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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen kehittämishanke. Hanke toteutettiin yhteis-

työssä Verkanappulat Oy:n kahden päiväkodin, Nappulalaakson ja Nappulamet-

sän kanssa. Kehittämishanke alkoi helmikuussa 2015 ja päättyi marraskuussa 

2015. Toteutimme kehittämishankkeen lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön suuntaa-

villa harjoittelujaksoilla keväällä ja syksyllä. 

Lapsen osallisuuden huomioiminen päiväkodin toiminnan suunnittelussa oli ke-

hittämishankkeemme aihe. Hankkeen päätavoitteena oli lisätä lapsen osallisuutta 

päiväkodin toimintojen suunnittelussa. Tavoitteenamme oli myös kehittää var-

haiskasvattajien mahdollisuuksia huomioida lasten osallisuus niin toiminnassa 

kuin sen suunnittelussakin. Tavoitteenamme oli myös hankkeen alussa herättää 

keskustelua ja pohdintaa arkitilanteiden osallisuudesta. Tarkoituksenamme oli 

myös lisätä ymmärrystä osallisuuden lähtökohdista. 

Hankkeemme kehittämistehtävänä oli antaa työntekijöille konkreettisia keinoja 

osallistamisen huomioimiseksi. Keräsimme päiväkodin henkilökunnan kanssa 

yhteistyössä oppaan erilaisista osallisuutta tukevista menetelmistä kehittämisteh-

tävänämme. Meillä oli tavoitteena tehdä oppaasta helposti käyttöönotettava ja 

yksinkertainen apuväline suunnittelun tueksi. Oppaassa esitellään osallisuutta 

huomioivia menetelmiä teoriaan viittaamalla.   

Kehittämishankkeemme raportissa kuvailemme kehittämishankkeen etenemistä. 

Raportti alkaa kehittämishankkeen lähtökohtien kuvailusta: mikä oli hankkeen 

tausta ja tarve, ketkä olivat toimijat ja mikä oli toimintaympäristö sekä mitkä olivat 

kehittämishankkeen tavoitteet ja tehtävä. Lähtökohtien jälkeen alkaa teoriaosuus, 

jonka ensimmäisessä luvussa käsittelemme lapsen osallisuutta ja sen huomioi-

mista toiminnan suunnittelussa. Seuraavassa teorialuvussa käsittelemme lapsen 

osallisuutta myös yhteisöllisyyden näkökulmasta. Luvussa viisi kerromme lapsen 

vuorovaikutuksesta, lapsen kerronnasta ja kuulemisesta osallisuuden pohjana.  

Kehittämishankkeen etenemistä kuvailemme raportissamme luvussa kuusi. 

Avaamme etenemisprosessia taulukon avulla, jossa kerromme, mitä olemme 
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tehneet kuukausittain, ketkä ovat olleet toimijoina ja mitä menetelmiä olemme 

käyttäneet. Etenemisessä kuvailemme myös aineiston hankintaa ja dokumen-

tointia. Luvussa seitsemän käsittelemme hankkeemme osallisuutta tukevia me-

netelmiä. Esittelemme osallisuutta suunnittelussa huomioivat menetelmät kuvai-

lemalla ensin menetelmien lähtökohtia ja taustaa. Kuvailemme myös menetel-

mien kokeilua käytännössä ja lopuksi arvioimme menetelmien toimivuutta ja toi-

mintaa kehittämistiimin näkökulmasta. Samassa luvussa käsitellään kokoa-

maamme opasta ja kerrotaan sen etenemisprosessista. Viimeisessä luvussa ar-

vioimme ja pohdimme kehittämishankkeen ja lopputuotoksen onnistumista. Ar-

vioimme kehittämishanketta prosessina myös sosionomin (AMK) ammatillisuu-

den näkökulmasta.  
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Kehittämishankkeen tausta ja tarve 

Kehittämishankkeemme aihe tuli Nappulametsän ja Nappulalaakson henkilökun-

nalta. Heidän mukaansa ryhmissä, joihin toteutimme menetelmäkokeilumme, 

osallisuutta toiminnan suunnittelussa oli hyvin vähän tai ei juuri ollenkaan. Hank-

keen tarve oli siis suuri ja työntekijät kaipasivat konkreettisia menetelmiä lasten 

osallisuuden tukemiseksi toiminnan suunnittelussa. Innostuimme myös itse työn-

tekijöiden esittelemästä aiheesta.  

Lasten osallisuus kasvattajien työvälineenä auttaa toteuttamaan varhaiskasva-

tuksen pedagogiikkaa ja tavoitteita päiväkodin arkielämässä. (Leinonen 2014, 

26.) Kehittämishankkeemme taustalla olikin tarve saada päiväkodin työntekijöille 

uusia työvälineitä osallistavan suunnittelun lisäämiseksi.  

Osallisuus on merkittävä tekijä lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta. Se vai-

kuttaa suuresti myös lasten hyvinvointiin: lapsen asema ja mielipide on tärkeää 

huomioida. Lasten hyvinvointi ja oikeus täysipainoiseen kasvuun turvataan mah-

dollisimman hyvällä osallistamisen osaamisella. (Pelastakaa lapset 2015.) Osal-

lisuuden huomioiminen toiminnan suunnittelussa tuki osaltaan myös lasten oi-

keuksien toteutumista. Koska päiväkotien henkilökunnat kertoivat, että osallisuu-

den taso suunnittelussa on vähäinen, tarve myös lasten oikeuksien toteutumisen 

kannalta oli olennainen.  

