-mallin mukaisen keskustelurungon Hyve-

keskustelua varten. Keskustelurunko ohjaa lapsen vanhempia ja päivähoitoa arvioimaan lapsen 

kasvua seuraavilla osa-alueilla:  

 

1. Tunne-elämän kehitys, sosiaaliset taidot, vuorovaikutus ja leikki,  
2. Tarkkaavaisuus, motivoituminen, ajattelu, muisti ja oppiminen,  
3. Kielellinen kehitys: Erityisesti maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen 

taidon laadullinen arviointi suhteessa suomenkielisessä toiminnassa vietettyyn ai-
kaan sekä vanhempien arvio lapsen äidinkielen taidosta,  

4. Motoriset taidot ja omatoimisuus.  
 

Keskustelurungossa on lapsen kehityksen arvioinnin lisäksi viides kohta: 5. Perheen esiin tuomat 

asiat (sisaruksen syntymä, avioero, muutto tmv.), mitkä vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen. 

 

Hyve-keskustelun jälkeen päivähoidon henkilökunta kirjaa keskustelun Hyve-mallin mukaiselle 

Hyve-tiedonsiirtolomakkeelle, jonka vanhemmat allekirjoittavat. Tämän jälkeen päivähoidon hen-

kilökunta lähettää Hyve-tiedonsiirtolomakkeen neuvolaan, jossa lapsen laaja 4-vuotistarkastus on. 

Tavoite on, että lomake saapuu terveydenhoitajalle päiväkodista hyvissä ajoin ennen lapsen ter-

veystarkastusta. Kaikki Hyve-malliin liittyvät lomakkeet löytyvät kuntien verkkosivuilta.  

 

Neuvolan terveydenhoitaja tutustuu päivähoidosta saapuneeseen Hyve-tiedonsiirtolomakkeeseen 

ennen lapsen terveystarkastusta ja vastaanottaa perheen terveystarkastukseen. Terveystarkas-

tuksen jälkeen neuvolan terveydenhoitaja kirjaa neuvolassa perheen kanssa käydyn keskustelun 

ja tapaamiseen liittyvien tehtävien sekä havainnoinnin perusteella oman näkemyksensä samoista 

kehityksen osa-alueista. Terveystarkastuksen jälkeen lapselle varataan aika lääkärin tarkastuk-

seen. Lääkäri saa tiedon varhaiskasvatuksen ja neuvolan terveydenhoitajan kirjaamista asioista. 

Lääkäri tekee lapselle yleistutkimuksen ja arvioi lapsen kehityksen, oppimisvalmiudet ja tekee 

tarvittaessa lähetteet jatkotutkimuksiin Lene-ohjeistuksen mukaan. Lääkäri kirjaa oman arvionsa 
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Hyve-tiedonsiirtolomakkeeseen. Hyve-tiedonsiirtolomake lähetetään neuvolasta takaisin päiväko-

tiin vanhempien allekirjoituksilla. 

4.2 Lisäkysymykset 

Hyve-mallin mukaisen Hyve-tiedonsiirtolomakkeen lisäksi tässä tutkimuksessa hyödynnettiin niin 

sanottuja lisäkysymyksiä. Lisäkysymykset kehitettiin VKK-Metron työryhmässä.  Lisäkysymysten 

on tarkoitus syventää päivähoidon henkilökunnan ja lapsen vanhempien käsitystä lapsen hyvin-

voinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lisäkysymyksissä lasten näkökulma on otettu huomi-

oon haastattelemalla lasta. Lisäkysymykset käsittelivät seuraavia aiheita: 1. Lapsi päivähoidossa, 2. 

Lapsen ajatuksia, 3. Käsitykset lapsen kehityksestä ja 4. Hyvinvoinnin lisääminen.  

 

Lapsi päivähoidossa. Päivähoidon henkilökunta ja lapsen vanhemmat arvioivat päiväkodin toi-

mintaympäristöä ja päivärytmiä, päiväkotiryhmän sosiaalista rakennetta sekä oman lapsensa 

vaikutusmahdollisuuksia omassa päiväkotiryhmässään. Arviointi suoritettiin viisiportaisella Li-

kert-asteikolla, jossa saattoi valita seuraavista vaihtoehdoista: ”Täysin eri mieltä”, “Eri mieltä”, “En 

osaa sanoa”, “Samaa mieltä”, “Täysin samaa mieltä”. E-lomakkeelle vastaus kirjattiin numeerisesti 

numeroin 1-5 niin että ensimmäinen vastausvaihtoehto “Täysin eri mieltä” oli koodattu numerolla 

1 jne. Arvioitavat kohdat olivat seuraavat: 

 

1. Päivähoitoryhmä tarjoaa lapselle kehityksellisesti suotuisan toimintaympäristön. 
2. Päivähoitoryhmän päivärytmi (esim. aikataulut) on lapselle sopiva. 
3. Lapsella on omassa päivähoitoryhmässään kavereita/ystäviä. 
4. Lapsi on kokenut kiusaamista omassa päivähoitoryhmässään. 
5. Oman päivähoitoryhmän aikuiset luottavat sopivassa suhteessa lapsen osaamiseen 

ja kykyihin. 
6. Lapsi pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan häntä itseään koskeviin asioihin. 

 

Lapsen ajatuksia. Lapsia haastattelemalla pyrittiin selvittämään lasten näkemyksiä omasta hy-

vinvoinnistaan. Tämänkaltainen osio mahdollisti tärkeän subjektiivisen näkökulman lasten hyvin-

vointiin. Suurimmaksi osaksi Hyve-tiedonsiirtolomakkeessa lisäkysymyksineen tarkastellaan 

lasten hyvinvointia objektiivisesti eli aikuisten näkökulmasta. Lisäkysymysten kolmannessa osi-

ossa vanhemmat haastattelivat lapsiaan kysymällä lasten mielipidettä seuraavista asioista: 

 

1. Mikä on parasta tekemistä päivähoitoryhmässäsi? (Kysytään ryhmän nimellä.)  
2. Onko päivähoitoryhmässäsi jotain kurjaa?  
3. Onko sinulla kavereita omassa ryhmässäsi? Keitä he ovat?  
4. Kiusataanko jotain lasta sinun ryhmässäsi? 
5. Mistä asiasta sinua on kehuttu/kiitetty päivähoidossa? 
6. Missä asiassa sinua on kielletty tai komennettu päivähoidossa? 
7. Mistä asioista sinä saat päättää päivähoidossa? 
8. Mistä asioista aikuiset päättävät päivähoidossa? 
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Käsitykset lapsen kehityksestä. Kolmannessa kohdassa vanhemmat ja päivähoidon henkilökun-

ta arvioivat lapsen tuen tarpeita kehityksen eri osa-alueilla. Tarkasteltavat osa-alueet olivat samat 

kuin Hyve-tiedonsiirtolomakkeessa eli 1. Tunne-elämän kehitys, sosiaaliset taidot, vuorovaikutus ja 

leikki, 2. Tarkkaavaisuus, motivoituminen, ajattelu, muisti ja oppiminen, 3. Kielellinen kehitys ja 4. 

Motoriset taidot ja omatoimisuus. Arviointi suoritettiin jälleen viisiportaisella Likert-asteikolla, 

jossa korkeat arvot viittaavat kasvavaan huoleen. 

 

Hyvinvoinnin lisääminen. Viimeinen kohta koski lapsen hyvinvoinnin edistämistä päivähoito-

ryhmässä. Päivähoidon henkilökunta ja vanhemmat saivat vapaasti kertoa näkemyksensä siitä, 

mikä edistäisi lapsen hyvinvointia siinä päiväkotiryhmässä, johon lapsi kuuluu. 

4.3 Aineisto ja aineiston keruumenetelmät 

Tutkimuksen aineisto koostui päivähoidon työntekijöiden tallentamista Hyve-mallin mukaisista 

Hyve-tiedonsiirtolomakkeista sekä lisäkysymyksistä. Lomakkeelle kirjattiin Hyve-mallin mukai-

sesti 4-vuotiaan lapsen vanhempien, päivähoidossa lasta hoitavien työntekijöiden sekä lapsen 

neuvolassa vastaanottaneen terveydenhoitajan ja lääkärin arviot lapsen kasvusta ja kehitykses-

tä.  Lisäkysymysten vastaukset kirjattiin lomakkeelle. Päivähoidon työntekijät tallensivat lomak-

keet E-lomakkeelle elokuun 2012 ja huhtikuun 2013 välisenä aikana.  

 

Lomakkeita kertyi yhteensä 138 kappaletta. Lomakkeita saattoi tallentaa sekä valmiina että kes-

keneräisinä. Lopullisessa aineistossa valmiita lomakkeita oli 121 ja keskeneräisiä 17. Analyysissa 

käytettiin koko aineistoa eli valmiita ja keskeneräisiä lomakkeita. Lomakkeita tallennettiin yh-

teensä 19:sta pääkaupunkiseudun tutkimuspäivähoitoyksiköstä. Koska Hyve-malli ei ole käytössä 

Kauniaisissa, Kauniaisten tutkimuspäiväkodin työntekijät tallensivat E-lomakkeelle vain lisäky-

symykset. Näiden lisäksi Kauniainen lähetti joitakin kirjattuja varhaiskasvatuskeskusteluja osaksi 

kehittämishanketta. Tiedonsiirtolomaketta pilotoitiin keväällä 2012, jolloin lomakkeita tallennet-

tiin yhteensä 26 kappaletta. Pilottivaiheen lomakkeet eivät ole osa tämän raportin aineistoa. 

 

Lomakkeiden lisäksi osana tutkimusaineistoa on käytetty hankkeessa toteutuneiden tutkimus- ja 

dokumentointipajojen aineistoa sekä loppuhaastatteluja. Tämän aineiston ovat tuottaneet hank-

keessa toimineet päivähoidon ja neuvolan työntekijät. Tutkimus- ja dokumentointipajat ovat ol-

leet hankkeessa toimiville päivähoidon ja henkilökunnan työntekijöille tarkoitettuja tapaamisia, 

joissa käsiteltiin erilaisia teemoja hankkeeseen liittyen. Lisäksi haastateltiin Helsingin päivähoi-

don ja terveydenhoidon johtotason asiantuntijoita.  
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4.4 Aineiston analyysimenetelmät 

Analysoinnin ensimmäinen vaihe oli kaikkien lomakkeiden läpikäyminen lukemalla tiedonsiirto-

lomakkeet useaan kertaan. Tämä vaihe oli käynnissä siitä asti, kun tiedonsiirtolomakkeita alettiin 

tallentaa aina raportin valmistumiseen saakka. Tiedonsiirtolomakkeita lukemalla pyrittiin hah-

mottamaan aineiston kokonaiskuvaa. Samalla kun tiedonsiirtolomakkeita käytiin läpi, perehdyt-

tiin lasten hyvinvointia ja voimavaroja käsittelevään kirjallisuuteen.  

 

Aineiston analysointi aloitettiin tarkastelemalla varsinaisen Hyve-mallin mukaisia kohtia, joihin 

päivähoidon henkilökunta ja neuvolan henkilökunta olivat yhdessä vanhempien kanssa arvioineet 

4-vuotiaan lapsen kehitystä neljällä eri osa-alueella. Lisäksi tarkasteltiin muita asioita, joita perhe 

oli halunnut ottaa keskustelussa esiin lomakkeen viidennessä kohdassa.  Tästä aineistosta pyrit-

tiin systemaattisen sisällönanalyysin avulla etsimään lapsen hyvinvointiin liittyviä kuvauksia. 

Näiden kuvausten lähtökohdaksi valittiin Johanna Kiilin (2006) lasten voimavaroja käsittelevä 

malli. Aineiston analyysi oli teorialähtöistä, koska hyvinvointiin liittyviä voimavaroja etsittiin 

aikaisemman teorian pohjalta. Tämänkaltaisessa laadullisessa analyysissa aineiston analysointia 

ja koodaamista ohjaa valmis aikaisemman tiedon pohjalle luotu kehys (Tuomi & Sarajärvi 2009). 

 

Teorialähtöinen päättely oli perusteltua aineiston analyysin raportoimisen kannalta. Teorialähtöi-

sessä analyysissä päättelyn logiikka on usein deduktiivista eli etenee yleisestä yksityiseen (Tuomi 

& Sarajärvi 2009). Tässä tutkimuksessa lasten voimavaroja pyrittiin kuvaamaan yksityiskohtai-

semmin syntyneiden alaluokkien avulla. 

 

Varsinaisen Hyve-mallin mukaisen osion analyysia ohjasi pyrkimys selvittää millaisia voimavaroja 

lapsilla näyttäisi olevan ja miten niitä dokumentoidaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ryhdyt-

tiin voimavaroihin liittyviä kuvauksia koodaamaan eri väreillä. Koodauksen tarkoitus oli jäsentää 

aineistoa koodaamalla vain voimavaroihin liittyvät kuvaukset (Tuomi & Sarajärvi 2009). Koodatut 

ilmaukset luokiteltiin Kiilin (2006) mallin mukaan sosiaalisiin, inhimillisiin, materiaalisiin ja kult-

tuurisiin voimavaroihin.  

 

Kun voimavaroihin liittyvät ilmaukset oli luokiteltu neljään eri pääluokkaan kunkin voimavaran 

mukaan, jatkettiin analyysia tarkastelemalla lähemmin kunkin luokan alla olevia ilmauksia. Kun-

kin voimavaran alle luokitellut ilmaisut ryhmiteltiin alaluokiksi. Näiden alaluokkien ryhmittelyn 

tavoitteena oli yhdistää samaa ilmiötä kuvaavat ilmaisut. Syntyneet luokat nimettiin luokan sisäl-

töä kuvaavilla ilmaisuilla. (Katso liitteet 1-4.) Luokittelun tavoite oli myös tiivistää aineistoa sisäl-

lyttämällä yksittäiset tekijät yleisempiin käsitteisiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009.)  

 

Kohdissa “Lapsen ajatuksia” ja “Hyvinvoinnin lisääminen” pyrittiin systemaattisen sisällönanalyy-

sin avulla selvittämään millaisia voimavaroja lapset kokevat itsellään olevan, sekä mikä vanhem-
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pien ja päivähoidon henkilökunnan mielestä edistää lapsen hyvinvointia päivähoidossa. Aineisto 

luettiin useaan kertaan läpi ja ryhmiteltiin sisällönanalyysin avulla. 

 

“Käsitykset lapsen kehityksestä” ja “Lapsi päivähoidossa” olivat päivähoidon henkilökunnan ja 

lapsen vanhempien numeerisia arvioita. Näistä arvioista laskettiin keskiarvot, keskihajonnat ja 

prosenttiosuudet SPSS. 18 for Windows- ohjelman avulla. Kohdasta “Lapsi päivähoidossa” muo-

dostettiin myös kuvio, joka osoittaa arvioiden prosenttiosuudet selkeästi.  
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5 Tutkimustulokset 

5.1 Mitä lasten hyvinvointiin liittyvää tietoa tuotetaan ja do-
kumentoidaan päivähoidossa ja mitä neuvolassa?  

Tähän tutkimuskysymykseen vastattaessa on haastateltu sekä päivähoidon että neuvolan johtota-

son henkilöitä. Lisäksi vastaamiseen on käytetty hankkeeseen liittyneiden tutkimus- ja dokumen-

tointipajojen sekä loppuhaastatteluiden aineistoa, joita ovat tuottaneet hankkeessa toimineet 

päivähoidon ja neuvolan työntekijät sekä esimiehet ja ohjaajat. 

5.1.1 Dokumentointi 

Lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvän tiedon tuottamiseen ja dokumentointiin liittyy useita 

huomionarvoisia asioita. On tärkeää pohtia dokumentin luonnetta sekä kaikkia niitä tekijöitä, jotka 

estävät tai edistävät lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvää dokumentointia. Dokumentti on koko-

naisuus, johon liittyvät dokumentin tekijä, aika, paikka, lapsi, perhe ja dokumentin tarkoitus.  

 

Dokumentoinnin tarkoitusta ja merkitystä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyen tulee tarkastella 

tietoisesti.  On tunnistettava dokumentin merkitykset tällä hetkellä tai mahdollisesti tulevaisuu-

dessa. Päivähoidossa ja neuvolassa lähes kaikki virallisesti kirjatut dokumentit (varhaiskasvatus-

suunnitelmat, Hyve-tiedonsiirtolomake, Hyve- varhaiskasvatuskeskustelu jne.) tulevat seuraa-

maan lasta mahdollisesti aina ja sen vuoksi dokumentointiin liittyvä harkinta on tärkeää.  

