
        
Kuinka hyvä tuntuma sinulla on arjen 

varhaiskasvatukseen? Testaa itsesi! 

Vaikka tämä testi on leikkimielinen, se perustuu kuitenkin kattavaan 

tutkimukseen tammi-toukokuussa 2010. Kysymysten taustalla 

olevantutkimuksen aineiston keruusta, tuloksista, työkaluista ja 

seurannasta saat tietoa Kuuma-kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, 

Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) 

osastolta. Tulokset koskevat klo 8:00–12:00 välistä aikaa suomalaisessa 

päiväkodissa, ellei toisin mainita. 

1. Kuinka kauan 1-vuotias lapsi keskimäärin käyttää aamupäivällä 

aikaa syömiseen (aamupala ja lounas) 

a. 31 minuuttia 

b. 42 minuuttia 

c. 57 minuuttia  

d. 104 minuuttia 

2. Kuinka kauan 4-vuotias lapsi keskimäärin ulkoilee aamupäivän 

aikana? 

a. 22 minuuttia 

b. 36 minuuttia 

c. 46 minuuttia 

d. 54 minuuttia 

3. Kuinka kauan 6-vuotias lapsi viettää keskimäärin vapaasti 

leikkien sisällä? 

a. 20 minuuttia 

b. 27 minuuttia 

c. 38 minuuttia 

d. 53 minuuttia  

4. Kuinka kauan 5-vuotias lapsi leikkii keskimäärin aamupäivän 

aikana sääntöleikkejä? 

a. 6 minuuttia 

b. 9 minuuttia 

c. 12 minuuttia 

d. 13 minuuttia  

5. Kuinka pitkän ajan 3-vuotias lapsi viettää keskimäärin tekemällä 

jotakin kiellettyä? 

a. 2,4 minuuttia  

b. 3,2 minuuttia 

c. 4,8 minuuttia 

d. 7,2 minuuttia 

6. Kuinka kaukana metreinä lähin kasvattaja on keskimäärin 6-

vuotiaasta lapsesta? 

a. 3,36 metriä 

b. 4,49 metriä  

c. 5,45 metriä 

d. 6,72 metriä 

7. Entä kuinka kaukana lähin kasvattaja on keskimärin 1-

vuotiaasta lapsesta? 

a. 1,50 metriä 

b. 2,67 metriä  

c. 3,36 metriä 

d. 4,11 metriä 

8. Kuinka monta minuuttia 1-vuotias lapsi istuu keskimäärin 

aikuisen sylissä tai muuten koskee aikuiseen? 

a. 8 minuuttia 

b. 13 minuuttia 

c. 17 minuuttia 

d. 24 minuuttia  

 

9. Entä kuinka monta minuuttia 6-vuotias lapsi istuu keskimäärin 

aikuisen sylissä tai muuten koskee aikuiseen? 

a. 1,3 minuuttia 

b. 2,4 minuuttia 

c. 3,7 minuuttia 

d. 5,0 minuuttia  

10. Minä kuukautena tyttöjen fyysinen aktiivisuus on suurin 

ulkoilun aikana? 

a. Tammikuussa 

b. Helmikuussa  

c. Maaliskuussa 

d. Huhtikuussa 

e. Toukokuu 

11. Mihin kasvattaja käyttää eniten aikaa päiväkodissa? 

a. Ei lapsikontaktia (esim. järjestelee, keskustelee 

aikuisen kanssa) 

b. Havainnoi lapsia (voi järjestellä asioita samaan 

aikaan)  

c. On vuorovaikutuksessa yhden lapsen kanssa 

d. On vuorovaikutuksessa lapsiryhmän kanssa 

e. Opetus ja suora kasvatustoiminta 

12. Missä lapset leikkivät eniten sääntöleikkejä? 

a. Suomalaisessa päiväkodissa  

b. Suomalaisessa perhepäivähoidossa 

c. Taiwanilaisessa päiväkodissa 

13. Kuinka monta prosenttia tyttöjen havaituista lapsikontakteista 

on kontakteja toisiin tyttöihin? 