Harry Shier (2006) kuvailee artikkelissaan osallisuuden huomioimisen hyötyjä 

lapsille ja opetukselle. Hänen mukaansa osallisuuden lisääminen parantaa suun-

nitelmien laatua ja opetus kehittyy. Myös lasten käsitys omistajuudesta ja sitou-

tuminen kasvaa. Opettajien ja oppilaiden itsetunto kohoaa. Oppilailla on myös 

kasvava käsitys empatiasta ja sosiaalisesta vastuusta osallisuutta lisättäessä. 

(Shier 2006, 15.) Osallisuuden kehittämisellä olikin tärkeä rooli niin henkilökun-

nan kuin lasten motivaationkin kannalta. Kehittämishankkeen avulla meillä oli 

mahdollisuus kehittää osittain myös suunnitelmien laatua. 
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2.2 Kehittämishankkeen toimijat ja toimintaympäristö 

Kehittämishankkeemme toimeksiantajana toimi Verkanappulat Oy. Verkanappu-

lat Oy on vuonna 2000 perustettu päiväkotiyritys, jolla on yksitoista yksikköä Tu-

russa ja sen ympäristökunnissa. Verkanappulat Oy toimii kuudella eri paikkakun-

nalla ja tarjoaa monipuolista päivähoitoa alle kouluikäisille lapsille. (Verkanappu-

lat 2015a.)  

Päiväkodin perusajatuksena on tarjota turvallisessa ja hyväksyvässä ympäris-

tössä yksilöllistä ja yhteisöllistä, kodinomaista ja kiireetöntä varhaiskasvatusta. 

Verkanappulat painottaa toiminnassaan mm. luonto- ja liikuntakasvatusta ja tar-

joaa lisäksi mahdollisuuksia kielten, matematiikan ja musiikin oppimiseen leikin 

ohessa. (Verkanappulat 2015a.) Kielirikasteinen toiminta kuulu kaikkien päiväko-

tien tarjontaan ja sitä on mahdollista saada ruotsiksi tai englanniksi päiväkodista 

riippuen.  Lisäksi muutamassa päiväkodissa on tarjolla ruotsinkielistä päivähoi-

toa. (Verkanappulat 2015b.)  

Verkanappuloiden opetuksessa hyödynnetään lapsen luontaista uteliaisuutta ja 

oppimishalua. Positiivisten oppimiskokemusten myötä lapsi oppii ja motivoituu 

kyselemään, tutkimaan ja kokeilemaan entisestään asioita. Lapsille pyritään luo-

maan mahdollisimman hyvät puitteet oppimiselle yhteistyössä vanhempien 

kanssa. (Verkanappulat 2015c.) 

Kehittämishankkeen toimintaympäristönä toimi tarkemmin Verkanappuloiden Lit-

toisissa sijaitsevat päiväkodit Nappulalaakso ja Nappulametsä. Nappulalaak-

sossa kehittämishanke toteutettiin 3–5-vuotiaiden lasten ryhmässä. Kaikki ryh-

män aikuiset olivat keväällä 2015 mukana toiminnassa ja sen suunnittelussa. 

Syksyllä ryhmä vaihtui vähän lapsien osalta, mutta työntekijöistä vain yksi jatkoi 

samassa ryhmässä. Nappulametsässä hanke toteutettiin keväällä 3–4-vuotiai-

den ryhmässä ja syksyllä 4-5-vuotiaiden ryhmässä. Syksyllä jatkettiin suurim-

maksi osaksi samojen lasten kanssa heidän siirtyessään vanhempien ryhmään. 

Kehittämishankkeessa meillä oli myös kehittämistiimi, joka oli koko hankkeen 

ajan mukana ja pysyi samana. Tiimi koostui meistä opiskelijoista (Milla ja Sanna) 

ja molempien harjoittelun ohjaajasta. 
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2.3 Kehittämistehtävä ja tavoitteet 

Osallisuudessa olennaista on lapsen kokemus, siitä että hän on mukana teke-

mässä itseään koskevia päätöksiä. Osallisuudesta voidaan puhua vain, kun lap-

selle syntyy tunne, että häntä on kuultu ja hänen kertomallaan on merkitystä. 

Osallisuuden toteutumisen kannalta työntekijän valmiudet yhteistyön tekemi-

seen, kuunteluun ja lasten mielipiteiden huomioimiseen ovat merkittävässä ase-

massa. (THL 2015a.) Kehittämishankkeemme tavoitteena oli lisätä lapsen osalli-

suuden huomioimista toiminnan suunnittelussa. 

Lasten osallistumisesta suunnitteluun on hyötyä. Lasten mielipiteet ja näkemyk-

set parantavat suunnitteluprosessin laatua: he ovat suunnitelman käyttäjiä.  Las-

ten osallistaminen suunnitteluun voi muuttaa aikuisten käsityksiä lapsesta. Aikui-

nen ymmärtää paremmin, että lapset ovat aktiivisia toimijoita, eivätkä vain passii-

visia kohteita. Suunnitteluun osallistuminen myös vahvistaa lapsen käsitystä 

omasta ja omien mielipiteiden arvosta. Lasten osallistuminen mahdollistaa aikui-

sille lapsen mielipiteiden ja ajatusten kunnioittamisen. (THL, 2015b.) Tavoitteena 

oli saada aikuiset ottamaan lapsen osallisuus huomioon toiminnassa ja sen suun-

nittelussa.  