 

Dokumentoinnin merkityksiä pohdittaessa tulee kiinnittää huomiota dokumentin vaikuttavuuteen 

lapsen jokapäiväisessä elämässä. On tärkeää tarkastella, että kaikki dokumentoivat asiat ovat 

oleellisia ja että kaikki oleelliset asiat on dokumentoitu. Lapsiin liittyvän tiedon dokumentoinnissa 

on tärkeää muistaa, että dokumentin on tarkoitus palvella lapsen hyvinvointia ja sen edistämistä. 

Dokumentoidun tiedon konkreettisia seurauksia lapsen elämään hyvinvointia edistävällä tavalla 

on arvioitava kriittisesti. 

 

Kaiken lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvän dokumentoinnin ehto on ammatillinen ote. Asiat 

on kirjattava myönteisesti mutta tehokkaasti. Jokaisen tahon, joka tuottaa lapsen ja perheen hy-

vinvointiin liittyvää, tulee tarkastella omia dokumentoimiseen liittyviä menetelmiä ja ammatillisia 

valmiuksia. Ammatillinen ote dokumentoimiseen vaatii tietoista pyrkimystä siihen, että kirjattu 

dokumentti vastaa kasvokkain annettua tietoa. Sekä neuvolassa että päivähoidossa tällä tavoin 

toimimalla vältytään väärinkäsityksiltä ja ylläpidetään yhteistyötä perheen kanssa. 
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Lapseen liittyvän tiedon dokumentoinnissa on alettu ottaa huomioon lapsen oma näkemys omasta 

hyvinvoinnistaan, mielenkiinnonkohteistaan, haasteista ja mahdollisuuksista. Osa dokumenttia on 

tällöin lapsen itse kertomaa, joka vahvistaa lapsen tunnetta osallisuudesta.  

 

 

5.1.2 Hyvinvointitiedon tuottaminen ja dokumentointi päivähoidossa 

Kysymyksiin on vastannut varhaiskasvatuksen johtotason henkilö.  

 

Mitä dokumentointi on päivähoidossa? 

“Päivähoidossa hyvinvointitiedon tuottamista ja dokumentointia tulisi ohjata päivähoidon ydin-

tehtävä eli laadukas varhaiskasvatus arjessa. Hyvinvointiin liittyvän tiedon tuottaminen ja doku-

mentoiminen on osaltaan ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Päivähoidossa dokumentoinnin 

merkitys korostuu myös vanhempien tukemisessa; konkreettisesti kirjatut asiat omasta lapsesta 

voivat selkiytyä ja perheen näkemykselle annetaan arvoa. Päivähoidossa dokumentointi on osal-

taan tiedon välitystä eteenpäin kohti lapsen tulevia kasvuympäristöjä.”  

 

Mitä dokumentointi mahdollistaa? 

“Lapsen hyvinvointiin liittyvän tiedon dokumentointi päiväkodissa mahdollistaa asioiden puheek-

si ottamisen ja lapsen kuulemisen. Havainnoinnin ja dokumentoinnin avulla perhe saa myös tar-

vittaessa tukea varhaisessa vaiheessa.” 

 

 
Mitä päivähoidossa dokumentoidaan? 

“Päivähoidossa lapsen hyvinvointiin liittyvää tietoa dokumentoidaan monin eri tavoin. Päivähoi-

dossa jokaiselle lapselle kirjataan varhaiskasvatussuunnitelma ja esikoulussa EOPS eli esiopetuk-

sen opetussuunnitelma. Lisäksi päivähoidossa dokumentoidaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten 

lasten kohdalla Suomi toisena kielenä- opetukseen liittyvät harjoitteet, lapsen suomen kielen ke-

hittyminen sekä lapsen kielitausta kokonaisuudessaan.  Mikäli lapsella on tuen tarvetta, dokumen-

toidaan lisäksi lapsen kehityksen tukemiseen liittyvät suunnitelmat. Päivähoidosta tehtävät kirjal-

liset lastensuojeluilmoitukset ovat luonnollisesti virallisia dokumentteja.” 

 

Dokumentointi on pysyvä jälki, jolla on vaikutuksia lapseen ja lapsen tulevaisuuteen.  
Dokumentti säilyy läpi elämän. 

Lapsen ääni on aikuinen ja dokumentti. 
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“Useissa päiväkodeissa jokaiselle lapselle tehdään kasvunkansio tai muu portfolio jossa dokumen-

toidaan lapsen kehitystä ja mieleenpainuvia hetkiä lapsen ajasta päiväkodissa. Kansioon voidaan 

kerätä valokuvia lapsesta, lapsen piirustuksia ja muistoja tärkeistä hetkistä. Tällä tavoin kasvun-

kansiot ovat lapsen maailman dokumentointia ja pysyvä jälki lapsen elämässä.”  

 

“Kaikkien lapsen itse tuottamien tai löytämien asioiden (askartelut, piirustukset, metsäretkilöydöt jne.) 

esille laittaminen muiden katseltavaksi on myös dokumentointia, jolla lapsen maailma tehdään näky-

väksi. Lapsen itse kertomat ja aikuisten kirjaamat sadut ovat tärkeä dokumentti päivähoidossa. “ 

 

Mikä päivähoidon dokumentoinnissa on tärkeää? 

“Kaikkien edellä mainittujen asioiden lisäksi päivähoidossa tehtäviin varhaiskasvatussuunnitel-

miin on tärkeä kirjata päivähoidossa jo tehtäviä tukitoimia. Lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi on 

tärkeää dokumentoida asioita, joiden avulla lasta voi tukea. “ 

 

Mikä päivähoidossa vaikuttaa dokumentointiin? 

“Päivähoidossa lapsen hyvinvointiin liittyvään dokumentointiin vaikuttaa merkittävästi se, millai-

sia aikuisia ryhmässä työskentelee. Olisi tärkeää että sekä tiimissä että koko päiväkodin henkilö-

kunnan tasolla on puhuttu varhaiskasvatuksen ydintehtävästä, siitä miksi dokumentoidaan, mikä 

dokumentoinnissa on oleellista ja millä tyylillä dokumentointi päivähoidossa tulisi tehdä. Doku-

mentointia varten tulisi myös mahdollistaa rauhallinen aika ja paikka.” 

 

“Dokumentoinnin puitteiden tarkastelun lisäksi on hyvä pohtia kuka päivähoidon työntekijöistä 

dokumentoi lapsen hyvinvointiin liittyviä asioita varsinkin virallisten dokumenttien kohdalla. 

Tärkeintä olisi että dokumentoijalla olisi parhaat mahdolliset valmiudet dokumentin avulla tukea 

lapsen ja perheen hyvinvointia. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi dokumentoijan koulutustausta tai 

kuinka kauan työntekijä on tuntenut lapsen ja perheen.” 

 

 
Päivähoidossa tehtävään dokumentointiin liittyvät haasteet ja mahdollisuudet 

“Oleellista päivähoidossa tehtävässä dokumentoinnissa on varmistaa, että dokumentteihin pala-

taan ja dokumentti edistää lapsen hyvinvointia. Jo dokumenttia tehtäessä on tärkeää miettiä, mi-

hin dokumentointi johtaa ja mikä sen perimmäinen tarkoitus on sekä ketä varten ja kenen hyväksi 

dokumentti on tarkoitus tehdä.” 

 

“Monikulttuuriset perheet ja eri kieli- ja kulttuuritaustat asettavat haasteita myös dokumentoin-

nille. Monikulttuuristen perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä ja dokumentoinnissa on tärke-

Se miten työntekijä asennoituu dokumentointiin, näkyy koko dokumentissa. 
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ää varmistaa että kaikki osapuolet ymmärtävät dokumentoinnin tarkoituksen ja sisällön. Tällöin 

esimerkiksi tulkkien käyttö on suositeltavaa. “ 

 

“Jotta dokumentointia voisi kehittää kohti laadukkaampaa suuntaa, tulisi siitä innostua. Dokumen-

tointiin pitäisi pyrkiä suhtautumaan asiana, joka parhaalla mahdollisella tavalla edistää lapsen ja 

perheen hyvinvointia ja mahdollisia tukitoimia. Kirjallisen dokumentoinnin lisäksi tulisi muistaa 

että jokaisessa kohtaamisessa jätämme toiseen ihmiseen pysyvän jäljen eli dokumentin. Näissä 

kohtaamisissa tulisi soveltaa kirjalliseen dokumentointiin liittyvää harkintaa, positiivisten asioi-

den esille tuomista ja lapsen hyvinvoinnin edistämistä”.  

 

 

5.1.3 Hyvinvointitiedon tuottaminen ja dokumentointi neuvolassa  

Kysymyksiin on vastannut terveydenhuollon johtotason henkilö. 

 

Mitä dokumentointi on neuvolassa? 

“Neuvolan ensisijainen tehtävä on seulonta. Seulonnan ja neuvolassa tehtävän dokumentoinnin 

avulla pyritään seuraamaan lasten ja perheiden hyvinvointia sekä tarjoamaan erilaisia tukimuoto-

ja ajoissa. Tavoite on, että kasvun ja kehityksen mahdolliset poikkeamat löydettäisiin mahdolli-

simman varhain ja tuen tarpeessa olevat perheet tai lapset saisivat apua hyvissä ajoin. Seulonnan 

lisäksi neuvolalla on kansanterveyteen ja terveysneuvontaan liittyviä tehtäviä.” 

 

“Neuvolassa dokumentit tuotetaan lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä neuvolan 

henkilökunnalle talteen seuraavaa neuvolatapaamista varten. Neuvolassa dokumentti on työväli-

ne, johon aina jokaisella vastaanotolla palataan. Terveydenhoitaja tarkistaa mitä viimeksi on kir-

joitettu ennen kuin perhe tulee uudestaan neuvolaan.” 

 

“Dokumentointi tapahtuu myös muita lasta ja perhettä kohtaavia työntekijöitä varten. Näitä ovat 

neuvolassa esimerkiksi lääkärit tai terapeutit.” 

 

 

  

Lapsi elää tätä päivää eikä voi odottaa dokumentin valmistumista. 

Dokumentointi neuvolassa on myös asiakkaan etu kun kaikkea ei tarvitse jokaisella  
neuvolakerralla aloittaa aivan alusta. 
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Mitä dokumentointi mahdollistaa? 

“Neuvolassa tehtävän dokumentoinnin avulla lapsen ja perheen asioihin kiinnitetään huomiota ja 

kaikki lapsen ja perheen hyvinvointiin oleellisesti liittyvät asiat kirjataan ylös. Systemaattinen 

dokumentointi mahdollistaa dokumentteihin palaamisen ja näin lisää lapsen ja perheen hyvin-

vointia. Dokumentoinnissa konkretisoituu sekä perheen tai lapsen tuen tarpeet ja tukitoimet että 

kehityksellinen eteenpäinmeno ja perheen onnistumiset. “ 

 

 
Mitä neuvolassa dokumentoidaan? 

“Neuvolassa dokumentoidaan lähtökohtaisesti kaikki mikä on oleellista perheen hyvinvoinnin 

kannalta. Eräs tärkeä lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvä dokumentti on Leikki-ikäisen lapsen 

neurologinen arvio eli Lene. Tämän menetelmän tavoitteena on löytää mahdollisimman varhain 

sellaiset kehitykselliset ongelmat, jotka voivat ennakoida oppimisvaikeuksia kouluiässä.” 

 

“Lene koostuu terveydenhoitajan näkökulmasta tarkoista suoritusohjeista sekä arviointipaperista. 

Leneen liittyen päivähoidon merkinnät ovat neuvolan henkilökunnalle tärkeitä. Tämä on perustel-

tua jo senkin vuoksi että neuvolan henkilökunta näkee lapsen usein vain kerran vuodessa kun 

päivähoidossa lasta nähdään ja havainnoidaan päivittäin.” 

 

“Terveysneuvontaan liittyviä asioita dokumentoidaan järjestelmällisesti erilaisten lomakkeiden 

avulla. Tällaisia dokumentteja ovat mm. alkoholinkäytön riskeihin liittyvä AUDIT-tiedonsiirto-

lomake, EPDS: mielialatiedonsiirtolomake synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseen 

sekä vanhemmuuden voimavarojen tarkasteluun liittyvät kysymykset. Näiden lomakkeiden avulla 

saadaan tärkeää tietoa myös vanhempien voimavaroista.” 

 

 
Mikä neuvolan dokumentoinnissa on tärkeää? 

“Neuvolassa on tärkeää kirjata kaikki oleellisimmat lapsen kehitykseen liittyvät asiat. Lisäksi kir-

jataan sellaiset asiat, joilla on merkitystä lapsen ja perheen hyvinvoinnin kannalta. Kaikki tuen 

tarpeet tulee dokumentoitava huolellisesti. Niiden perheiden kanssa, joista on huolta, on huoli 

kirjattava reilusti.” 

 

Useiden tahojen dokumentointi antaa paremman kokonaiskuvan perheen tilanteesta. 

Neuvolassa dokumentoidaan systemaattisesti myös vanhempien  
voimavaroihin liittyvää tietoa. 
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“Neuvolan dokumenteissa on tärkeää että dokumentti ei sisällä työntekijän omia tulkintoja vaan 

esiin tulevat asiat olisivat suurelta osin vanhempien itse esille tuomaa.  Kuitenkin vaikeissa tapa-

uksissa, joissa ongelmia ei ehkä haluta avoimesti neuvolassa kertoa mutta huoli herää, terveyden-

hoitajan tulee kirjata kaikki asiat, jotka saattavat vaarantaa lapsen hyvää hoitoa. Totuudenmukai-

nen ja huolellinen kirjaus on erittäin tärkeää myös terveydenhoitajan oman oikeusturvan kannalta.” 

 

 
Mikä neuvolassa vaikuttaa dokumentointiin? 

“Neuvolassa dokumentointiin vaikuttaa terveydenhoitajan työn luonne. Terveydenhoitajan työ on 

yksilötyötä. Tukena ovat kuitenkin muut terveydenhoitajat sekä lääkärit joilta voi saada tukea han-

kalissa tapauksissa. Dokumentointiin vaikuttaa myös kiire ja jatkuvat asiakastapaamiset. Myös neu-

volassa koetaan tärkeäksi se, että kirjaamisen saa suorittaa heti kun perhe on lähtenyt neuvolasta. “ 

 

Neuvolassa tehtävään dokumentointiin liittyvät haasteet ja mahdollisuudet 

“Tällä hetkellä neuvolan näkökulmasta systemaattisen dokumentoinnin haasteena ovat perheet, 

jotka eivät käy neuvolassa ollenkaan. Toinen haaste on peruuttamatta jääneiden neuvolan vastaan-

ottoaikojen suuri määrä, joka vaikuttaa neuvolatyön järjestelyyn ja resursointiin. Neuvola lähettää 

joka vuosi helmikuun lopussa kutsun neuvolaan, jonka avulla osa käymättä jättäneistä varaa neuvo-

la-ajan. Mahdollisen tuen tarpeen selvittäminen jokaisen perheen kohdalla lapsen ja perheen hyvin-

voinnin edistämiseksi on tärkeää ja neuvola toivookin, että päivähoito voisi auttaa kertomalla mah-

dollisuuksien mukaan perheille neuvolapalveluista ja kannustaa heitä käyttämään niitä.” 

 

“Neuvolan ja päivähoidon välinen yhteistyö on neuvolan mielestä erittäin tärkeää ja yhteistyöra-

kenteet tulisi luoda pysyviksi normeiksi. Neuvolan asiantuntevuus ja neuvolatyön perusperiaat-

teet mahdollistavat terveydenhoidollisen näkökulman lapsen ja perheen hyvinvointiin ja yhdessä 

vanhempien ja päivähoidon kanssa hyvinvoinnista voidaan saada kattava kuva.” 

 

“Dokumentoinnin kehittymisen kannalta jatkuva koulutus aiheeseen liittyen on ensiarvoisen tär-

keää. Tällä hetkellä olemassa oleva Kansallinen terveysarkisto (Kanta.fi) on terveydenhuollon, 

apteekkien ja kansalaisten valtakunnallinen tietojärjestelmäpalvelu. Tulevaisuudessa saattaa olla 

että perhe pääsee itse tarkastelemaan mitä neuvolatapaamisesta on kirjattu. Tulevaisuus näyttää 

miten tämä vaikuttaa neuvolan kirjaamiseen. “ 

 

Neuvolan dokumentoimiseen liittyvä avainsana on huolellisuus. 