a. 38 % 

b. 49 % 

c. 59 % 

d. 70 %  

14. Entä kuinka monta prosenttia poikien havaituista 

lapsikontakteista on kontakteja toisiin poikiin? 

a. 38 % 

b. 49 % 

c. 59 %  

d. 70 % 

15. Kuka lapsista mainitaan kaikkein harvimmin suosituimpana 

leikkikaverina 

a. Se jolla on paljon mukautuvaa orientaatiota  

b. Se jolla on paljon osallistuvaa orientaatiota  

c. Se jolla on paljon omaehtoista (dominoivaa) 

orientaatiota 

d. Se jolla on paljon vetäytyvää orientaatiota 

e. Se jolla on paljon epätietoista orientaatiota  

16. Entä kuka lapsi mainitaan useimmiten epäsuosittuna 

leikkikaverina? 

a. Se jolla on paljon mukautuvaa orientaatiota 

b. Se jolla on paljon osallistuvaa orientaatiota  

c. Se jolla on paljon omaehtoista (dominoivaa) 

orientaatiota  

d. Se jolla on paljon vetäytyvää orientaatiota 

e. Se jolla on paljon epätietoista orientaatiota 

 

Tarkista vastaukset Kuuma-kuntien osaston seinältä ja laske pistemääräsi 

yhteen. 



        
 

 

Oikeat vastaukset: 1c, 2c, 3d, 4d, 5c, 6b, 7b, 8d, 9d, 10b, 11b, 12a, 13c, 14b, 15e, 16c 

Testitulokset: 

14-16 pistettä: Sinulla on uskomattoman tarkka tuntuma päiväkodin arkeen. Mikään ei jää sinulta huomaamatta. Sinä näet tarkasti sekä 

ihmisen oman tilanteen että kokonaisuuden. 

11-13. Sinä olet todella hyvä arvioimaan päivähoidon tapahtumia Sinulla on hyvä tuntuma siihen mitä päivähoidossa tapahtuu. Näet metsän 

puilta ja puut metsältä. 

8-12 pistettä: Sinulla on hyvä tuntuma päiväkodin arkeen. Huomioit päivähoidon arkea monipuolisesti ja tarkasti. Enemmän oikeita vastauksia 

olisi hyvin vaikea saada, sillä se edellyttäisi hyvin laajaa kokemusta eri kuntien päivähoidosta  suoritettuna systemaattisella otannalla. 

5-7 pistettä: Arviosi ovat vähän sinne päin, mutta eivät ehkä sentään perustu pelkkään arvioon. Lisäksi tulokset ovat sellaisia, että niitä on 

vaikea saada selville pelkästään oman kokemuksen avulla. Eli saatat olla jyvällä päivähoidon arjesta. 

0-4 pistettä: Tämä ei ollut sinun päiväsi. Tai ehkä tutkimuksen tulokset eivät sittenkään ole luotettavia. Tai ehkä päiväkodin arki on muuttunut 

runsaasti vuodesta 2010. Tai ehkä omat kokemuksesi ovat vain hyvin erilaisesta päiväkodista. Tämän tutkimuksen tulokset ovat keskimääräisiä 

tuloksia 48:n päiväkodin otoksesta.  

Jos arvelet olevasi itse oikeassa ja testin väärässä, tutustu Kuuma-kuntien tutkimuksen esittelyyn tai tarkemmin Orientaatioprojektin blogissa 

oleviin kuvauksiin tutkimuksen suorittamisesta osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/reunamo/.  

Blogissa on myös runsaasti esimerkkejä tulosten pohjalta kehitetyistä toimintamalleista. Nämä ovat nähtävissä osoitteessa 

http://blogs.helsinki.fi/reunamo/340-2/.  

Tutkimukseen liittyviä muita tuloksia on runsaasti nähtävissä osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/reunamo/orientaatiokonferenssin-esitykset-

23-5-12/.  
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