Jotta voi hyödyntää perustoimintojen kasvatuksellisia ja osallistavia mahdolli-

suuksia, pitää kasvattajalla olla tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimi-

sesta. On tärkeää, että kasvattajalla on taitoa huomioida lasten tekemät aloitteet 

ja siirtää ne niin päivittäisiin kasvatuksellisiin tilanteisiin kuin pitkäntähtäimen pe-

dagogisiin suunnitelmiinkin. (Kettukangas & Härkönen 2014, 96.) Osallisuuden 

lisääminen toiminnan suunnittelussa vaati myös osallisuuden lähtökohtien mer-

kityksen ymmärtämistä.  

Kehittämistehtävämme oli lisätä työntekijöiden keinoja osallistamisen tuke-

miseksi. Kehittämistehtävänämme oli kerätä opas päiväkodin henkilökunnan tu-

ella. Tavoitteenamme oli tehdä oppaasta mahdollisimman helppolukuinen ja vai-

vattomasti käyttöön otettava, jotta sitä pystyisi käyttämään arjessa helposti. Op-

paassa esittelimme teoriaa osallisuudesta ja menetelmiä, joilla osallisuus huomi-

oitaisiin toiminnan suunnittelussa.  
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3 LAPSEN OSALLISUUS 

3.1 Osallisuuden määritelmä 

Lasten oikeuksien sopimukseen liittyen on alettu korostaa lasten osallisuutta eri 

yhteiskunnan palveluissa ja heidän kuulemistaan (Turja 2012, 46). Nykyään ha-

lutaan pitää lapset aktiivisina ja aloitteellisina toimijoina, jotka rakentavat omaa 

ymmärrystään vuorovaikutuksessa sosiaalisen ja fyysisen ympäristön kanssa 

(Turja 2012, 43). Vaikka lasten osallisuuteen kiinnitetään nykyisin enemmän huo-

miota, silti on todettu, että aikuisella on päätösvalta viime kädessä (Roos 2015, 

49). 

Keskeistä osallisuuden määrittelyssä on lapsen kuulluksi tuleminen, omassa yh-

teisössään vaikuttaminen sekä tunne ja tietoisuus omasta osallisuudesta (Turja 

2010, 38). Lapsille tulisikin tarjota erilaisia osallisuuteen mahdollistavia vaihtoeh-

toja, joista lapset voisivat valita oman tapansa osallistua juuri senhetkisen tunte-

muksen mukaan (Turja 2010,38).   

Osallisuus mahdollistaa lapsille päätöksentekoon vaikuttamisen, mielipiteiden ja 

näkemyksien ilmaisua: lapset voivat tällöin saada toiminnallaan aikaan muutosta 

(Kataja 2014, 57). Lasten osallisuus voidaan määritellä myös kaiken ikäisten, eri 

kehitystasoisten ja myös heikossa asemassa olevien lasten vapaaehtoisena ja 

omasta tahdosta lähtevänä osallistumisena asioihin, jotka liittyvät itseen suorasti 

tai epäsuorasti (Pelastakaa lapset 2015). 

Osallisuus on monitahoisempaa ja sisällöltään laajempaa kuin toimintaan osallis-

tuminen (Fonsén ym. 2014, 82). Osallisuusajattelulla tavoitellaan, että lapset op-

pivat näkemään tekemänsä valinnat eri näkökulmista (Kataja 2014, 62). Osallis-

tuminen ja osallisuus edellyttävät, että lapsi saa ikätasonsa mukaisesti tarpeeksi 

tietoa, jonka pohjalta hän voi esittää omia näkemyksiään, toiveitaan ja tehdä it-

seään koskevia päätöksiä (Marjanen ym. 2013, 13). 
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Lapsen näkökulman huomioiminen kuuluu lapsen osallisuuteen. (Turja 2007, 

167). Osallisuuden tavoitteena on luoda lapselle tunne, että hänestä ollaan kiin-

nostuneita, häntä arvostetaan ja hänen sanoillaan on merkitystä (Kataja 2014, 

66). Osallisuuden tavoitteena on myös luoda lapselle tunne, että hänen muka-

naolollaan on vaikutusta asioihin (Sinclair 2004, 111). Osallisuus myös edellyttää, 

että lapsille tulee tunne aikuisten luottavan heihin yhteisössään (Turja 2010, 43).  

Tavoitteena osallisuuden toimintakulttuurissa on opetella toimimaan yhdessä ja 

kasvaa omaksi persoonaksi. Osallisuudessa harjoitellaan neuvottelutaitoja, 

kuuntelemista, ideoiden jakamista, toisten kunnioittamista ja huomioimista, em-

patiataitoja, yhteistä vastuunkantoa, toisten mielipiteiden sietämistä ja kunnioitta-

mista. (Kataja 2014, 67.) Kun lapsi kuuntelee muiden näkemyksiä ja perusteluja 

sekä itse perustellessaan, lapsi saa kokemusta toisten ajatusmaailman tiedosta-

misesta ja toisen asemaan asettumisesta. Näin lapsi oppii tärkeitä sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa tarvittavia itseilmaisu-, kuuntelu- ja neuvottelutaitoja. (Turja 

2007, 171.)  