Neuvolan asiantuntijuus mahdollistaa terveyden hoidollisen näkökulman. 
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5.2 Millaista lasten hyvinvointiin liittyvää tietoa 4-
vuotistarkastuksissa tehtävällä Hyve-tiedonsiirtolomakkeella 
saadaan ja miten tätä tietoa voidaan käyttää lasten hyvinvoin-
nin tukemiseen? 

Toiseen tutkimuskysymykseen vastattaessa tarkasteltiin sekä varsinaisen Hyve-mallin mukaisen 

Hyve-tiedonsiirtolomakkeen osiota että lisäkysymyksiä.  

5.2.1 Hyve-tiedonsiirtolomake ja lasten voimavarat 

Hyve-tiedonsiirtolomake koostuu lapsen kehityksen eri osa-alueiden arvioista. Sekä päivähoidon 

työntekijät että neuvolan henkilökunta kirjaavat vanhempien kanssa yhdessä arviot lapsen kasvusta 

ja kehityksestä Hyve-tiedonsiirtolomakkeelle. Tässä tutkimuksessa lapsen hyvinvointiin liittyvää 

tietoa etsittiin edellä mainituista kirjauksista. Hyvinvointiin liittyvää tietoa päätettiin tarkastella 

etsimällä kirjauksista Johanna Kiilin (2006) mallin mukaisia voimavaroja, jotka kuvaavat lapsen 

hyvinvointia. Tässä tutkimuksessa lasten voimavarojen lähtökohdat noudattavat edellä mainittua 

mallia, vaikka ne muotoutuivat paremmin tätä tutkimusta palveleviksi aineiston analyysin edetessä.  

5.2.1.1 Sosiaaliset voimavarat 

Tässä tutkimuksessa sosiaalisiin voimavaroihin laskettiin kuuluvaksi kaikki päivähoidon ja neuvo-

lan 4-vuotiaan lapsen kehityksen kuvaamiseen liittyvät maininnat, jotka käsittelivät ihmisten 

välistä vuorovaikutusta ja siihen liittyviä tekijöitä ja taitoja. Sosiaalisten voimavarojen alle mah-

tuivat asiat kuten hyvien vuorovaikutustaitojen kuvaileminen, luottavainen suhtautuminen ja kyky 

toimia vuorovaikutuksessa päiväkoti ja neuvolakontekstissa, lapsen kyky ottaa kontaktia toisiin 

ihmisiin sekä tuntea empatiaa. Lisäksi lapsen hyvinvointiin oleellisesti liittyvä sosiaalinen voima-

vara oli, mikäli lapsella koki että hänellä on kavereita tai ystäviä. (Katso Liite 1.) 

 

Hyvien vuorovaikutustaitojen kuvaileminen merkitsi tässä tutkimuksessa vuorovaikutustaito-

jen kuvailua yleisellä tasolla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi mainintoja “Hyvät vuorovaikutustaidot” 

tai “On jo taitava vuorovaikutustaitojen käytössä”. Sekä neuvolan henkilökunta että päivähoidon 

henkilökunta käyttivät runsaasti edellä mainitun kaltaisia ilmauksia. 

 

Luottavainen suhtautuminen ja kyky toimia vuorovaikutuksessa päiväkoti- ja neuvolakon-

tekstissa puolestaan käsitti maininnat, joissa kuvailtiin lapsen luottavaisuutta uusia tilanteita, 

tiloja ja ihmisiä kohtaan. Tällaisia mainintoja olivat esimerkiksi “Jää reippaasti vastaanotolle vie-

raan tädin kanssa” tai “Tulee päiväkotiin jo mielellään”. Neuvolan henkilökunta kirjasi sopeutumi-

seen liittyviä asioita systemaattisesti lähes kaikkiin palautteisiin. Päivähoidon henkilökunta kirjasi 

sopeutumiseen liittyviä asioita vain muutamia.  
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Lapsen kyky ottaa kontaktia toisiin ihmisiin oli lomakkeissa erityisen merkittävässä roolissa. 

Kontaktinotto sisälsi mainintoja lapsen halukkuudesta sekä taidoista ottaa kontaktia joko aikui-

seen tai lapseen. Päivähoidossa kuvattiin lapsen osallistumista ryhmän toimintaan ja vuorovaiku-

tustilanteisiin: ”Ottaa rohkeasti kontaktia sekä lapsiin että aikuisiin” tai “On halukas leikkimään 

toisten lasten kanssa”. Neuvolassa korostettiin lapsen kontaktinottoa terveydenhoitajaan: “Avoin ja 

luottavainen suhtautuminen vieraaseen tätiin. Mukavasti ottaa kontaktia ja kyselee”.  Sekä päivä-

hoito että neuvola kirjasivat, että lapset saattoivat ottaa kontaktia kyselemällä, näyttämällä, kat-

somalla silmiin ja kertomalla erilaisia juttuja, jotka he halusivat jakaa. 

 
Lapsen kaverit ja ystävät mainittiin luonnollisesti lähinnä päivähoidon kirjaamissa voimavarois-

sa. Päivähoito kirjasi asioita kuten: “ Hyvä ystävä ryhmässä. Kaverisuhteet edistyneet. Pidetty kave-

ri”. Neuvola mainitsi asioita lapsen vertaissuhteista muutamassa lomakkeessa esimerkiksi kirjaa-

malla: “Kaverisuhteet ok”. 

 

Empaattisuuteen liittyvien asioita kirjattiin vain päivähoidon arvioissa. Empaattisuuteen liittyviä 

mainintoja olivat esimerkiksi: “(--) on hyvin myötätuntoinen ja empaattinen ja kysyy varmasti mistä 

johtuu, jos jollain on paha mieli”, “Huomioi pienemmät; käy silittämässä poskea yms.” ja “Hän kyke-

nee tuntemaan myötätuntoa toisia kohtaan”. 

 

Sosiaalisia voimavaroja tarkastelemalla saadaan tietoa lapsen vuorovaikutustaidoista ja valmiuk-

sista toimia erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa. Lisäksi saadaan tärkeää tietoa siitä 

ottaako lapsi kontaktia toisiin ihmisiin tai suhtautuuko lapsi luottavaisesti toisiin ihmisiin.  

5.2.1.2 Inhimilliset voimavarat 

Tässä tutkimuksessa inhimillisiin voimavaroihin katsottiin kuuluvan kaikki maininnat 4-vuotiaan 

lapsen kyvyistä ja taidoista sekä mielenkiinnonkohteista. Lapsen inhimillisiin voimavaroihin liit-

tyviä asioita mainittiin runsaasti sekä neuvolassa että päivähoidossa. Inhimillisiä voimavaroja 

tässä aineistossa olivat muun muassa oppiminen ja oppimisvalmiudet, kielelliset taidot, motoriset 

taidot, omatoimisuus, leikkitaidot, positiiviset luonteenkuvaukset, lapsen mielenkiinnon kohteet ja 

tunneilmaisu. (Katso Liite 2.) 

 

Oppiminen ja oppimisvalmiudet pitivät sisällään erilaisia kuvauksia lapsen motivoituneisuu-

desta ja kyvyistä oppia uutta. Neuvolasta kertyi runsaasti mainintoja tähän liittyen ja neuvolan 

kuvauksissa korostettiin luonnollisesti lapsen valmiuksia toimia ja suoriutua neuvolan tehtävis-

tä.  Neuvola mainitsi asioita kuten: “Jaksaa keskittyä neuvolatehtäviin ikätasoisesti”, “(--) motivoitui 

hyvin tehtäviin. Teki tarkkaa työtä. Teki tehtäviä mielellään ja sinnikkäästi.” ja “Tekee LENE-

tehtävät taitavasti”.  
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Päivähoidossa kuvattiin keskittymistä yleensä ja motivoituneisuutta uusien asioiden oppimiseen: 

“Jaksaa hyvin keskittyä kaikkeen tekemiseen ja osallistuu mielellään kaikenlaiseen ohjattuun toimin-

taan” ja “On motivoitunut ja halukas oppimaan pk:ssa erilaisia asioita.”  

 

Sekä päivähoito että neuvola mainitsivat asioita myös lapsen muistiin sekä erilaisiin käsitteisiin 

liittyen: “Muisti hyvä, oppii helposti”, ”Nimeää perusvärit, tunnistaa lukumäärät ikätasoisesti, “Palape-

lit ja muistipelit sujuvat hyvin” ja ”Hän laskee taitavasti 1-5 ja välillä myös 1-10 ja tunnistaa ja nimeää 

kaikki värit”.  

 
Sääntöjen ja ohjeiden ymmärtäminen ja noudattaminen käsitettiin tässä tutkimuksessa sekä inhimil-

lisiin että kulttuurisiin voimavaroihin. Päivähoito kuvasi lapsen kykyjä omaksua ja ymmärtää päivä-

hoidon sääntöjä sekä toimia päivähoidossa ohjeen mukaan: “On hyvin omaksunut päiväkodin säännöt 

ja osaa toimia niiden mukaan. Huomaa  jos toiset lapset eivät noudata sääntöjä ja kertoo siitä aikuisil-

le” ja “Ymmärtää annetut ohjeet ja noudattaa niitä. Tarvittaessa kysyy tarkentavan kysymyksen”.  

 

Neuvola puolestaan korosti lapsen kykyä edetä tehtävissä ohjeen mukaisesti: “Lene-tehtäviä teh-

dessä kuunteli rauhallisesti ohjeet”, “Ymmärtää ohjeita, toimii hienosti” ja “Pyrkii tekemään tarkasti 

ohjeiden mukaan”. 

 

Kaikki edellä mainitut kertovat lapsen oppimisvalmiuksista mutta myös lapsen kyvystä sopeutua 

vallitsevaan toimintakulttuuriin, joka tässä tutkimuksessa käsitetään myös lapsen kulttuurisena 

voimavarana. 

 

Kielellisiin taitoihin liittyvät voimavarat käsittävät sekä neuvolassa että päivähoidossa maininnat 

lapsen puheen kehityksestä, sanavarastosta ja ääntämisestä: Suoriutuu oikein hyvin puheen alueen 

tehtävistä”, ”Kirjaimet lausuu oikein”, “ Sanavarasto laaja ja rikas” ja ”Kertova puhe hurmaavaa”.  

 

Päivähoito korosti myös kertovaa puhetta ja keskustelutaitoja: “Kertoo tarinoita ja on taitava ker-

tomaan tapahtumista, osaa kuvailla asioita”, “Osaa keskustella ja neuvotella asioista ja kuuntelee 

muita”.  Neuvola puolestaan korosti kuullun ymmärtämiseen liittyviä taitoja: “Kuullun hahmotta-

minen ”ikätasoista”. 

 

Motoriset taidot käsittivät sekä päivähoidon että neuvolan kirjauksissa asioita, jotka liittyivät lap-

sen karkea- ja hienomotoriikan arviointiin, liikunnallisiin taitoihin ja kädentaidoista suoriutumi-

seen.  Sekä päivähoito että neuvola käyttivät paljon yleisiä ilmauksia karkea- ja hienomotorisia taito-

ja arvioitaessa: “Ikätasoiset hieno- ja karkeamotoriset taidot” ja “Omaa hyvät perusliikuntataidot”.   
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Yleisten kuvausten lisäksi sekä neuvola että päivähoito kuvailivat motorisia taitoja tarkemmin: 

“Liikunnallisesti taitava; kävelee, hyppää, palloa heittää ja kiinniottaa; yhdellä jalalla hypyt sujuvat” ja 

“Erittäin tarkka tyttö hienomotorisissa taidoissa; piirtäminen, pujotteleminen, hamahelmet”. 

 

Kädentaitoihin liittyviä mainintoja korostettiin sekä neuvolassa että päivähoidossa: “Vasenkäti-

nen, saksilla leikkaa hyvin. Helmet pujottelee pudottelematta niitä. Kynän jälki on vakaata”, “Hallit-

see kynäotteen ja käyttää saksia asianmukaisesti”, “Silmän ja käden yhteistyö on kunnossa (näppärä 

mm. vetoketjuissa ja helmien pujottelussa)” ja “Osaa piirtää palloja ja viivoja”. 

 

Omatoimisuutta kuvailtiin useimmiten arjen rutiineista suoriutumista arvioitaessa. Päiväkoti 

kirjasi enemmän asioita omatoimisuuteen liittyen: “(---) on omatoiminen päivittäisissä toiminnoissa 

(ruokailu, pukeminen/riisuminen, wc)” ja “(--) on hyvin omatoiminen tyttö. Hän riisuu ja pukee hyvin ja 

saa itse napit ja vetoketjun kiinni. Hän käy itsenäisesti wc:ssä. Ruokailussa hän ottaa itse ruoan pienes-

tä kulhosta ja osaa voidella näkkileivän”.  Neuvolan kuvaukset lapsen omatoimisuudesta liittyivät 

pukeutumiseen ja riisumiseen sekä yleisiin kuvauksiin: “Riisuu, pukee itse” ja “Omatoiminen”. 

 

Leikkitaitoihin liittyviä mainintoja kertyi enemmän päivähoidosta. Päivähoito mainitsi asioita 

kuten: “Pystyy jo leikkimään mielikuvitusta vaativia roolileikkejä” ja “Leikki mielikuvituksellista, 

monipuolista ja pitkäkestoista”.  Leikkitaitojen kuvaileminen liittyi myös lapsen kykyyn toimia 

vertaisryhmässä: “(--) toimii leikissä usein johtajana mutta hän kykenee olemaan myös toisen leik-

kijän ohjattavana” ja “(--) keksii helposti erilaisia mielikuvitusleikkejä, joihin hän saa helposti muut 

lapset innostettua mukaan”.  

 

Myös neuvola kirjasi muutamia asioita liittyen leikkitaitoihin: “Leikkii hienosti”, “Hyvin keksii leik-

kejä” ja ”Leikkii rauhallisesti th:n huoneessa tarkastuksen jälkeen”. 

 

Positiivia luonteenkuvauksia kirjattiin runsaasti sekä päivähoidosta että neuvolasta. Vaikka 

positiiviset luonteenkuvaukset olivat luonteeltaan yleisiä kuten “Reipas poika” tai “Iloinen tyttö”, 

on niillä kuitenkin merkitystä lapsen voimavarojen kannalta. Iloisen ja reippaan lisäksi positiivia 

luonteenkuvauksia olivat muun muassa päiväkodissa: “(--) on ihana, iloinen, hyväntuulinen ja rei-

pas sekä hassuttelija”, “ Iloinen, utelias ja ulospäin suuntautuva tyttö” ja “Herkkä ja kiltti poika”. 

Neuvolassa mainittiin asioita kuten: “Reipas, yhteistyökykyinen tyttö”, “Iloinen, huumorintajuinen” 

ja “Sosiaalinen, reipas -hyvä itsetunto”.  

 

Lapsen mielenkiinnon kohteita kirjattiin sekä päivähoidossa ja neuvolassa. Neuvolassa lapsen 

mielenkiinnon kohteet liittyivät usein motivoituneisuuteen neuvolan tehtäviä tehdessä: “Innok-

kaasti tekee karkean motoriikan tehtäviä”.  Päivähoidossa kuvattujen mielenkiinnon kohteiden 

kirjo oli luonnollisesti laaja: “Lempileikkejä päiväkodissa on auto- ja dinoleikit. Myös erilaiset rakente-

luleikit kiinnostavat”, “Tekee mielellään palapelejä. Tykkää kuunnella satuja” ja “Tykkää baletin lisäksi 
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kovasti juoksemisesta ja musiikista ja käy muskarissa.. Kaikki prinsessoihin liittyvät asiat kiinnostavat 

tällä hetkellä paljon. Myös numerot ja kirjaimet ovat alkaneet kiinnostaa. Tykkää koirista.” 

 

Lapsen mielenkiinnon kohteita tarkasteltaessa voidaan saada runsaasti tietoa lapsen tämänhetki-

sestä hyvinvoinnista sekä siitä mikä hyvinvointia voisi edistää. Lapsen mielenkiinnon kohteet 

saattoivat liittyä asioihin kuten leikit, musiikki, liikunta, eläimet, piirtäminen yms. Sekä neuvola 

että päivähoito voivat hyödyntää näitä tietoja toimiessaan lapsen kanssa ja pyrkiessään lisäämään 

lapsen hyvinvointia.  

 

Tunneilmaisuun liittyviä mainintoja kirjattiin sekä päivähoidossa että neuvolassa melko vähän: 

“Tunne-elämä vaikuttaa. ikätasoiselta”, “Ilmaisee hyvin erilaisia tunteita ja osaa nimetä ne” ja “(--) 

näyttää tunteensa avoimesti ja uskaltaa kertoa omista asioistaan aikuiselle”. 