Lapsen ikä- ja kehitystason mukainen ymmärretyksi ja kuulluksi tuleminen on 

keskeisessä osassa Varhaiskasvatuksen suunnitelmassa. Siinä varhaiskasvatus 

käsitetään kasvatukselliseksi vuorovaikutukseksi, jonka tavoitteena on tasapai-

noisen kasvun, kehityksen ja oppimisen turvaaminen. (Kataja 2014, 57–58.) Var-

haiskasvatussuunnitelmaan on myös kirjattu, että lapsen yksilöllisiä tarpeita ja 

kiinnostuksenkohteita on huomioitava (Mikkola & Nivalainen 2009, 14). 

Osallisuuden haasteita on sen liian kapea rajaaminen, osallisuuden pitäminen 

itsestäänselvyytenä ja osallisuuden näkeminen vain valitsemisena. Kasvattajat 

voivat kokea valintojen vapauden myös uhkana ryhmän yhteistoiminnalle ja sen 

hallinnalle. Osallisuuden lisääminen voikin tällöin tuntua haastavalta kiireiseen 

päiväkotiarkeen. Tärkeää onkin muistaa osallisuudelle ominainen keskustelu ja 

neuvottelu: valinnat ja päätökset tehdään yhdessä pohtien ja perustellen lapsen 

kanssa. (Leinonen 2014, 36–38.) Lapsen osallisuus ei saa olla sellaista, joka pa-

kottaa lapsia. Se ei saa olla myöskään lapsen kehitystasoon tai ymmärrykseen 

sopimatonta. (Shier 2006, 18.)  
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Aikuisen rooli lasten osallisuusprojekteissa on moninainen. Aikuisella on avain-

asema lapsen tukemisessa heidän tehtävässään ja lapsiystävällisten lähestymis-

tapojen turvaamisessa. Aikuisen roolina on tukea ja auttaa lasta enemmin kuin 

puuttua toimintaan. (Kränzl-Nagl & Zartler 2010, 168–169.) Monissa tapauksissa 

lapsen osallisuuteen sisältyy kyky neuvotella aikuisen kanssa sekä suhteet aikui-

seen (Percy-Smith & Thomas 2010, 362).  

Ensimmäinen osallisuuden ulottuvuus koskee lasten valtaistumisen astetta eli 

osallisuutta tarkastellaan aikuisten ja lasten välisenä valtasuhteena. Esimerkiksi 

pienten lasten osallisuus alkaa mukanaolosta ja ylintä tasoa edustaa tasavertai-

nen neuvottelu aikuisten ja lasten välillä. Toinen osallisuuden ulottuvuus muo-

dostuu aiheesta ja vaikutuspiiristä eli siitä, keitä kaikkia tietty tilanne, toiminta tai 

asia koskee. Lasten on helpointa päästä vaikuttamaan omaa toimintaa koskeviin 

päätöksiin, kuten mitä syön tai leikin ja vaikeinta taas suuremman yhteisön (päi-

väkotiyhteisö). Kolmas ulottuvuus on ajallinen. Lasten on helpompi päästä osal-

listumaan ja päättämään lyhytkestoisesta toiminnasta ja hyvin harvoin lapsia ote-

taan mukaan johonkin pitkäkestoiseen tai kauaskantoiseen projektiin. Viimeiseksi 

lasten osallisuus konkretisoituu osallisuudentunteessa ja toimintaprosesseissa. 

(Turja 2012, 49–51.)  

Osallisuudella voidaan ajatella olevan erilaisia asteita. Osallisuus on alkutekijöis-

sään, kun lapset ovat aloitteentekijöitä ja aikuiset ovat konsultteina. Toisessa 

osallisuuden asteessa myös aikuiset voivat olla aloitteentekijöinä ja lapset taas 

konsultteina. Aikuiset voivat myös olla aloitteentekijöitä ja lapset puolestaan toi-

mijoita. Seuraavassa osallisuuden asteessa aikuiset ja lapset ovat yhdessä aloit-

teentekijöitä, suunnittelijoita ja toteuttajia. Kehittyneimmässä osallisuuden as-

teessa lapset ovat aloitteentekijöitä, suunnittelijoita ja toimijoita. Tässä asteessa 

aikuiset ovat käytettävissä tarvittaessa. (THL, 2015b.)  

Lapsen kuulemisen puutteen taustalla on ymmärryksen puute. Ei ymmärretä, että 

lapsella on taitoa ja kapasiteettia olla osallisena päätöksenteossa. Liian usein ai-

kuiset aliarvioivat lasten kykyä osallistua tai eivät arvosta heidän näkemystään, 

koska näkemykset ilmaistaan tavoilla, joita aikuiset eivät ymmärrä. (Lansdown 

2010, 15.) 
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Yhteistyöllisessä osallisuudessa kumppanuus on isommassa roolissa. Siinä lap-

silla on mahdollisuus aktiiviseen sitoutumiseen, missä tahansa vaiheessa pää-

töstä, aloitetta, suunnittelua tai projektia. Siinä lapset otetaan mukaan suunnitte-

luun. Yhteistyön näkökulmasta tarkasteltavassa osallisuudessa lapset ja aikuiset 

jakavat päätöksentekoprosessin. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa niin proses-

siin kuin toiminnan tulokseenkin. (Lansdown 2010, 20.) 

Neuvottelevassa osallisuudessa aikuiset etsivät lapsen näkemyksiä rakentaak-

seen tietoa ja ymmärrystä heidän elämästään ja kokemuksistaan. Vaikka se on 

aikuisjohtoista eikä siihen sisälly päätöksentekoprosessin jakamista lasten 

kanssa, siinä kuitenkin tunnistetaan lapsen osaaminen ja näkemys, jota tarvitaan 

aikuisen päätöksenteossa. (Lansdown 2010, 20.) 

Osallisuus nähdään usein osallistumisena muutosprosessiin ja sen arvo mitataan 

tuloksilla. On kuitenkin tärkeää, että osallisuuden prosessi huomioidaan yhtälailla 

kuin lopputulos. Osallisuus on niin oppimista kuin muutoksen tekoakin. Suhteiden 

laadulla ja arvoilla on myös samanlainen merkitys prosessissa. Myös keskuste-

lun, dialogin, kommunikaation ja vuorovaikutuksen merkitys tunnistetaan. (Percy-

Smith & Thomas 2010, 361–362.) 

3.2 Lapsilähtöisyys 

Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lapsella on oikeus vapaasti ilmaista 

oma mielipiteensä. Lapsella on myös oikeus hakea, vastaanottaa ja levittää kai-

kenlaisia tietoja ja ajatuksia niin suullisessa, kirjallisessa, painetussa, taiteen tai 

missä tahansa muussakin lapsen valitsemassa muodossa. (Finlex 2015a.) Lap-

sen oikeuksien sopimuksen kahdennessatoista artiklassa sopimusvaltiot takaa-

vat lapselle oikeuden ilmaista vapaasti näkemyksensä kaikissa itseään koske-

vissa asioissa. Hänen näkemyksensä huomioidaan iän ja kehitystason mukaan. 

(Unicef 2015.) Lapsilähtöisyydessä lapsen tarpeet ovat ensisijalla (Kalliala 2008, 

19).  

Lapsilähtöisen pedagogiikan mukaan aikuinen ei siirrä valmista tietoa suoraan 

lapselle (Turja 2004, 10). Lapsilähtöisyydessä lapsi on aktiivinen ja oppii oman 
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toiminnan kautta (Kinos 2001, 30). Lasten intressit ovat keskeisesti läsnä ja huo-

mioituna (Kinos ym. 2010, 204). Lapsilähtöiseen tietoon tähtäävissä menetel-

missä tieto hankitaan mahdollisimman suoraan lapselta itseltään (Turja 2004, 

12). Lapsilähtöisyys on myös jatkuvaa vuorovaikutusta lasten ja aikuisten maail-

man välillä. (Kinos 2002, 127.)  

Lapsilähtöisyys sisältää lapsen yksilöllisen huomioimisen unohtamatta kuiten-

kaan lapsen kasvua ja kehitystä eteenpäin vievää yhteistoimintaa (Kinos ym. 

2010, 206; Helenius 2008, 58). Lapsilähtöisyyttä tarkastellessa on muistettava, 

ajatus lapsesta toiminnan lähtökohtana. On myös muistettava erilaiset tulkinta-

mahdollisuudet: miten lapsen kehitys hahmotetaan ja miten painotetaan erilaisia 

kykyjä. Lapsilähtöisyys ei kuitenkaan tarkoita lapsen kaikkien halujen ja päähän-

pistojen hyväksymistä. Kasvattajan on oltava oman kokemuksensa ja tietojensa 

avulla luonnollinen ja ymmärtävä esikuva lapselle.  (Jantunen 1996, 11–13.) 

Lapsilähtöisessä kasvatuksessa kasvattaja kunnioittaa lapsen yksilöllisyyttä. Hän 

myös suunnittelee ja muodostaa kasvatuskäytännöt huomioiden lasten yksilölli-

set tarpeet. Lapsilähtöisessä työskentelytavassa lapsen omaehtoinen oppimisen 

ja kasvamisen halu ovat kasvattajan toiminnan lähtökohtia. Kasvattaja mahdol-

listaa myös omalla toiminnallaan lapselle omaehtoisen oppimisprosessin. Lapsi-

lähtöisyydessä ymmärretään leikin merkitys lapsen omaehtoisen oppimisen luon-

taisimpana muotona. (Hujala ym. 2007, 57.)  

Viittala esittelee teoksessaan Tauriaisen (2000) ajatuksia lapsilähtöisyydestä. 

Tauriaisen mukaan on merkityksellistä, että opittavat asiat on sisällytetty lapsille 

mielekkäisiin ja merkityksellisiin arkipäivän toimintoihin. Lapset motivoituvat, kun 

heidän omat mielenkiinnon kohteensa ja vahvuutensa ovat toiminnan lähtökohtia. 

Lasten kiinnostus aiheeseen motivoi lapset opetettavaan aiheeseen. (Viittala 

2006, 107–109.)  