 
Sekä päivähoito että neuvola kirjasivat selkeästi eniten lapsen inhimillisiin voimavaroihin liittyviä 

asioita. Inhimillisiä voimavaroja tarkastelemalla saadaan tietoa lapsen taidoista ja kyvyistä eli 

kasvusta ja kehityksestä sekä lapsen luonteesta ja mielenkiinnonkohteista. Inhimillisiä voimavaro-

ja tukemalla voidaan merkittävästi edistää lapsen hyvinvointia. Mikäli lapsella on runsaasti erilai-

sia taitoja ja kykyjä, joita päivähoidon ja neuvolan henkilökunta osaavat havainnoida ja arvioida, 

pystytään lapselle tarjoamaan uusia haasteita ja mielekästä toimintaa. 

5.2.1.3 Materiaaliset voimavarat 

Materiaalisilla voimavaroilla tarkoitettiin tässä tutkimuksessa lapsen hyvinvointia edistäviä tava-

roita, tiloja tai fyysisiä järjestelyjä neuvolan, päivähoidon tai vanhempien toimesta, joiden tavoit-

teena oli lapsen hyvinvoinnin edistäminen. Materiaalisten voimavarojen kuvaukset olivat sekä 

neuvolassa että päivähoidossa harvemmin mainittuja. Tässä tutkimuksessa päivähoito mainitsi 

muutamia materiaalisia voimavaroja ja neuvola ei yhtäkään. Materiaaliset voimavarat liittyivät 

useimmiten leluihin ja harvemmin tiloihin. (Katso Liite 3.) 

 

Lapsen hyvinvointia edistäviä tavaroita olivat esimerkiksi lelut, palapelit, kirjat ja ulkolelut: “Päi-

väkotiin tuloa ja erotilanteita on helpottanut autoreppu joka seuraa mukana päivittäin”, “Tärkeää 

että oma lelu on mukana vaikkei leiki sillä” ja “Päiväkodin pyörä on kevyempi ja sillä on kovasti ty-

kännyt ajaa”. 

 

Tiloihin liittyviä mainintoja lapsen hyvinvointia edistävänä voimavarana oli yksi: “Erotilanteissa 

helpottaa omat lelut ja jakotila, jonne voi mennä leikkimään poikakavereiden kanssa”. 

 

Materiaalisia voimavaroja tarkasteltaessa saadaan tietoa siitä, millainen ympäristö tukee lapsen 

hyvinvointia. Lisäksi lapselle tärkeitä tavaroita ja materiaaleja hyödyntämällä voidaan edistää 
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lapsen hyvinvointia. Erilaiset lapsen hyvinvointiin tähtäävät konkreettiset järjestelyt ja niiden 

kirjaaminen tuottavat tietoa lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi.   

5.2.1.4 Kulttuuriset voimavarat 

Tässä tutkimuksessa kulttuuristen voimavarojen pohjana olivat päivähoidolle ja neuvolalle tyypilliset 

toimintakulttuurit. Taito sopeutua kuhunkin toimintakulttuuriin ja siihen liittyviin sääntöihin ja ohjeisiin 

on lapsen hyvinvointia edistävä kulttuurinen voimavara. Kulttuuriset voimavarat tässä tutkimuksessa 

olivat positiivisia mainintoja liittyen lapsen kykyihin sopeutua päivähoidon tai neuvolan sääntöihin ja 

lapsen kykyjä noudattaa ohjeita. Esimerkkejä on kohdassa “Inhimilliset voimavarat”. 

 

Sääntöjen ja ohjeiden ymmärtämisen ja noudattamisen lisäksi tässä tutkimuksessa kulttuuri-

sena voimavarana käsitettiin maininnat lapsen roolista osana vertaisryhmää. Näitä mainintoja 

tuli kuitenkin päiväkodista vain muutamia: “(--) on tasavertainen ja arvostettu jäsen kaveriporu-

kassa” ja ” Hän on myös pidetty kaveri, osaa myös toimia hyvin ryhmässä”. (Katso liite 4.) 

 
Kulttuurisia voimavaroja tarkasteltaessa saadaan tietoa lapsen roolista vertaisryhmässään. 

Lisäksi saadaan tietoa lapsen taidoista sopeutua uusiin tilanteisiin ja sääntöihin kussakin kult-

tuuriympäristössä.  

5.2.2 Lisäkysymykset: Lapsi päivähoidossa 

Lasten vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta arvioivat päivähoidon laatua kuudesta näkökul-

masta. Arvio tallennettiin E-lomakkeelle numeerisena asteikolla 1-5, jossa 1=”Täysin eri mieltä”, 

2= “Eri mieltä”, 3= “En osaa sanoa”, 4= “Samaa mieltä” ja 5= “Täysin samaa mieltä”. Kiilin (2006) 

voimavarojen jaottelun mukaan kaksi ensimmäistä kysymystä kartoittivat lapsen materiaalisia 

voimavaroja, seuraavat kaksi kysymystä kartoittivat lapsen sosiaalisia voimavaroja ja kaksi vii-

meistä kysymystä kartoittivat lapsen inhimillisiä ja kulttuurisia voimavaroja. Vastauksista on 

muodostettu Kuvio 1 ja Kuvio 2.  

 
1. Päivähoitoryhmä tarjoaa lapselle kehityksellisesti suotuisan toimintaympäristön 
2. Päivähoitoryhmän päivärytmi (esim. aikataulut) on lapselle sopiva. 

 

Sekä vanhemmat että päivähoidon henkilökunta pitivät päivähoitoryhmän toimintaympäristöä 

kehityksellisesti suotuisana. Asteikolla yhdestä viiteen sekä vanhempien että henkilökunnan kes-

kimääräinen arvio oli 4.1.  
 

Vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta pitivät päivähoitoryhmän päivärytmiä erityisen sopiva-

na lapselle. Vanhempien vastausten keskiarvo oli 4.6 ja henkilökunnan 4.5 
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3. Lapsella on omassa päivähoitoryhmässään kavereita/ystäviä. 
4. Lapsi on kokenut kiusaamista omassa päivähoitoryhmässään. 

 

Sekä vanhemmat että henkilökunta olivat samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että lapsella 

on päivähoitoryhmässään kavereita/ystäviä. Vanhempien vastausten keskiarvo oli 4.3 ja henkilö-

kunnan 4.4. Vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan arviot siitä, onko lapsi kokenut kiusaa-

mista päivähoitoryhmässään, kuitenkin erosivat suuresti. Vanhempien vastausten keskiarvo oli 2.6 

ja henkilökunnan 1.9. Vaikka keskiarvot ovat lähellä toisiaan, vastausten hajonta vaihteli suuresti. 

 
5. Oman päivähoitoryhmän aikuiset luottavat sopivassa suhteessa lapsen osaami-
seen ja kykyihin. 
6. Lapsi pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan häntä itseään koskeviin asioihin. 

 

Sekä vanhemmat että päivähoidon henkilökunta kokivat, että päivähoitoryhmän aikuiset luottavat 

lapsen osaamiseen ja kykyihin. Vanhempien sekä henkilökunnan vastauksissa keskiarvo oli 4.3. 

Viimeisen arvion kohdalla vanhempien ja henkilökunnan vastausten keskiarvo oli sama, 3.6.. Kui-

tenkin, samalla tavalla kuin lapsen kokeman kiusaamisen arvioimisen kohdalla, keskihajonta vaih-

teli. (Katso kuviot 1 ja 2.)  
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5.2.3 Lisäkysymykset: Lapsen ajatuksia 

Osana Hyve-mallin lisäkysymyksiä haluttiin selvittää lasten subjektiivisia kokemuksia omasta 

hyvinvoinnistaan. Tämä tapahtui niin, että vanhemmat haastattelivat lapsiaan ja antoivat kirjatut 

vastaukset päivähoidon henkilökunnalle, jotka kirjasivat vastaukset Hyve-tiedonsiirtolomakkeelle 

ja E-lomakkeelle.  

 

Lasten ajatuksia kartoittavat lisäkysymykset käsittelivät erilaisia osa-alueita lapsen hyvinvointiin liit-

tyen. Ensimmäinen ja toinen kysymys koskivat lapsen ajatuksia materiaalisista voimavaroista. Kolmas 

ja neljäs kysymys käsittelivät sosiaalisia voimavaroja. Neljäs ja viides kysymys pyrkivät selvittämään 

millaisia inhimillisiä voimavaroja lapsilla on ja kuudes ja seitsemäs kulttuurisia voimavaroja.  

 

1. Mikä on parasta tekemistä päivähoitoryhmässäsi?  

Lasten mielestä parasta tekemistä päivähoidossa olivat selvästi erilaiset leikit, lelupäivä ja leikki-
minen kavereiden kanssa. 76,5 % lapsista mainitsi leikkimiseen liittyvät asiat parhaaksi teke-
miseksi päivähoitoryhmässään. 
 

“Leikkiminen, touhuaminen, ulkoilu, keinumista, kiipeily ja kaikkea sen semmoista.” 
“Tykkään 'bleidaa' kaverin kanssa ja leikkiä autoilla.” 
“Kaikki varsinkin silloin jos joku suostuu leikkimään kanssani. Piiloleikki on hauskinta.” 

 

Leikkeihin liittyen parhaaksi asiaksi päivähoidossa mainittiin myös lelut ja erilaiset leikkipaikat. 
 

“Pet Shopeilla leikkiminen.” 
“Chu chu petsit, mutta meillä ei ole.” 
“Junilla ja autoilla on hyvä leikkiä.” 

 
“Hiekkalaatikolla leikkiminen ja rännin alla.” 
“Leikkiä varastossa, koska siellä on eläintarha.” 
“X:n kanssa leikkiminen parvekkeella.” 

 

Useat lapset mainitsivat parhaaksi tekemiseksi pelaamisen.  
 

“Kivaa pelata batman peliä.” 
“Koota palapelejä.” 

 

Leikkimisen ja pelaamisen lisäksi lapset mainitsivat mieluisaksi tekemiseksi erilaiset kädentai-
toihin liittyvät toiminnot kuten piirtäminen, maalaaminen ja askartelu. Myös ulkoilu ja metsä-
retket olivat mieluisia.  
 

“(--) ja vielä on parasta tekemistä askartelu.” 
“Myös metsäretket ovat kivoja.” 
“Olla ulkona, siellä on kiva olla.” 

 

Muutama lapsi mainitsi parhaaksi tekemiseksi liikunnan ja musiikin. 
 

“Soittaa pianoa, lauleskella ystävien kanssa.” 
“Jumppa.” 
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Erilaisten toimintaan liittyvien asioiden lisäksi lasten mielestä parasta tekemistä olivat myös 
syöminen ja nukkuminen.  
 

“Syöminen on kivaa,varsinkin nakkikastike ja spagetti on hyvää.” 
“Nukkari ja nukkuminen on kivaa, tykkään nukkua.” 
“Lepo on parasta kun mä lepään vähän siellä.” 

 

Mukavaa oli myös luonnollisesti myös kaverit ja yhdessäolo.  
 

“Halaukset.” 
“Siitä tulee kiva mieli kun kaverit sanoo "leikiks sä mun kaa?" 
“Leikkiminen x:n kanssa ja oikeastaan kaikkien tarhakaverien kanssa leikkiminen.” 

 
2. Onko päivähoitoryhmässäsi jotain kurjaa? 

Kurjinta päivähoitoryhmässä näyttäisi lasten vastausten perusteella olevan kiusaaminen. 43,3 % 
kertoi, että kurjinta oli kiusaaminen, joka ilmeni tönimisenä, lyömisenä, leikkien ulkopuolelle 
jättämisenä, yksin jäämisenä, tavaroiden ottamisena ja nimittelynä.  
 

“Yksi tyttö sanoi pikkusena mua tyhmäksi.” 
“Joskus joku on juossut mun päälle.” 
“Joku ottaa välillä lelun kädestä, vaikka se olisi ihan oma.” 
“Vähän pojat kiusaavat, kun ne haluavat leikkimään kanssani ja sitten kiusaavat minua. Mi-
nua jännittää leikkiä heidän kanssaan.” 

 

Lasten mielestä kurjaa oli myös päivähoitoryhmään jääminen ja ikävä sekä ryhmän vaihta-
miseen ja kokoonpanoon liittyvät asiat.  
 

“En tykkää vauvoista ryhmässä.” 
“Jos äiti ei tule hakemaan. “ 
“Ikävä äitiä.” 

 

Kurjaa saattoivat olla myös päivähoidon toimintoihin, tiloihin ja tavaroihin liittyvät asiat.  
 

“Ne pikkuautot on ärsyttävän värisiä.” 
“Päiväkodin sisällä liukasta.” 
“Kun pitää lopettaa leikki kun mennään ulos.” 

 
3. Onko sinulla kavereita omassa ryhmässäsi? Keitä he ovat? 

Tähän haastattelukysymykseen vastanneesta lapsesta (N=98) yhteensä kolme koki, että heillä ei 
ole ystäviä. Muut mainitsivat joko yhden parhaan ystävän tai useita kavereita. Joukkoon mahtui 
myös päivähoidon työntekijöitä. 
 
4. Kiusataanko jotain lasta sinun ryhmässäsi? 

 

50,5 % lapsista koki olevansa kiusattu tai että toista lasta kiusataan tai hän on itse/joku muu on 

kiusaaja.  
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Lapset kertoivat miten kiusaaminen ilmenee.  
 

“On rikottu hiekkakakkuja, on tönäisty, heitetty hiekkaa silmiin.” 
“Yksi tyttö sanoo että mene pois leikkihuoneesta.” 
“Mua. Mua seurataan . Jostain toisesta ryhmästä joku poika seuraa. En tiedä sen nimeä.” 
“Joskus S tönii tai heittää lumipalloja.” 

 

Lapset olivat tietoisia siitä kuka kiusaa ja ketä. 
 

“Pojat kiusaa tyttöjä. Tytöt kiusaa poikia.” 
“A:ta kiusataan. Pojat on sellaisia, etteivät ne tykkää tytöistä.” 
“H kiusaa minua, ainakin yhtenä päivänä. Minä olen kiusannut D:tä.” 

 

Toisaalta käsitykset siitä mitä kiusaaminen on, vaihtelivat. 
 

“Ei, joskus kinastellaan.” 
“Joo kiusaa ja pelottelee, mutta se on hauskaa eikä mua pelota.” 

 

5. Mistä asiasta sinua on kehuttu/kiitetty päivähoidossa? 

Aineiston perusteella suurin osa lapsista koki, että heitä oli kehuttu toimintaan ja käyttäytymi-
seen liittyvissä asioissa. Tämä piti sisällään kokemuksen, että lasta oli kehuttu kun hän toimi 
odotetulla tavalla. Lapsia oli kehuttu esimerkiksi leikkimisestä, jumppaamisesta, siivoamisesta, 
kauniisti puhumisesta tai reippaasti kenkien laittamisesta. 
 

“Jos on tehnyt jotakin nopeasti, on kiitetty.” 
“Kun olen tehnyt niin kuin on käsketty ja kun olen käyttäytynyt hienosti.” 
“Rauhallisesta leikistä.” 
“Kun piirrän tai väritän.” 
“Kun pukee reippaasti ja laittaa rukkaset hyvin.” 

 

Lapsia oli kehuttu myös luonteenpiirteistä.  
 

 “Siitä, että olen ihana tyttö. Annika on kehunut hienoa tukkaani.” 
“Kun oon ollu reipas ja tehny jotain kunnolla.” 
“Kun kaikki sanoo, että olen kiva. Tarhatädit tykkää musta kun en tee mitään tuhmaa.” 

 

Joskus lapsia kehuttiin toisten huomioimisesta ja joskus omista taidoista. 
 

“Jos on antanu toiselle lelun.” 
“Pususta.” 
“Silloin kun on kiittänyt tai pyytänyt anteeksi.” 
“Saanut kehuja toisen lohduttamisesta” 

 
“Pelikentällä, juoksin kovaa ja voitin.” 
“Olen taitava rakentamaan junarataa.” 
“Kun mä osaan hienosti jumpata. Kun mä aina tottelen niitä.” 
“Aina kun olin apulainen , kun laitoin  aikuisen lasin väärinpäin, silloin on sanottu että hyvä 
kuin muistit.” 
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6. Missä asiassa sinua on kielletty tai komennettu päivähoidossa? 

Enemmistö lapsista koki, että heitä oli komennettu, mikäli he olivat käyttäytyneet tai toimineet 
epäsopivasti. 
 

“Paa nyt kengät jalkaan.” 
“Lopeta pelleily ruokapöydässä.” 
“Ei saa puhua päälle.” 
“Kun en ole pukenut reippaasti, kun olen riehunut nukkarissa tai herättynyt muita.” 

 

Lapsia oli oman kokemuksensa mukaan myös komennettu tekemään asioita. 
 

“Kerran on komennettu pissille ennen nukkumaanmenoa.” 
“Yksi tyttö on komentanut mua. Tädit on komentaneet: siivotaan, siivotaan, siivotaan.” 
“Että saa tehdä vaan kahta asiaa leikeissä.” 

 

Lapsia oli myös kielletty kiusaamasta toisia. 
 

“No ei saa lyödä eikä potkia eikä tökkiä.” 
“Toisia ei saa kiusata.” 

 

Päivähoidon kiellot liittyivät myös tiloihin ja tavaroihin. 
 

“Ei saa juosta sisällä.” 
“Kielletty: ei saa aikuisten juttuja ottaa.” 
“Ei saa mennä prinsessaleikkipaikkaan, kun muut ovat nukkumassa.” 
“Ei saa tuoda leluja kuin lelupäivänä.” 
“Siivouskomerossa. Siksi kun sinne ei saa mennä lapset.” 

 

Joskus oli epäselvää mikä oli komentamista tai mikä oli komentamisen syy.  
 

“En mä muista. Ei mulle ole sanottu niin.. Ainakaan eilen.” 
“En oikeastaan tiiä, tuhmuudesta on kielletty.” 
“Sängyssä pyörimisestä. En mä tiiä et mikä se on.” 

 

7. Mistä asioista sinä saat päättää päivähoidossa? 

Lapset kokivat, että asia, johon he saivat päivähoidossa eniten vaikuttaa, oli leikkien ja leikkika-
vereiden valitseminen. 
 

“Saa päättää kaikki leikit.” 
“Sain valita mihin leikkiin menen ja kenen kanssa välipalan jälkeen leikin.” 
“Vaikka mistä; leikkimisestä ja mitä haluaa tehdä.” 

 

Lisäksi lapset saivat päättää asioista, jotka liittyivät tavaroihin. 
 

“Saa kyniä valita.” 
“Saan valita itse pyyhkeen, vihreän.” 
“Saan päättää, leikinkö Pet Shoppien kanssa.” 
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Osa lapsista koki, että he saivat vaikuttaa ruokailuun ja päiväuniin.  
 

“Paljonko otan ruokaa lautaselle.” 
“Saan päättää päivällä nukkumisesta -päiväunista.” 

 

Osa lapsista koki, että he saivat vaikuttaa päiväjärjestykseen. Joskus lasten oikeus päättää keskit-
tyi tiettyyn päivään tai tilanteeseen.  
 

“Joskus saan määrätä mitä halutaan, joskus päätin että ei mennä ulos vaan koko ajan leiki-
tään.” 
“En saa koskaan päättää mistään. Vain silloin kun on tiistai.” 
“Ruokapiirissä saan aina päättää jotain.” 

 

8. Mistä asioista aikuiset päättävät päivähoidossa? 

Enemmistö lapsista koki, että aikuiset saavat päättää asioista jotka liittyivät ruokailuun, päivä-
uniin ja erilaisten siirtymätilanteiden ajankohtiin.  
 

“Että mennään tänne, mennään tonne.” 
“Vain koska mennään ulos ja sitten kun on lepohetki on lepohetki.” 
“Ulosmenosta ja sisääntulosta ja kun syödään ja mennään nukkumaan, ei muuten.” 

 

Lisäksi lasten mielestä aikuiset saivat päättää toimintaan ja tavaroihin liittyvistä asioista. 
 

“Aikuiset päättää, mitä huomenaamuna tehdään.” 
“Askartelut.” 
 
“Töistä ja tietokoneista.” 
“Pitää laittaa villapaita.” 
“Yhestä lelusta aikuiset saa päättää.” 

 

Aikuiset toimivat myös lasten sosiaalisten suhteiden ja fyysisen sekä henkisen koskematto-
muuden puolustajina. Aikuiset päättivät, että ketään ei saa kiusata.  
 

“Lapset eivät saa lyödä kavereita.” 
“Ne päättää et ei nipistetä, potkita tai lyödä.” 
“Jos joku kiusaa, niin aikuiset sanovat, että ei saa kiusata ja sitten joutuu vähän penkille 
miettimään.” 

 

Joskus lapsista tuntui, että aikuiset päättivät kaikesta. 
 

“Aikuiset päättää mitä lapset tekee.” 
“Mitä syödään välipalaksi, millä tussilla lapset saavat värittää, milloin saa tuoda oman lelun 
ja saako lelu pitää ääntä.” 
“Kaikista lapsista.” 
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Joskus oli vaikea arvioida mistä aikuiset päättivät.  
 

“En mä tiiä, mä en oo nähnyt mitään mistä ne päättää.” 
“Päättää milloin he saavat leikkiä.” 
“Vahtii ,päättää kieltämisestä.” 
“Aikuisten ei tarvitse sanoa ruokailun jälkeen kiitos.” 

 

5.2.4 Lisäkysymykset: Käsitykset lapsen kehityksestä  

Lasten vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta arvioivat lapsen tuen tarvetta neljällä eri osa-

alueella. Nämä osa-alueet olivat samat kuin Hyve-mallin mukaisessa lomakkeessa. Arvio tallennet-

tiin E-lomakkeelle numeerisena asteikolla 0-2, jossa 0= “Emme ole huolissamme”, 1= “Olemme 

vähän huolissamme” ja 2= “Olemme paljon huolissamme”. 

 

Vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan arviot lasten tuen tarpeesta olivat samankaltaisia. 

Jokaisen osa-alueen kohdalla suurin osa vanhemmista ja päivähoidon henkilökunnasta arvioi, että 

huolta lapsen kehityksestä tällä osa-alueella ei ole. 

 

1. Tunne-elämän kehitys, sosiaaliset taidot, vuorovaikutus ja leikki 

Selvästi suurin osa vanhemmista ja päivähoidon henkilökunnasta arvioi että lapsen tunne-elämän 

kehityksestä, sosiaalisista taidoista, vuorovaikutuksesta tai leikistä ei ollut lainkaan huolta. Van-

hemmista 88,8 %, vastasi, etteivät olleet lainkaan huolissaan ja loput 11,2 %, kertoivat olevansa 

vähän huolissaan. Päivähoidon henkilökunnasta 65,7 % ei ollut lainkaan huolissaan, 28,6 % oli 

vähän huolissaan ja 5,7 % oli paljon huolissaan. 

 

2. Tarkkaavaisuus, motivoituminen, ajattelu, muisti ja oppiminen 

Myös seuraavassa kohdassa selvä enemmistö vanhemmista (84,8 %) ja päivähoidon henkilökun-

nasta (69,5 %) ei ollut lainkaan huolissaan lapsen tarkkaavaisuudesta, motivoitumisesta, ajatte-

lusta, muistista tai oppimisesta. Vanhemmista loput 15,2 % olivat vähän huolissaan. Päivähoidon 

henkilökunnasta 23,8 % oli vähän huolissaan ja 6,7 % arvioi huolen suureksi. 

 

3. Kielellinen kehitys  

Selvästi suurimmalla osalla vanhemmista (83,5 %) ja päivähoidon henkilökunnasta (79 %) ei ollut 

huolta lapsen kielellisestä kehityksestä. Vanhemmista loput 16,5 % arvioivat olevansa vähän huo-

lissaan. Päivähoidon henkilökunnasta 16,2 % oli vähän huolissaan ja loput 4,8% kokivat huolen 

olevan suurta. 

 

4. Motoriset taidot ja omatoimisuus 

Suurin osa vanhemmista (87 %) ja päivähoidon henkilökunnasta (83,8 %) eivät olleet lainkaan 

huolissaan lapsen motoristen taitojen ja omatoimisuuden kehityksestä. Vanhemmista 11 % oli 
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vähän huolissaan ja 2 % paljon huolissaan. Päivähoidon henkilökunnasta 13,3 % arvioi huolen 

vähäiseksi ja 2,9 % koki huolen olevan suuri. 

5.2.5 Lisäkysymykset: Hyvinvoinnin lisääminen 

Lapsen tuen tarpeiden ja vahvuuksien arvioimisen lisäksi lapsen vanhemmat ja päivähoidon hen-

kilökunta arvioivat miten heidän mielestään lapsen tämän hetkistä hyvinvointia voitaisiin edistää 

päivähoitoryhmässä. Lapsen vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta painottivat vastauksissaan 

samankaltaisia asioita. 

 

VANHEMMAT 

Enemmistö lasten vanhemmista koki, että lapsen hyvinvointia päivähoitoryhmässä edistäisi eri-

tyisesti monipuolinen toiminta, lapsen yksilöllinen huomioiminen, pienempi ryhmäkoko ja 

toimiminen pienryhmissä.  
 

“Lapsemme hyvinvointia voisi lisätä monipuolisella leikkimisellä, motoristen taitojen kehit-
tämisellä (erilaiset jumpat, liikunnat ym.). Monipuolisia tehtäviä (muotojen, värien opette-
lua, labyrintit ym.) luonnossa liikkuminen ja sieltä erilaisten asioiden opettelu.” 
 
“Lapsen yksilöllinen huomioiminen sellaisena kuin hän on, omana itsenä.” 
            
 “Varmasti hyvinvointia lisäisi pienempi ryhmä (melua ja odottamista vähemmän).” 
 
 “Toivomme pienryhmätoimintaa.” 

 

Lisäksi vanhemmat toivoivat, että lasta kannustetaan ja rohkaistaan haastavissa tilanteissa.  
 

“Ohjaamalla ja tukemalla lasta hänelle haastavissa asioissa ja tilanteissa. Onnistumisista po-
sitiivista palautetta..” 

 

Myös vertaissuhteiden edistäminen ja kiusaamisen ehkäiseminen koettiin tärkeäksi.  
 

“Järjestetään lasten kesken yhteistä tekemistä/toimintaa, ettei kukaan lapsista jäisi yksin 
ja/tai ulkopuoliseksi.” 
 
“Onnistuisiko pitää huoli, että yksin jäänyt lapsi ohjattaisiin mukaan toisten lasten luo leik-
kimään tai hoitajat järjestäisivät yhteisiä pihaleikkejä lasten kesken.” 
 
“Lapsi olisi turvassa fyysiseltä vallankäytöltä ja myös häntä aktiivisesti estetään purkamasta 
kiukkua lyömällä, tönimällä, tms.” 
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Muutamia mainintoja tuli myös ympäristöön, ruokaan ja päiväuniin liittyen.  
 

“Terveellistä ja laadukasta ruokaa.” 
 
“Uskon että kaikki on hyvin järjestetty, mutta piha on hieman tylsä ja pieni. Voisi olla enem-
män vihreyttä. On hienoa, että lapset viedään myös muihin lähellä oleviin leikkipuistoissa pe-
laamaan.” 
 
“Hyvinvointia edistävän hoitopaikan ilmapiiri on kiireetön ja rauhallinen.” 
 
 

Lisäksi mainittiin vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan yhteistyö lapsen hyvinvointia 

edistävänä tekijänä. 
 

“Avoin keskustelutuokio säännöllisesti henkilökunnan ja vanhempien välillä auttaa luomaan 
uusia näkökulmia kasvatuksessa ja mahdollisia "solmukohtia" joihin erityisesti pitää kiinnit-
tää huomiota.” 
 
“Lapsemme hyvinvointia voidaan edistää, että keskustellaan hoitajien ja vanhempien kesken 
kuinka päiväkodissa menee.” 

 

PÄIVÄHOIDON HENKILÖKUNTA 

Vanhempien kanssa yhtenevästi suurin osa päiväkodin henkilökunnasta koki, että lapsen hyvin-

vointia edistäisi pienryhmätoiminnan hyödyntäminen ja kehittäminen sekä lapsen yksilöl-

linen huomiointi.  

 

“Pienryhmässä toimiminen vähentää melua ja pienryhmässä lapsi uskaltaa tuoda ajatuksi-
aan ja juttujaan paremmin esille.” 
 
“Hyvinvointia voisi ryhmässämme tämän lapsen kohdalla edistää niin, että hänelle olisi vielä 
enemmän mahdollisuuksia kertoa upeita tarinoitaan ja tapahtumiaan henkilökunnalle.” 
 
“Tarjotaan lapselle kokemusta tulla kuulluksi, syliä, läheisyyttä ja jutustelua.” 

 
Myös monipuolisella toiminnalla ja kaverisuhteiden tukemisella koettiin olevan positiivisia 

vaikutuksia lapsen hyvinvoinnille.  

 

“Kielenkehityksen tukeminen. Leikkitaitojen tukeminen. Hienomotoriikan vahvistaminen.” 
 
“Kannatellaan ja tuetaan kaverisuhteissa.” 
 
“Lapsen hyvin vointia voisi parantaa niin, että lapselle järjestettäisiin enemmän mahdolli-
suuksia leikkiä rauhallisemmassa tilassa ja samanikäisten poikien kanssa. Nyt enemmän 
samanikäisiä tyttöjä ryhmässä.” 
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Lapsen hyvinvointia henkilökunnan mielestä edisti myös aikuisen tuki ja kannustus haastavis-

sa tilanteissa sekä siirtymätilanteiden ennakointi. 

 

“Henkilökohtainen kannustaminen ja ohjaaminen tärkeitä joka päivä.” 
 
“Aikuisen läsnäoloa kaikissa siirtymätilanteissa ja tukea asioiden eteenpäin viemisessä.” 
 
“Siirtymätilanteita pyritään ennakoimaan ja suunnittelemaan siten, että ne eivät pelota tai 
stressaa lasta.” 

 

5.3 Millaisia haasteita liittyy neuvolan henkilöstön ja päivähoi-
tohenkilöstön työskentelyyn lapsen hyvinvoinnin tukemisessa? 

Tähän tutkimuskysymykseen vastataan hankkeessa toimineiden päivähoidon ja neuvolan henki-

lökunnan tuottamien aineistojen avulla. Nämä aineistot on tuotettu hankkeeseen kuuluneissa 

tutkimus- ja dokumentointipajoissa sekä loppuhaastatteluissa. 

 

Neuvolan ja päivähoidon yhteistyö 

Neuvolan ja päivähoidon henkilöstö tekevät tahoillaan yhteistyötä useimmiten samojen lasten ja 

perheiden kanssa. Näiden lasten ja perheiden hyvinvointi ja siihen liittyvät asiat ovat monitasoisia 

ja niiden ymmärtäminen sekä hallinta vaativat useampaa näkökulmaa kuin yksilö voi antaa (Kon-

tio 2010). Useamman ammattilaisen näkökulma vähentää tulkintaa ja lisää edellytyksiä perheen 

tukemiselle. Tämän vuoksi on perusteltua, että neuvolan ja päivähoidon henkilöstö tekevät yhteis-

työtä, jonka tavoitteena on lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistäminen. 

 

Monialaiset yhteistyöverkostot ovat lapsen ja perheen etu, koska niissä hyvinvointiin liittyvät 

asiat käsitellään laajasti ja näin ollen lapsen ja perheen tilannetta parhaiten tukevat toimintatavat 

voidaan löytää tehokkaammin. Yhteistyön rakenteiden avulla yhdistetään jo olemassa olevat tie-

dot lapsesta ja perheestä, luodaan yhteinen tavoite ja kannatellaan lasta ja perhettä vaikeimmissa 

vaiheissa. (Kontio 2010.) Lastenneuvolan ja päivähoidon on tunnettava toistensa palvelut, jotta 

vanhempia osataan tarvittaessa ohjata palveluiden piiriin (Heinämäki 2005). 

 

“Hyvä yhteistyö johtaa varhaiseen tukeen.” 

 
Neuvolan ja päivähoidon välisen yhteistyön eri muodot voidaan Ikosen ja Jolkkosen (2010) mukaan 

jakaa kolmeen luokkaan. Nämä luokat ovat konsultointi, lapsen kasvun ja kehityksen seuranta sekä 

yhteinen toiminta. Konsultointi pitää sisällään lapsen tarvitseman tuen suunnittelua, huolen herää-

miseen liittyviä asioita, sekä tietoa erityisesti neuvolasta päiväkotiin lapsen terveyteen liittyvistä 
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asioista ja tapaturmista sekä epidemioista. Lapsen kasvun ja kehityksen seuranta käsittää erilaiset 

tutkimusseulat ja havainnoinnin, yhteistyölomakkeet ja terveystapaamiset.  Yhteinen toiminta oli 

yhteisiä palavereja, vierailuja, moniammatillisia työryhmiä sekä yhteisiä koulutuksia ja projekteja. 