On tärkeää nähdä lapsi tasa-arvoisena toimijana ja vaikuttajana osallisuuden nä-

kökulmasta (Kinos 2002, 130). Lapsilähtöisessä osallisuudessa lapset saavat ti-

laa ja mahdollisuuden tunnistaa huolen aiheita, aloittaa aktiviteetteja ja puolustaa 

itseään. Aikuisen tehtävä lapsilähtöisessä osallisuudessa on neuvoa ja tukea 
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lasta päämäärässään. (Lansdown 2010, 20.) Lapsilähtöisessä kasvatuksessa 

luotetaan lapsen kykyihin ja potentiaaliin. Siinä lapsi nähdään tekijänä, joka ei ole 

avuton. (Hellström 2010, 177.) Jos lapsen toimintaa ja osallistumista ohjaava ai-

kuinen on toiminnan keskiössä, lapsi voi jäädä toimijaksi ilman aktiivista osallis-

tumista tai olla vain toiminnan kohteena (From & Koppinen 2012, 44). Liian ai-

kuislähtöisessä vuorovaikutuksessa, lasten keskinäinen vuorovaikutus voikin 

jäädä sivuosaan (From & Koppinen 2012, 51). 

Lapsilähtöisyyspuheesta huolimatta päiväkotien painotus kohdistuu eniten kas-

vatus- ja opetussuunnitelmiin ja erilaisten tietojen ja taitojen opettamiseen. Yksit-

täisen työntekijän henkilökohtaisten taitojen varaan jätetään edelleen lapsen tun-

teiden tunnistaminen ja kokonaisvaltainen kohtaaminen. (Mikkola & Nivalainen 

2009, 15.) Lapsilähtöisen ajattelun ytimessä lapsi kuullaan omana itsenään eikä 

häntä tarkastella vain opetussuunnitelman puitteissa. Tällöin oppiminen on laa-

jempi ja kokonaisvaltaisempi prosessi kuin opetussuunnitelma. (Kinos 2002, 

123.) 

3.3 Toiminnan suunnittelu osallisuuden näkökulmasta 

Varhaiskasvatuslain 7 b §:ssä ensimmäisessä momentissa kerrotaan, että lap-

sen varhaiskasvatusta suunniteltaessa, sitä toteutettaessa ja arvioitaessa on 

huomioitava lapsen mielipide ja toivomukset lapsen kehitystaso ja ikä huomioi-

den. Saman pykälän kolmannen momentin mukaan lapselle on myös järjestet-

tävä säännöllisesti mahdollisuus varhaiskasvatuksen suunnitteluun sekä arvioin-

tiin. 2 a §:ssä käsitellään varhaiskasvatuksen tavoitteita. Tavoitteena onkin var-

mistaa lapselle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. 

(Finlex 2015b.) Varhaiskasvatuslaissa on painotettu lapsen osallistumisoikeutta 

ja etenkin lapsen oikeutta saada mielipiteensä näkyviin (Mahkonen 2015, 81). 

Lasten osallisuus ja päätäntävalta rajoittuu vain tiettyihin tilanteisiin, lähinnä va-

paaseen leikkiin (Heikka ym. 2009, 82). On tärkeää ottaa lapsi jo varhaisessa 

vaiheessa mukaan suunnittelemaan ja arvioimaan kaikkea toimintaa. Näin lapsi 

tulee tietoisemmaksi omasta ajattelustaan ja osaa perustella mielipiteitään ja 
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omia arvioitaan. Lisäksi suunnitteluun osallistuessaan lapset joutuvat pohtimaan 

sellaisiakin asioita, joita ei voi vielä havaita. (Heikka ym. 2009, 85.) 

Toimintaa suunniteltaessa on havaittu, että lasten osallisuuden lisääminen suun-

nitteluun helpottaa käytännön tilanteiden sujuvuutta. Osallistumalla voidaan vai-

kuttaa lapsen kasvuedellytyksiin. Osallistumalla lapset pystyvät paremmin hah-

mottamaan tulevaisuutta ja omaa rooliaan samalla sitoutuen toimintaan. Tällöin 

toiminnassa hyödynnetään koko yhteisön potentiaali, eikä vain kasvattajan tiedot 

ja taidot. Voidaankin sanoa, että yhteisö on väline tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(Haapamäki 2000, 27.) 

Aikuiset tekevät huomioita ja päätelmiä omasta näkökulmastaan. Tällöin lapsen 

näkökulma voi jäädä huomiotta. Lapsesta muodostuu yksipuolinen ja mahdolli-

sesti virheellinen kuva. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeä huomioida lapsinä-

kökulma, jotta toiminta on lapselle mielekästä ja hänen omien toimintatapojensa 

mukaista. Kun lapsinäkökulma huomioidaan, lapsen kyvyt ja taidot nousevat par-

haiten esille. (Karlsson 2000, 37.) Lapset saavat myönteisen kokemuksen, kun 

aikuiset ottavat lasten ajatukset vakavasti. Tällöin lapset tutustuvat demokraatti-

seen päätöksentekoon, jossa lapset ja aikuiset ovat tasavertaisia. (Kränzl-Nagl & 

Zartler 2010, 171.) 

Oman toiminnan suunnittelu ei välttämättä ole lapselle luontevaa ilman aikuisen 

tukea, sillä lapsi usein tekee ja suunnittelee toimintaansa samaan aikaan. Perin-

teisiä tapoja on reflektoitava ja muutettava, kun lapset ja aikuiset suunnittelevat 

ja toteuttavat toimintaa yhdessä. (Leinonen 2014, 35.)  

Shierin vuonna 2001 kehittämä ”Pathways to participation” -malli (osallisuuden 

polku) auttaa aikuisia identifioimaan lasten osallistumisen tasoa (Shier 2006, 16). 

Mallissa on viisi askelmaa. Askelmia tarkastellaan kolmesta asteesta, jotka ku-

vaavat aikuisen sitoutumista. Ensimmäinen aste on opening eli avautuminen. 