 

Neuvola ja päivähoito - yhteistyön haasteita 

Neuvolan ja päivähoidon henkilöstön välinen yhteistyö on kahden eri toimialan rajoja ylittävää 

toimintaa. Neuvolan ja päivähoidon perustehtävää ohjaavat eri tieteenalat. Neuvola toimii lääke-

tieteen periaatteiden mukaan ja päivähoitoa ohjaa kasvatustieteellinen traditio. Moniammatillinen 

yhteistyö eli toimialarajat ylittävä toiminta saattaa itsessään olla haaste (Kontio 2010). 

 

Moniammatillisen yhteistyön aikaansaamiseksi tarvitaan vallitsevan vuorovaikutuskulttuurin 

tunnistamista ja tietoista pyrkimistä kohti vuorovaikutusta, jossa tiedon ja eri näkökulmien yh-

teensaattaminen tulee mahdolliseksi (Isoherranen 2008). Haaste on löytää kaikille toimijoille 

sopiva toimintamalli. Yhteistyön onnistuminen edellyttää aktiivista suhtautumista ja sitoutumista. 

Yhteistyön tavoitteena on muodostaa mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys kokoamalla ja 

käsittelemällä kaikkien toimijoiden tietoa ja osaamista (Isoherranen 2005). Todellisesta mo-

niammatillisesta yhteistyöstä voidaan puhua silloin kun tunnistetaan työn päämäärät ja tavoitteet 

eikä tyydytä vain tiedon vaihtamiseen erilaisilla tavoilla (Kovanen 2004). 

 

 
Tiedonvälitykseen liittyvät haasteet 

Tässä kehittämishankkeessa neuvolan ja päivähoidon yhteistyön haasteiksi koettiin monenlaisia 

asioita. Haasteena pidettiin esimerkiksi erilaisten kirjaamiskulttuurien yhteensovittamista. Koska 

neuvolan ja päivähoidon yhteistyöhön liittyy tiedonsiirto taholta toiselle, on luonnollista että ta-

voitteena on mahdollisimman tehokas sekä lapsen ja perheen hyvinvointia parhaalla mahdollisel-

la tavalla edistävä tietojen dokumentointi ja välittäminen. Tiedonsiirrossa saattaa esiintyä ongel-

mia esimerkiksi vaihtelevien käsitteiden käytössä (Star & Griesemer 1989). Toimijat eivät välttä-

mättä ymmärrä puhuvansa samasta asiasta, koska asian ilmaisemiseksi käytetään erilaisia terme-

jä ja käsitteitä (Gasson 2006). 

 

Jotta henkilöstöjen välinen kommunikointi onnistuisi, tulisi eri toimialojen edustajien opetella 

kommunikoimaan keskenään (Oja 2007). Kommunikoinnin ja tehokkaan tiedonsiirron edistämi-

seksi voidaan käyttää rajaobjekteja, joita tarvitaan erityisesti silloin kun eri toimijat pyrkivät yh-

teisymmärrykseen (Star & Griesemer 1989). 

 

  

“Hyve-malli on tuonut päivähoitoa ja neuvolaa lähemmäs toisiaan.” 
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Rajaobjekti 

Rajaobjekti on esine tai asia, jonka avulla osapuolet pystyvät välittämään tietoa ja ymmärtämään 

toisiaan (Star & Griesemer 1989). Rajaobjektit eivät itsessään tuo yhteistyölle lisäarvoa, vaan niitä 

tulee käsitellä tilanteeseen sopivalla tavalla. Rajaobjektit vaativat toimiakseen henkilöitä eli raja-

toimijoita, jotka osaavat käyttää niitä. (Oja 2007.) Rajaobjektien avulla tiedon välittäminen ja 

kommunikointi on helpompaa (Star & Griesemer 1989). 

 

Tässä kehittämishankkeessa Hyve-tiedonsiirtolomake toimii mainitun kaltaisena rajaobjektina ja 

työntekijät rajatoimijoina. Hankkeen myötä kirjauskäytännöt kehittyivät ja yhteinen ymmärrys 

kirjattavan arvoisista asioista lapsen hyvinvoinnin kannalta kasvoi. Läpi hankkeen korostui, että 

päivähoidon henkilökunta toivoi neuvolan henkilökunnan kirjaavan enemmän asioita Hyve 4- tar-

kastuksesta ja neuvolan henkilökunta toivoi, että päivähoidon henkilökunta kirjaisi tiiviisti oleelliset 

asiat. Lisäksi päivähoidon henkilökunta toivoi, että neuvolan henkilökunta reagoisi selkeästi päivä-

hoidon mahdolliseen huoleen lapsesta. Myös palautetta lapsen Lene-testauksesta ja tietoa jatkotut-

kimuspaikoista toivottiin.  Neuvola puolestaan toivoi tietoja erityisesti lapsen sosiaalisista taidoista 

ja leikeistä sekä täsmällistä kuvausta vahvuuksista ja tuen tarpeista. Myös tieto siitä kuinka pitkään 

ja säännöllisesti lapsi on ollut päivähoidossa, koettiin jossain määrin tarpeelliseksi. 

 

Päivähoidon ja neuvolan työntekijät kokivat kuitenkin, että pelkkä tiedonsiirto eli rajaobjektin 

käyttö, ei takaa hyvää yhteistyötä. Erilaisissa hankkeeseen liittyvissä pajoissa ja loppuhaastatte-

luissa kummankin toimialan edustajat kokivat, että yhteistyötä ja tiedonsiirtoa edistävät todelliset 

kohtaamiset ja vuorovaikutustilanteet toimijoiden kesken. Yhteisiä tapaamisia päivähoidon ja 

neuvolan välillä toivottiin lisää, koska ne mahdollistavat tutustumisen yhteistyökumppaniin ja 

helpottavat näin yhteistyötä. Mielekästä yhteistyötä koettiin lisäävän jo pelkkä mahdollisuus kes-

kustella toisen osapuolen kanssa puhelimitse tai kasvotusten.  

 

Myös yhteistyön odotusten koettiin konkreettisten tapaamisten kautta selkenevän. Tällöin toisen 

työ tulee tutummaksi ja kummankin osapuolen tiedolliset ja taidolliset vahvuudet hahmottuvat. 

Neuvola toimii osaltaan terveyden edistämisen ja seulonnan pohjalta, päivähoito taas on lapsen 

päivittäistä ryhmäkasvatusta, joka perustuu kasvatukseen, opetukseen ja hoivaan. Yhteistyön 

odotusten selkiintyminen parantaa eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa tehok-

kaan moniammatillisen yhteistyön, joka tukee lapsen ja perheen hyvinvointia. Toisen työn tunte-

misen kautta on helpompi hahmottaa myös omaa asiantuntijuutta.  Kun kaikki osapuolet ymmär-

tävä toistensa asiantuntijuuden lähtökohdat ja edellytykset, on helpompi arvioida millaisia asioita 

toisen osapuolen on lapsen ja perheen tukemisen kannalta hyvä tietää. Tässä hankkeessa se tar-

koittaa pohdintaa siitä, mitä kannattaa kirjata Hyve-mallin mukaiseen tiedonsiirtolomakkeeseen.  

 

Tiedonsiirron ja yhteistyön haasteeksi koettiin myös pitkät fyysiset välimatkat. Hankkeessa oli 

mukana sekä päiväkoteja neuvoloita jotka sijaitsivat kaukana toisistaan sekä saman katon alla 
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olevia yksiköitä. Hankkeessa huomattiin kuitenkin, että toimipaikkojen fyysinen läheisyys ei itses-

sään ja automaattisesti paranna yhteistyötä vaan mahdollistaa erilaisia yhteistyömuotoja. 

 

 
Sekä neuvolan että päivähoidon henkilöstö toivoi tapaamisia, joissa perhe olisi mukana. Hankkeen 

toimijat kokivat, että näin myös vanhemmat tulisivat tietoiseksi siitä, että lapsen ja perheen hy-

väksi toimitaan usealla eri taholla. Haastavaksi koettiin tapaukset, joissa vanhemmat eivät halun-

neet, että lomakkeita siirtyy päivähoidosta neuvolaan tai toisinpäin. Tiedonsiirron kieltämisen 

lisäksi haastavana koettiin perheet, joille yhteistyö neuvolan ja päivähoidon kanssa oli lähtökoh-

taisesti hankalaa. Tähän saattoivat vaikuttaa perheen sisäiset ongelmat, joita ei haluta paljastaa 

ulkopuolisille. Tällaisissa tapauksissa on tärkeää, että Hyve-mallia osataan ja voidaan soveltaa ja 

että yhteistyömuodot ovat monipuolisia. Näin varmistetaan perheen ja lapsen tuen saanti. 

 

Myös monikulttuuristen perheiden lisääntyminen päivähoidon ja neuvolan asiakkaina nähtiin haas-

teena. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisille perheille neuvola saattoi olla tuntematon yhteistyökumppani 

ja päivähoidon varhaiskasvatuskeskustelutkin saattoivat tuntua vierailta. Monikulttuuristen perhei-

den määrän kasvaminen herättää myös tarpeen erilaisten lomakkeiden ja ohjeiden kääntämiselle.   

 

Hankkeen toimijat toivoivat neuvolalääkäreitä mukaan tiiviimpään yhteistyöhön. Lisäksi Hyve-

tiedonsiirtolomakkeiden pitkä palautumisaika neuvolasta päiväkotiin sekä tapaukset, joissa tie-

donsiirtolomake ei saapunut päivähoidosta neuvolaan ennen Hyve 4- tarkastusta, koettiin yhteis-

työtä estäviksi tekijöiksi. 

 

Hyve-tiedonsiirtolomake koettiin tässä kehittämistyössä pääosin toimivaksi. Koettiin, että tiedon-

siirtolomake ohjaa havainnoimaan lasta kokonaisvaltaisesti ja useasta näkökulmasta. Toisaalta 

kritisoitiin Hyve-tiedonsiirtolomakkeen kaksinapaisuutta, koska lomakkeessa kehotetaan pohti-

maan vahvuuksia ja tuen tarpeita. Lisäkysymysten koettiin lähes poikkeuksetta tuovan lisätietoa 

lapsen hyvinvoinnista. Erityisen pidettyjä lisäkysymyksissä olivat lasten haastattelukysymykset.  

  

“Ajan ja kokemusten kautta yhteistyö tullee varmasti sujuvammaksi ja  
yhteinen ymmärrys paremmaksi.” 
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6 Yhteenveto 

 
Tässä osiossa tiivistetään tutkimuskysymysten kannalta oleellisimmat tulokset selkeiksi koko-

naisuuksiksi.  

 
1.  Mitä lasten hyvinvointiin liittyvää tietoa tuotetaan ja dokumentoidaan päivähoidos-

sa ja mitä neuvolassa? 

 

Tässä tutkimuksessa selvisi, että päivähoito ja neuvola tuottavat sekä dokumentoivat runsaasti 

tietoa lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyen. Kummankin tahon dokumentointia ohjaa sama 

tavoite eli lapsen ja perheen hyvinvoinnin varmistaminen ja edistäminen. 

 

Neuvolan ja päivähoidon lähtökohdat hyvinvointiin liittyvän tiedon tuottamiselle ovat erilaisia. 

Siinä missä päivähoidon työntekijät näkevät lasta ja perhettä usein päivittäin, neuvolan henkilö-

kunta tapaa perhettä harvemmin. Tämä voi tarkoittaa, että päivähoidossa erityisesti lapsen hyvin-

vointiin liittyvää tietoa voidaan arvioida, tuottaa ja dokumentoida useammin. Neuvolan arvio 

lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyen keskittyy tapaamisiin neuvolassa. Kumpikin osapuoli on 

kuitenkin hyödyntänyt omia lähtökohtiaan tuottamalla lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvää 

tietoa omilla menetelmillään.  

 

Erilaiset näkökulmat lapsen ja perheen hyvinvointiin johtuvat päivähoidon ja neuvolan toimenku-

vien erilaisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että kumpikin osapuoli voi tuottaa erityyppistä mutta 

toistaan tukevaa tietoa lapsen ja perheen hyvinvoinnista. Jotta kumpikin osapuoli voi tuottaa 

mahdollisimman kattavasti tietoa hyvinvointiin liittyen, on menetelmien ja dokumentoitavien 

sisältöjen oltava oikeanlaisia ja tehokkaita.  

 

Päivähoidossa päivittäin tapahtuva havainnointi ja arviointi tiivistyvät usein lapsen varhaiskasva-

tussuunnitelmaan. Päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmaan voi kirjata laajalti tietoa lapsen ja 

perheen hyvinvoinnista. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattavien asioiden sisältö on väljäs-

ti määritelty ja varhaiskasvatussuunnitelman kirjaamisesta vastaava päivähoidon työntekijä on 

vastuussa siitä mitä kirjattua tietoa suunnitelma sisältää. Varhaiskasvatussuunnitelma voi olla 

kattava kuvaus lapsen ja perheen hyvinvoinnista ja se voi sisältää tietoa lapsen hyvinvoinnin li-

säksi vanhempien hyvinvoinnista.  

 

Neuvolassa puolestaan havainnointi ja arviointi tapahtuvat perheen tullessa neuvolaan ja tapaami-

sen pohjalta muodostettu käsitys lapsen ja perheen hyvinvoinnista dokumentoidaan neuvolan vaa-

timusten mukaan. Koska neuvolan tehtävä on seuloa ja tapaamisaika on rajallinen, on perusteltua, 
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että dokumentti sisältää tietoa samoista asioista kaikkien asiakkaiden kohdalla. Neuvola tuottaa 

säännöllistä tietoa myös vanhempien hyvinvoinnista esimerkiksi AUDIT-lomakkeen muodossa.  

Mikäli hyvinvointiin liittyvän tiedon tuottaminen ja dokumentointi käsitetään laajasti, päivähoi-

dossa dokumentointia ovat myös lapsen kasvun kansiot, piirustukset, tarinat ja kertomukset. 

Myös neuvolan henkilökunta voi kirjata asioita jotka liittyvät tapaamisen yleistunnelmaan ja lap-

sen ja perheen omiin ajatuksiin hyvinvointiin liittyen. 

 

Tässä tutkimuksessa selvisi, että neuvola ja päivähoito (ja ennen kaikkea lapsi ja perhe), hyötyvät 

toinen toisiltaan saamasta lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvästä tiedosta.  Tässä tutkimuk-

sessa neuvolan henkilökunta koki, että esimerkiksi päivähoidon tieto lapsen toimimisesta vertais-

ryhmässä oli neuvolalle tärkeää. Päivähoidon henkilökunta puolestaan piti tärkeänä neuvolan 

näkökulmaa lapsen kehitykseen ja neuvolan asiantuntijuutta lapsen tuen tarpeen ja tukimuotojen 

arvioinnissa.  

 

Päivähoito ja neuvola toimivat usein yhteistyössä samojen perheiden kanssa. Jotta lapsen ja per-

heen hyvinvoinnista saataisiin mahdollisimman kattava kuva, erilaiset näkökulmat ja dokumen-

toinnin sisällöt sekä hyvinvointitiedon arvioimisen menetelmät ovat perusteltuja. Neuvolan ja 

päivähoidon yhteistyö mahdollistaa näiden erilaisten dokumenttien yhdistämisen lapsen ja per-

heen hyvinvoinnin edistämiseksi.  

 
2.  Millaista lasten hyvinvointiin liittyvää tietoa 4-vuotistarkastuksissa tehtävällä Hy-

ve-tiedonsiirtolomakkeella saadaan ja miten tätä tietoa voidaan käyttää lasten hyvin-

voinnin tukemiseen? 

 

Hyve-tiedonsiirtolomake ja lasten voimavarat 

Hyve-tiedonsiirtolomakkeella voidaan saada tietoa lapsen hyvinvoinnista siitä huolimatta, että 

tiedonsiirtolomake kartoittaa ensisijaisesti lapsen kasvua ja kehitystä. Hankkeessa mukana olleet 

tahot kokivat, että Hyve-tiedonsiirtolomake ohjasi tarkastelemaan lapsen kasvua ja kehitystä use-

asta eri näkökulmasta. Selkeästi muotoillun lomakkeen koettiin varmistavan, että tärkeimmät 

kehityksen osa-alueet käytiin läpi jokaisen 4-vuotiaan lapsen kohdalla. Tutkimuksen perusteella 

näytti siltä, että parhaassa mahdollisessa tapauksessa neuvolan ja päivähoidon kirjaamat asiat täy-

dentävät toisiaan ja kykenevät arvioimaan lapsen kasvua ja kehitystä useasta eri näkökulmasta.  