Siinä vastaanotetaan uusi ajatus ja pohditaan, ollaanko valmiita kuuntelemaan 

lapsia. Kun kasvattajan ajattelu on muuttunut, voidaan toimintaa tarkastella seu-

raavalla asteella, joka on opportunity eli mahdollistaminen. Tässä asteessa vas-

taanotetaan muutos osallisuudesta ja työskennellään sen eteen. Viimeinen aste 
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on obligation eli sitoutuminen. Tällöin aikuiset sitoutuvat osallisuuden tukemiseen 

ja siitä tulee itseisarvo työskentelyssä.  (Shier 2006, 17.) 

Mallissa on viisi osallisuuden tasoa, joita arvioidaan yllä esitellyillä kolmella aikui-

sen sitoutumisen asteella. Ensimmäisellä osallisuuden tasolla lapset tulevat kuul-

luiksi (Shier 2001, 111). Eli kasvattaja todella kuuntelee lasta ja on vuorovaiku-

tuksessa tämän kanssa. Kun tämä taso on saavutettu, voidaan edetä polulla seu-

raavalle tasolle. (Leinonen 2014, 22.) Toisella tasolla lasta kannustetaan ilmaise-

maan itseään ja näkemyksiään. Tällä tasolla arvioidaan, onko valmis tukemaan 

lapsen näkemyksiä, työskennelläänkö niin, että lapsi voi ilmaista mielipiteitään ja 

onko lapsen tukeminen ilmaisuun toimintaperiaatteena. Kolmannella tasolla las-

ten mielipiteet otetaan huomioon. Tällöin pohditaan myös omaa astetta kasvatta-

jana. Neljännellä tasolla lapset otetaan mukaan päätösten tekoon. Tässä vai-

heessa pohditaan toimintatapoja, joilla lapset voidaan ottaa osallisiksi mukaan 

toiminnan suunnitteluun. Viidennellä tasolla lapset jakavat vallan ja vastuun pää-

töksenteossa. (Shier 2001, 112–115.) Tällä tasolla pohditaan vallan ja vastuun 

jakautumista lasten ja aikuisten välillä ja tuetaan lasta vastuussa (Leinonen 2014, 

24). 

Oman ajattelun tiedostaminen ja pohtiminen kehittyy, kun lapselta kysytään omia 

mielipiteitä, kokemuksia, mieltymyksiä, haaveita ja toiveita. Lapsen mielipiteiden 

ja mukaan ottamisen yhteiseen toiminnan suunnitteluun sekä päätöksentekoon 

ei tarkoita, että jokainen toive olisi toteutettava. (Turja 2007, 170.) 

Osallisuuteen kasvaminen tapahtuu harjoittelemalla. Lapsen osallisuudella edis-

tetään vaikuttamista ja sosiaalista osallisuutta. Vaikuttamisen näkökulma liittyy 

lapsen mahdollisuuksiin osallistua päätöksentekoon yhteisössään. Sosiaalinen 

osallisuus puolestaan koostuu suhteiden vahvistamisesta, yhteisöllisyydestä, yh-

denvertaisuudesta, syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisystä. (Vanhempainliitto, 

2015.)  

Lasten kokoukset ja palaverit hahmotetaan perustehtävän kautta: osallistumisella 

lapselle mahdollistetaan lapsen persoonallisuuden kehittyminen ja itsenäinen 

kasvu, jolloin lapsi oppii vastuullisuuteen. Lasten kokouksilla lapset vaikuttavat 
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päivänsä sisältöön ja kulkuun ehdotuksilla ja vaatimuksilla yhteisistä toiminnoista 

ja toimintatavoista. Lasten kokouksien tavoitteena on, että lasten tekemät ehdo-

tukset otetaan vakavasti ja toteuttamiskelposet ehdotukset toteutetaan.  (Haapa-

mäki 2000, 39–40.) 

Lasten kokouksien tavoitteena on, että lapsesta kasvaa itsestään ja muista vas-

tuuta kantava. Lasten kokouksissa haasteena ovat myös kasvattajan mahdolliset 

ongelmat ymmärtää tai tavoittaa lapsen tapaa hahmottaa maailmaa. Tärkeää oli-

sikin päästä eroon aikuisille tutuista kokouskäytännöistä ja -tavoista pyrkien lap-

sille sopivampiin tapoihin toimia ja olla. (Haapamäki 2000, 40–41.) 

Lasten kokouksissa turvallinen ilmapiiri on tärkeä: lapset uskaltavat tehdä ehdo-

tuksia ja voivat luottaa siihen, että ne otetaan vakavasti. Lasten kokouksien avulla 

voidaan ilmaista, että lasten antama panos koetaan yhtä tärkeänä kuin aikuisten 

panos. Kokouksilla lapsille luodaan tunne, että varhaiskasvatusryhmä yhdessä 

aikuisten ja lasten kesken muodostaa voimavaran. Lapset ja aikuiset voivat rat-

kaista ongelmia yhteisvoimin lasten kokouksissa. Kokoukset opettavat lapsia 

kuuntelemaan niin muita lapsia kuin aikuisiakin. Lasten kokoukset varmistavat, 

että jokainen yhteisön lapsi tulee kuulluksi. (Haapamäki 2000, 39–40.)  
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4 YHTEISÖ LAPSEN OSALLISUUDEN PERUSTANA 