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että Hyve-tiedonsiirtolomakkeen avulla voidaan saada tietoa esi-

merkiksi lapsen voimavaroista. Tutkimus osoitti, että päivähoidon ja neuvolan henkilökunta kirja-

sivat runsaasti lapsella jo hallussaan olevia taitoja ja valmiuksia. Tässä tutkimuksessa päivähoidon 

ja neuvolan henkilökunnan kirjausten perusteella lapsilla arvioitiin olevan eniten inhimillisiä ja 

sosiaalisia voimavaroja. Materiaalisia ja kulttuurisia voimavaroja kirjattiin vähemmän.  
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Inhimillisten voimavarojen eli lapsen taitojen, kykyjen ja mielenkiinnon kohteiden korostaminen 

saattaa kuvata sitä, että tämän tyyppisen mallin kautta lasta ja lapsen kasvua ja kehitystä saate-

taan arvioida ikään kuin irrallisena toimintaympäristöstä. Malli ohjaa pohtimaan lasta ja lapsen 

voimavaroja eikä niinkään toiminta- tai vuorovaikutusympäristöä. Materiaalisiin ja kulttuurisiin 

voimavaroihin liittyvien merkintöjen vähäisyys on ymmärrettävää neuvolassa, jossa lapsi käy 

harvoin. Lapsi saattaa kuitenkin viettää suuren osan valveillaoloajastaan päivähoidossa, jolloin 

päivähoidon tarjoamien materiaalisten ja kulttuuristen voimavarojen merkitys kasvaa. Aiheellista 

on kuitenkin pohtia, onko Hyve-mallin mukaisen päivähoidon ja neuvolan yhteistyön kannalta 

oleellista, että tietoa päivähoidon toiminta- ja vuorovaikutusympäristöstä siirretään neuvolaan 

vain onko tämän tyyppisen tiedon paikka jossakin muualla. 

 

Voimavarojen tunnistamisen ja vaalimisen avulla voidaan vahvistaa lapsen vahvuuksia ja tukea 

mahdollisia kehityksen kohteita. Voimavarojen ja positiivisten asioiden vaalimisen on todettu 

edistävän lasten hyvinvointia. Tämän vuoksi voimavarojen tarkastelu lapsen hyvinvoinnin edis-

tämiseksi on perusteltua. 

 

Hyve-tiedonsiirtolomakkeella on mahdollista saada tietoa myös perheen hyvinvoinnista ja van-

hempien voimavaroista. Hyve-tiedonsiirtolomakkeen viides kohta - Perheen esiin tuomat asiat 

(sisaruksen syntymä, avioero, muutto tmv.), mitkä vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen, jossa 

perhe saa tuoda esille muita lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia asioita, voi mahdollistaa 

lapsen ja perheen hyvinvoinnin laajemman arvioinnin. Tässä tutkimuksessa huomattiin että vii-

dennen kohdan merkinnät koskivat suurelta osin lapsen fyysiseen terveyteen liittyviä huolenai-

heita. Joitakin mainintoja perheen voimavaroista oli kirjattu. 

 
Lisäkysymykset 

Tässä tutkimuksessa varsinaiseen Hyve-tiedonsiirtolomakkeeseen oli kehitetty myös lisäkysy-

myksiä. Tämän tutkimuksen perusteella lisäkysymykset tuottivat lisätietoa lapsen hyvinvoinnista. 

Lisäkysymysten avulla saatiin lisätietoa esimerkiksi lapsen materiaalisista ja kulttuurisista voima-

varoista sekä vanhempien ja henkilökunnan arvioimana että lapsen itsensä kokemana. 

 

Lapsi päivähoidossa 

Vanhempien ja päivähoidon arviot päivähoidon laadusta ja sen vaikutuksista lapsen hyvinvointiin 

olivat samankaltaisia.  Sekä vanhemmat että päivähoidon henkilökunta pitivät päivähoidon toi-

mintaympäristöä lapsen kehitykselle suotuisana ja päivärytmiä lapselle erittäin sopivana. Kumpi-

kin arvioitava kohta koski materiaalisia voimavaroja ja päivähoidon työntekijöiden ja vanhempien 

mielestä toimintaympäristö ja päivärytmi käsitettiin lapsen voimavaroina.  

 

Vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta kokivat myös, että lapsella on päivähoitoryhmässään 

kavereita ja ystäviä ja että päivähoitoryhmän aikuiset luottivat sopivassa suhteessa lapsen osaa-
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miseen. Tämä osa-alue tarkasteli lapsen sosiaalisia voimavaroja ja myös tämän ajateltiin olevan 

lapsen hyvinvointia edistävä tekijä.  

 
Vanhempien ja henkilökunnan ajatukset kuitenkin myös erosivat toisistaan. Vanhemmilla ja päi-

vähoidon henkilökunnalla oli esimerkiksi erilaiset käsitykset siitä, oliko lapsi kokenut kiusaamista 

päivähoitoryhmässään. Vanhemmista suurin osa ei osannut sanoa oliko lapsi kokenut kiusaamis-

ta ja päivähoidon henkilökunta puolestaan oli täysin eri mieltä tai eri mieltä siitä, että lapsi olisi 

kokenut kiusaamista. Tässä kohtaa tuli selvästi ilmi, että päivähoidon työntekijöiden selkeä näke-

mys siitä, että päivähoitoryhmässä ei esiinny kiusaamista, ei ollut selkiytynyt kaikille vanhemmil-

le. Lasten haastattelujen perusteella noin puolet lapsista koki, että kiusaamista tapahtuu ja puolet 

koki, että päivähoitoryhmässä ei kiusata ketään. Näin ollen on todennäköistä, että jossakin ryh-

mässä lapset kokevat kiusaamista mutta henkilökunnan arvioiden mukaan sitä ei tapahdu. On 

myös mahdollista, että eri osapuolet tarkoittavat kiusaamisella hieman eri asioita. Joka tapaukses-

sa, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen ovat oleellisia asioita lapsen hyvinvoinnin 

edistämisen kannalta (Repo 2013). 

 

Vanhempien arviot siitä, pyrkiikö lapsi aktiivisesti vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin, olivat 

erilaisia. Kuten kiusaamiseen liittyvässä arviossa, myöskään lasten vaikuttamisyritysten kohdalla 

suurin osa vanhemmista ei tiennyt pyrkiikö lapsi aktiivisesti vaikuttamaan itseään koskeviin asi-

oihin. Henkilökunnasta suurin osa oli sitä mieltä että lapsi pyrkii vaikuttamaan mutta suuri osa oli 

myös eri mieltä. Myös tässä kohtaa on selvää, että tieto lapsen vaikuttamismahdollisuuksista tai 

yrityksistä ei tavoita vanhempia. Lapsen osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukemisen kan-

nalta lapsen vaikuttamisyritysten näkyväksi tekeminen on ensiarvoisen tärkeää. (katso esim. 

Venninen, Leinonen & Ojala 2010.) 

 

Lapsen ajatuksia 

Lasten haastatteleminen tuotti tärkeää ja subjektiivista tietoa lasten hyvinvoinnista. Tämän tyyp-

pisen hyvinvointitiedon kerääminen on perusteltua koska lasten hyvinvoinnin edellytyksenä voi-

daan pitää (aikuisten antamien voimavarojen ja huolenpidon lisäksi) aikuisen halua ja kiinnostus-

ta kuunnella lasta ja ottaa huomioon lasten näkemykset ja pyrkimykset (Kiili 1998). 

 

Lasten omat käsitykset hyvinvointiin vaikuttavista asioista tulivat selkeästi ilmi lisäkysymyksissä. 

Lapset saivat kertoa mikä oli heidän mielestään päivähoidossa mieluisaa tai kurjaa, kokivatko 

lapset itse että heillä oli ystäviä tai oliko ryhmässä kiusaamista. Lisäksi lapset arvioivat olivatko he 

saaneet positiivista palautetta ja jos olivat mihin liittyen. Lopuksi lapset saivat arvioida sitä mistä 

he saavat päivähoidossa päättää.  

 

Tulokset osoittivat että päivähoidossa oli runsaasti lapsille mieluisia asioita, joiden vaalimisen ja 

vahvistamisen voidaan ajatella lisäävän lasten hyvinvointia. Leikkiminen oli lähes kaikkien lasten 

mielestä parasta päivähoidossa. Tutkimuksessa tuli myös selkeästi ilmi, että kurjaa päiväkodissa 
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oli kiusaaminen, jota useat lapset mainitsivat ryhmässä esiintyvän. Kuitenkaan lasten vanhemmat 

tai päivähoidon henkilökunta eivät olleet samaa mieltä kiusaamisen esiintymisestä lapsiryhmässä. 

Henkilökunta koki, että kiusaamista ei esiinny juuri lainkaan ja suurin osa vanhemmista ei osan-

nut sanoa, onko lasta kiusattu. 

 

Lasten ajatukset siitä, mistä he olivat saaneet positiivista palautetta, kertovat millä keinoin lapsen 

hyvinvointia voisi edistää. Lapset olivat saaneet kehuja useimmiten toimittuaan toivotulla tavalla 

ja joku oli saanut positiivista palautetta olemalla oma itsensä. On oleellista miettiä millaisiin asioi-

hin liittyen lapsia oli komennettu. Suurin osa lapsista koki, että heitä oli komennettu epäsopivasta 

käytöksestä tai toiminnasta. Joskus epäsopiva käytös oli yhteydessä vuorovaikutukseen liittyvien 

normien kyseenalaistamiseen ja joskus päiväkodin toimintakulttuurissa vallitsevien sääntöjen 

rikkomiseen. On mielenkiintoista pohtia, kuinka paljon lasten pitää oppia säätelemään käyttäyty-

mistään erilaisiin toiminta- ja vuorovaikutusympäristöihin sopivaksi jo varhaisessa vaiheessa ja 

millaisia vaikutuksia itsesäätelykyvyn kehittymiselle tai kehittymättömyydellä voi olla lapsen 

hyvinvoinnille. 

 

Lapset kokivat, että he saivat useimmiten päättää asioista, jotka liittyivät leikkeihin ja leikkikave-

reihin. Tämä on hienoa, koska leikkiminen oli useimpien lasten mielestä mieluisinta tekemistä 

päivähoidossa. Päivähoidon työntekijöillä oli suurin päätösvalta liittyen siirtymätilanteisiin ja 

aikatauluihin. Tarkastelemalla sitä, mistä aikuiset saavat lasten kokemuksen mukaan päivähoi-

dossa päättää, voidaan arvioida aikuisen roolia lapsen hyvinvoinnin edistäjänä tai estäjänä. On 

helpottavaa, että aikuinen on vastuussa kiusaamisen ehkäisystä ja päivärytmistä, mutta jos lapsi 

kokee, että aikuinen päättää kaikesta, saattaa lapsen kokemus omasta pystyvyydestään, ja näin 

ollen myös hyvinvoinnista, heikentyä.   

 

Käsitykset lapsen kehityksestä 

Tulokset osoittivat, että selvästi suurin osa vanhemmista ja päivähoidon henkilökunnasta ei ollut 

huolissaan lapsen kehityksestä Hyve-tiedonsiirtolomakkeessa mainittujen kehityksen osa-

alueiden suhteen.   

 

Hyvinvoinnin lisääminen 

Lapsen vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta painottivat lapsen hyvinvointia lisäävissä teki-

jöissä samankaltaisia asioita. Sekä vanhemmat että henkilökunta kokivat, että toimiminen pie-

nemmässä ryhmässä edistäisi lapsen hyvinvointia. Pienemmässä ryhmässä toimimista lapsen 

hyvinvointia edistävänä tekijänä perusteltiin sillä, että pienemmässä ryhmässä melutaso olisi 

alhaisempi ja aratkin lapset uskaltavat ilmaista itseään. Pienempi ryhmä liittyy päivähoidon mate-

riaalisiin voimavaroihin. 

 

Vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta kokivat, että lapsen hyvinvointia edistää lapsen yksilöl-

linen huomiointi. Päivähoidon henkilökunta painotti, että lapsen tulisi saada enemmän aikuisen 
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jakamatonta huomiota ja aikaa. Vanhemmat toivoivat, että lasta kuunnellaan ja lapsi otetaan huo-

mioon yksilönä sekä sitä, että lapsen itsemääräämisoikeutta sopivissa tilanteissa kunnioitetaan.  

 
Sosiaalisten voimavarojen lisäämisen koettiin edistävän lapsen hyvinvointia. Sosiaalisten suhtei-

den merkitys lapsen hyvinvoinnille oli sekä vanhempien että päivähoidon henkilökunnan mielestä 

merkittävä. Vanhemmat toivoivat että kiusaamiseen puututaan ja että aikuiset pitävät huolta, ettei 

kukaan jää yksin. Päivähoidon henkilökunta korosti erilaisten leikkiryhmien muodostamista lap-

sen toiveiden ja tarpeiden mukaan. 

 

Vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan arvioissa liittyen lapsen hyvinvointia edistäviin asioi-

hin oli yhteneväisyyksiä sosiaalisiin ja inhimillisiin voimavaroihin sekä siihen mitä lapset itse 

pitävät tärkeänä oman hyvinvointinsa kannalta. Myös lapsille kaverisuhteet ja oman itsen koke-

minen tärkeäksi ovat kaikkein merkittävimpiä asioita. Tulokset ovat yhteneväisiä Sari Paanasen 

pro gradun (2006) tuloksiin, joissa tarkasteltiin lapsen hyvinvointia edistävää arkea päivähoidos-

sa. Lapsille tärkeimpiä hyvinvointia edistäviä tekijöitä päivähoidossa olivat toiminta ja vertaissuh-

teet ja vanhemmat painottivat turvallisuutta, lapsen yksilöllisyyttä ja hyvää perushoitoa.  

 
3. Millaisia haasteita liittyy neuvolan henkilöstön ja päivähoitohenkilöstön työskente-

lyyn lapsen hyvinvoinnin tukemisessa? 

 

Tässä hankkeessa neuvolan ja päivähoidon yhteistyöhön liittyvät haasteet koskivat pääasiassa 

erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittamista. Yhteistyökumppanin lähtökohtien tunnistami-

nen vei yhteistyötä eteenpäin ja yhteistyölle asetettujen odotusten arvioiminen selkeytti myös 

omia näkökulmia. Lisääntynyt tieto yhteistyökumppanin työn kuvasta auttoi kehittämään yhteis-

työtä lapsen ja perheen hyvinvointia paremmin palvelevaksi. 

 

Erilaiset toimintakulttuurit korostuivat tiedon kirjaamiseen liittyvissä asioissa. Hankkeen aikana 

sekä neuvolan että päivähoidon henkilökunta sitoutui arvioimaan ja kehittämään omaa tapaansa 

dokumentoida lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvää tietoa. Erilaisia kirjaamistapoja arvioitiin 

erityisesti Hyve-tiedonsiirtolomakkeen avulla. Pelkän Hyve-tiedonsiirtolomakkeen asianmukai-

nen täyttö ei kuitenkaan työntekijöiden mielestä aina varmistanut sujuvaa yhteistyötä. Sekä neu-

volan että päivähoidon työntekijät kokivat, että mielekästä yhteistyötä lisäsivät konkreettiset 

tapaamiset ja vuorovaikutus yhteistyökumppanin kanssa.  

 

Yhteistyön haasteita miettiessä on tärkeää arvioida sitä, mihin pystyy itse vaikuttamaan. Oman 

kirjaamistyylin jatkuva kehittäminen ja avoimuus yhteistyöhön ovat asioita joihin jokainen osa-

puoli voi vaikuttaa. Lääkäripulaan taas yksittäisen työntekijän on hankala suoraan vaikuttaa.  Hy-

ve-mallin kohdalla oman haasteensa luo se, että malli on vielä uusi. Sujuvat toimintatavat ja yh-

teistyömuodot hakevat vielä paikkaansa ja kehittyvät yhteistyökumppanien kesken koko ajan. 
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Hyve-mallin keskeinen tavoite on lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämisen mahdollistaminen 

neuvolan ja päivähoidon yhteistyön avulla. Tätä varten Hyve-tiedonsiirtolomakkeen arvioimisen 

lisäksi on tehtävä aktiivisesti työtä päivähoidon ja neuvolan välisen yhteistyön kehittämiseksi kohti 

sellaisia yhteistyön muotoja, jotka parhaalla mahdollisella tavalla palvelevat kaikkia osapuolia.  
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7 Pohdinta 
 
Lasten hyvinvoinnista ja sen arvioimisesta 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan 4-vuotiaiden lasten hyvinvointia Hyve-mallin avul-

la. Tämä tarkoitti, että sekä Hyve-tiedonsiirtolomakkeesta ja lisäkysymyksistä että neuvolan ja 

päivähoidon välisen yhteistyön muodoista pyrittiin kartoittamaan lapsen hyvinvointiin liittyviä ja 

vaikuttavia asioita.  

 

Tutkimuksessa lapsen hyvinvointia onnistuttiin arvioimaan useasta eri näkökulmasta. Lapsen hy-

vinvointia Hyve-tiedonsiirtolomakkeen avulla arvioivat perhe, jossa lapsi kasvaa, päivähoidon työn-

tekijät sekä neuvolan terveydenhoitajat ja neuvolalääkärit. Lisäkysymysten avulla syvennettiin van-

hempien ja päivähoidon henkilökunnan näkemystä lapsen hyvinvoinnista ja selvitettiin lapsen aja-

tuksia omasta hyvinvoinnistaan. Näin onnistuttiin yhdistämään hyvinvointiin liittyviä subjektiivisia 

ja objektiivisia näkökulmia, jotka mahdollistavat lapsen hyvinvoinnin laaja-alaisen tarkastelun.  

 

Tässä tutkimuksessa lasten hyvinvointia haluttiin tarkastella positiivisten asioiden kautta. Tämä 

tarkoitti sitä, että huomio kiinnittyi niihin voimavaroihin, joita lapsella jo on ja joita ympäristö kyke-

nee vahvistamaan. Viime vuosina tutkimus on vahvasti tuonut esiin myönteisten tunteiden merki-

tyksen muun muassa ihmisen hyvinvointiin ja oppimiseen. Lapsen kehitystä uhkaavien ja vaaranta-

vien asioiden kartoittamisen sijaan keskityttiin mahdollisuuksiin ja onnistumisiin. Lapsen hyvin-

vointiin liittyviä voimavaroja etsittiin Hyve-tiedonsiirtolomakkeesta ja niitä löytyi runsaasti. Hyve-

tiedonsiirtolomakkeeseen kirjattujen asioiden tarkastelun perusteella päivähoidon ja neuvolan 

työntekijät yhdessä lapsen vanhempien kanssa kokivat, että lapsilla on runsaasti voimavaroja.  

 

Päivähoidon ja neuvolan työntekijät arvioivat Hyve-tiedonsiirtolomakkeelle tehtyjen kirjausten 

perusteella, että lapsilla on käytössään jo paljon tietoihin ja taitoihin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja 

vuorovaikutustaitoihin liittyviä voimavaroja. Vähemmän kirjattiin toiminta- ja kehitysympäris-

töön liittyviä voimavaroja. Tietoihin ja taitoihin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen 

liittyvien voimavarojen korostaminen saattaa johtua monesta asiasta. Ensimmäiseksi Hyve-

tiedonsiirtolomake ohjaa arvioimaan ensisijaisesti lapsen kasvua ja kehitystä, taitoja ja tietoja. 

Hyve-tiedonsiirtolomakkeen avulla myös siirretään tietoa neuvolasta päivähoitoon ja päinvastoin, 

jolloin korostuu tehokkaan viestinnän tarve. Neuvola ja päivähoito haluavat selkeää tietoa siitä, 

mitkä ovat lapsen tiedollisia ja taidollisia vahvuuksia ja mitkä taas lapsen tuen tarpeita, jotta nii-

den tukeminen voidaan aloittaa ajoissa ja oikeilla menetelmillä.   

 

Tehokas viestiminen ja lapsen tiedollisten ja taidollisten voimavarojen ja tuen tarpeiden kirjaami-

nen ovat lapsen hyvinvointia edistäviä asioita, mutta tietojen ja taitojen sekä lapsen kasvun ja 
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kehityksen kaksinapaisuuden korostamisen lisäksi lapsen hyvinvointia ja voimavaroja olisi kuvat-

tava laajemmin, jotta kokonaiskuva lapsen hyvinvoinnista voidaan muodostaa. 

 

Tässä tutkimuksessa lapsen hyvinvointiin liittyvää lisätietoa saatiin tutkimusta varten kehitetty-

jen lisäkysymysten avulla. Päivähoidon ja neuvolan työntekijät kokivat lisäkysymykset pääosin 

mielekkäiksi ja niiden koettiin tuottavan syventävää tietoa lapsen ja perheen hyvinvoinnista. Lisä-

kysymykset ottavat huomioon lapsen hyvinvointiin vaikuttavat ympäristöt sekä lapsen omat aja-

tukset omasta hyvinvoinnistaan ja tämän vuoksi niiden avulla voitiin muodostaa laajempi kuva 

lapsen ja perheen hyvinvoinnista. Erityisesti lapsia haastattelemalla päästiin käsiksi lasten omiin 

kokemuksiin omasta hyvinvoinnistaan. Muuten lasten hyvinvointiin liittyvissä arvioissa tukeudut-

tiin vanhempien sekä päivähoidon ja neuvolan työntekijöiden arvioihin lapsen hyvinvoinnista. 

 

Lasten hyvinvointiin liittyvien voimavarojen havaitseminen on mahdollista monin eri tavoin. Las-

ten hyvinvointia voidaan tarkastella kysymällä, kuuntelemalla ja ennen kaikkea havainnoimalla. 

Sensitiivinen ja moniaistinen havainnoiminen on tärkeää, koska lapsen kerrontaa luonnehtii ko-

konaisvaltaisuus, kehollisuus, monikanavaisuus ja vuorovaikutuksellisuus (Puroila, Estola & Syrjä-

lä 2012a). Lapselle puhe on vain yksi kerronnan ja oman hyvinvoinnin heijastamisen tapa ja lapset 

kertovat hyvinvoinnistaan myös ilmeillä, eleillä, äänenpainoilla, toiminnalla, kehon kielellä, piir-

tämällä, laulamalla, liikkumalla ja leikkimällä. Myös hiljaisuus ja vetäytyminen saattavat olla lap-

selle keinoja kertoa hyvinvoinnistaan tai sen puutteesta. Koska lapsen hyvinvoinnin ilmentäminen 

on monikanavaista, täytyy myös kuuntelemisen olla. (Puroila & Estola 2012; Smidt 2011). Moni-

kanavainen lapsen kuuleminen ja näkeminen vaativat aikuisilta sensitiivisyyttä ja lapsen voima-

varojen tarkasteleminen vaatii kykyä nähdä hyvät asiat lapsessa.   

 
Hyve-malli: päivähoidon ja neuvolan välinen yhteistyö 

Koska päivähoito ja neuvola toimivat yhteistyössä samojen perheiden kanssa, on yhteistyö näiden 

toimialojen välillä perusteltua. Osana tätä tutkimusta tarkasteltiin myös tämän yhteistyön haastei-

ta sekä merkityksiä lapsen ja perheen hyvinvoinnille. Yhteistyötä tarkasteltiin erityisesti Hyve-

mallin puitteissa.  

 

Hyve-malli koettiin tässä tutkimushankkeessa toimivaksi. Päivähoidon ja neuvolan työntekijät 

kokivat, että Hyve-malli antaa hyvän pohjan päivähoidon ja neuvolan väliselle yhteistyölle lapsen 

ja perheen hyvinvoinnin tukemiseksi. Hyve-mallin avulla lapsen hyvinvointia sekä vahvuuksia ja 

tuen tarpeita pystyttiin myös arvioimaan useasta näkökulmasta, mikä mahdollistaa lapsen ja per-

heen hyvinvoinnin laajemman tarkastelun. Hyve-malli tuo myös päivähoidon ja neuvolan välisen 

yhteistyön näkyväksi vanhemmille. Koko prosessin läpikäymisen yhdessä koettiin olevan konk-

reettista työskentelyä lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi.  
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Hyve-mallissa oli kuitenkin myös kehitettävää. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että kahden eri 

toimialan välinen yhteistyö saattoi itsessään olla haaste. Erilaiset tiedonkeruun ja -kirjaamisen 

menetelmät sekä ennakkokäsitykset ja -odotukset toisen työstä vaikuttivat yhteistyöhön.  Käytän-

nön haasteita olivat Hyve-tiedonsiirtolomakkeiden lähettämiseen ja palautumiseen liittyvät asiat. 

Hankkeessa kuitenkin huomattiin, että tutustumalla yhteistyökumppaniin ja tarkastelemalla omia 

tiedonkeruuseen ja - kirjaamiseen liittyviä asioita, päästiin yhteistyössä jo hiukan pidemmälle. 

Yhteistyön haasteita helpotti myös selkeä ja hyvin toimiva Hyve-tiedonsiirtolomake ja muu yhteis-

työ pelkän paperisen tiedonsiirron lisäksi. Hyve-mallia tarkasteltaessa on tärkeä muistaa, että 

malli on vielä uusi ja kehittymistä tapahtuu jatkuvasti.  

 

Parhaimmillaan Hyve-mallin mukainen neuvolan ja päivähoidon välinen yhteistyö lisää lasten ja 

perheiden hyvinvointia. Sekä päivähoito että neuvola ovat lapsen toiminta- ja kehitysympäristöjä 

ja näiden ympäristöjen vaikutus lapsen hyvinvointiin on kiistaton. Varhain havaittujen riskien ja 

erilaisten tukimuotojen laatu ja määrä raskauden aikana sekä ensimmäisten vuosien aikana syn-

tymän jälkeen on todettu vaikuttavan suojaavasti lapsen kehitykseen (Olds 2002). Tällainen tuki 

mahdollistuu Suomessa neuvolajärjestelmän kautta. Samoin päivähoidon vaikuttavuudesta on 

paljon tutkimustietoa ja on osoitettu, että annetun hoidon laadulla on todistettavasti merkittäviä 

vaikutuksia lapsen kehitykselle (Kronqvist 2011, 15; Lamb 1998; Love, Schochet,& Mecktroth 

1996; Kalland 2006). 

 
Päivähoidon ja neuvolan välisen yhteistyön kehittäminen lapsen ja perheen hyvin-
voinnin edistämiseksi 
 
Yhteistyön jatkuva kehittäminen on tärkeää, koska kummallakin taholla on tärkeää rooli perhei-

den elämässä. Vaikutusmahdollisuuksia on, sillä sekä päivähoidosta että neuvolasta käsin on 

mahdollista laajentaa yhteistyötä koskemaan perheen hyvinvointia kokonaisuudessaan (Kalland 

2006) Viime aikoina on kiinnitetty huomiota samojen lasten ja perheiden kanssa toimivien taho-

jen väliseen yhteistyöhön ja on selkeästi todettu, että kahden eri toimialan puutteellinen yhteistyö 

ei edistä lapsen ja perheen hyvinvointia (Oikeusministeriö 32/2013).  

 

Neuvolan ja päivähoidon välisen moniammatillisen yhteistyön keskiössä tulee olla lapsen ja per-

heen hyvinvoinnin edistäminen. Yhteistyön tavoite on tärkeä kun tarkastellaan Hyve-mallin mu-

kaista lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvän tiedon tuottamista ja dokumentoimista. Kaikkein 

oleellisinta Hyve-malliin liittyvässä hyvinvointitiedon tuottamisessa ja dokumentoimisessa on sen 

hyvinvointia lisäävän vaikutuksen varmistaminen lapsen elämässä. Sekä neuvolan että päivähoi-

don tulee arvioida sitä, miten Hyve-mallin avulla tuotettu hyvinvointitieto hyödyttää lasta arjessa. 

Hyve-mallin keskiössä ei ole vain toimiva tiedonsiirto vaan lapsi, jonka hyvinvoinnille Hyve-

tiedonsiirtolomakkeeseen kirjatuilla asioilla on suuri merkitys. Tämä tarkoittaa sitä, että päivä-

hoidon ja neuvolan dokumentoimalla tiedolla on vaikutuksia sekä lapsen kehitykseen tässä ja nyt 

että lapsen tulevaisuuteen.  
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Lapsen hyvinvointiin oleellisesti liittyvät asiat on dokumentoitava huolellisesti, jotta lapsen hy-

vinvointia voidaan vahvistaa esimerkiksi varmistamalla lapsen tuen saanti. Tuen tarpeiden huolel-

lisen kirjaamisen lisäksi yhtä tärkeää on kirjata lapsen voimavaroja. Näitä voimavaroja vahvista-

malla voidaan edistää jokaisen lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä ja lisätä lasten ja perhei-

den hyvinvointia. Hyve-tiedonsiirtolomakkeeseen tulee sisällyttää oleelliset tiedot lapsen hyvin-

vointiin vaikuttavista asioista, jotta niihin voi tarttua hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 

Hyve-malli voi parhaimmillaan edistää lapsen ja perheen hyvinvointia merkittävästi.  Tämä vaatii 

hyvin toimivaa yhteistyötä neuvolan ja päivähoidon välillä.  Moniammatillisen yhteistyön tekemi-

nen edellyttää yhdessä oppimista (Kontio 2010). Tämä tarkoittaa yhteisen tavoitteen kirkastamis-

ta, omien menetelmien kehittämistä ja yhteistyökumppanin menetelmiin tutustumista. Jotta malli 

edistäisi lapsen hyvinvointia, on lapsen omat ajatukset ja kokemukset omasta hyvinvoinnistaan ja 

siihen vaikuttavista asioista otettava entistä enemmän huomioon.  

 

On otettava kuitenkin huomioon, että lasten ja nuorten hyvinvointi kehittyy osittain aikuisten 

ehdoilla (Kautto 2006). Lapsen omien näkemysten kunnioittamisen ja aikuisten vastuun lasten 

hyvinvoinnista täytyy kuitenkin olla tasapainossa (Puroila et al. 2012).  Lapsen elämässä vaikutta-

vien aikuisten on muistettava, että lasten hyvinvointi on tärkeää tässä ja nyt. Kaikki lapset halua-

vat, että heistä ollaan ylpeitä ja heistä välitetään ja kaikki lapset haluavat tuntea kuuluvansa jo-

honkin ja olla osallisina johonkin (yhteisöön). Kaikki lapset haluavat tulla kuulluksi ja vaikuttaa 

itseään koskeviin asioihin.  

 

Positiivisiin asioihin keskittyminen ja voimavarojen tarkasteleminen ovat perusteltuja keinoja 

pyrkiä lisäämään lasten hyvinvointia. Tällä hetkellä näyttää nimittäin siltä, että vaikka yksilöillä 

on enemmän materiaalista hyvää ja ympäristöön liittyviä positiivisia asioita kuin koskaan, ahdis-

tuneisuus ja masentuneisuus ovat silti lisääntyneet (Seligman et al. 2009). Hyvinvoinnin edistämi-

seksi tarvitaan jotain muuta kuin materiaa tai riskitekijöiden kartoittamista. Tarvitaan pieniäkin 

positiivisia asioita arjessa, hyvä ei lisäänny (vain) pahaa vastustamalla - hyvä lisääntyy myös hy-

vää lisäämällä. 
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Pääkaupunkiseudun päiväkodeissa lasten ja perheiden hyvinvointia edistetään Hyve-mallin 
avulla. Hyve-mallissa arvioidaan nelivuotiaan lapsen kehitystä ja hyvinvointia vanhempien, 
päivähoidon ja neuvolan yhteistyönä. Hyve-malli koostuu päivähoidossa käytävästä 
varhaiskasvatuskeskustelusta sekä neuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksista.  

Tässä kehittämisraportissa kerrotaan, millaista tietoa lasten hyvinvoinnista päivähoito ja 
neuvola tuottavat ja dokumentoivat Hyve-prosessissa. Lisäksi arvioidaan yhteistyöstä 
syntyneen tiedon laatua ja merkityksiä lapsen hyvinvoinnille. Raportissa huomioidaan myös 
lapsen omien voimavarojen tunnistamisen ja tukemisen vaikutukset lapsen hyvinvointiin.

Kehittämisnäkökulmaa tuo esiin pohdinta siitä, miten päivähoidon ja neuvolan tuottamaa 
tietoa voitaisiin hyödyntää lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tärkeätä on myös tarkastella, 
millaisia haasteita yhteistyöhön liittyy ja miten nämä haasteet voi kääntää yhteistyötä 
rakentaviksi tekijöiksi.

Kehittämisraportissa kerrotaan tällä hetkellä käytössä olevan toimintamallin arvioinnista 
ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Raportti on koottu tueksi kaikille lapsen ja perheen 
hyvinvoinnin edistämisen puolesta työskenteleville päivähoidon ja neuvolan työntekijöille ja 
muille toimijoille. 

Selvitys on osa Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metron 
vuosina 2011–2013 toiminutta Katse Lapseen -hanketta. Yhteistyössä olivat mukana Espoo, 
Helsinki, Kauniainen, Vantaa ja Helsingin yliopisto.   
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