4.1 Lapsiryhmä ja sen vuorovaikutus 

Päiväkodissa lapset elävät vertaisryhmissä, joissa toimiessaan he saavat koke-

muksen yhteisön jäsenyydestä ja harjoittelevat monia sosiaalisesti tärkeitä tai-

toja, kuten vuorovaikutustaitoja (Ikonen 2006, 149; Kalliala 2011, 36). Lapsi-

ryhmä opettaa myös yhdessä tekemisen iloa. Lapselle tulee myös kokemus, ettei 

voi aina vaikuttaa muiden tekemisiin ja että yhden toiminta vaikuttaa myös mui-

hin. Ryhmässä lapsi myös oppii muilta. Ryhmässä toimiminen mahdollistaa 

myönteisen riippuvuussuhteen syntymisen toisiin lapsiin. (Koivunen 2009, 52.) 

Lapsiryhmä mahdollistaa vertaisryhmässä toimimisen ja myönteisen yhdenver-

taisuuden kaverin kanssa. Lapsiryhmässä voidaan nähdä myös paljon myöntei-

siä ilmiöitä. Lapsiryhmässä lapsi oppii kommunikoinnin, ajattelun ja toisille puhu-

misen taitoja. Lapsi oppii myös erilaisuutta: hän oppii, että on myös erilaisia lapsia 

kuin hän itse on. (Koivunen 2009, 52.) 

Lapset muodostavat lasten yhteisön omana ryhmänään, mutta sen sisällä toimi-

vat vielä lasten muodostamat pienyhteisöt (Haapamäki 2000, 23). Lapset kokevat 

ensisijaisesti kuuluvansa pienyhteisöön ja vasta toissijaisesti osaksi suurempaa 

yhteisöä (Marjanen ym. 2013, 48). Ryhmä myös vaikuttaa yksilöön voimakkaasti. 

Vaativissa ja vaikeissa tilanteissa ryhmän jäsenet saattavat helposti menettää 

yksilöllisyytensä ja toimintakykynsä ja taantuvat ryhmän mukana. Tällöin yksilö 

menettää omaa aloitekykyään, toivoaan ja vastuutaan tukeutuen pelkistetyin se-

lityksiin työnteon vaikeudesta. (Haapamäki & Raina 2014, 139.)  

Williamsin ja Pramling-Samuelssonin (2000) mukaan päiväkotiryhmään syntyy 

erilaisia vuorovaikutusmalleja ja lapset omaksuvat myös erilaisia, vaihtelevia roo-

leja: toiset ovat aktiivisia ja kommunikoivat kaikkien lasten ja aikuisten kanssa, 

kun taas toiset pysyttelevät hiljaa, varsinkin, jos paikalla on useita lapsia (Koivula 

2013, 22). Suurryhmästä poiketen pienryhmässä aktiivinen osallistuminen on 
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mahdollistettu kaikille ryhmän jäsenille niin puheliaille kuin hiljaisille lapsille (Haa-

paniemi & Raina 2014, 128). Kaikilla lapsilla on mahdollisuus tuoda omat näkö-

kulmansa esille, kun vuorovaikutussuhteita on vähemmän. Jos yksimielisyys vai-

kuttaa ryhmäajattelulta, ryhmää on hyvä tukea ryhmän jäseniä erilaisten mielipi-

teiden ja näkökulmien hyväksymisessä. (Haapaniemi & Raina 2014, 129–130.)  

Kasvattajan toiminta vaikuttaa ryhmädynamiikan muotoutumiseen ja kehittymi-

seen niin myönteisesti kuin kielteisestikin. Kun kasvattaja antaa lapsille hyvän 

mallin toiminnallaan, tiedostaa lasten roolit ryhmässä ja puuttuu kielteisiin ilmiöi-

hin, hän edistää ryhmän dynamiikkaa myönteisesti. (Koivunen 2009, 53.) Päivä-

kodin aikuisilla on yhteisön muodostumisen kannalta tärkeä rooli, sillä he toimivat 

sekä yhteisöllisyyden kehittämisen edistäjinä että roolimalleina lapsille (Koivula 

2013, 23).  

Osallisuuteen liittyy myös kysymys vallasta. Vallankäyttö on symbolista: kasvat-

tajalla on valta muodostaa ja hajottaa ryhmiä sekä määrittää toimintaa. Kasvat-

tajat voivat siis suunnitella ja tehdä päätöksiä ajatellen lapsen parasta kysymättä 

kuitenkaan lapsilta mielipidettä toiminnasta. (Kataja 2014, 61.)  

4.2 Yhteisöllisyys päiväkotiympäristössä ja osallisuudessa 

Yhteisöllisyys voidaan määritellä vuorovaikutustapana ihmisten välillä. Kasvatus-

yhteisö määritellään lasten vertaisryhmänä sekä varhaiskasvatushenkilöstön 

muodostamana kasvattajayhteisönä päiväkodissa. Päiväkodin toiminnassa lap-

sien ja kasvattajien välille muodostuu yhteisyyden tunne, kun he leikkivät, kes-

kustelevat ja elävät päiväkodin arkea yhdessä. Päiväkoti on myös toiminnallinen 

yhteisö: yhteisöllisyys liittyy myös sosiaalisen vuorovaikutuksen ominaisuuksiin, 

tapoihin ja toimintaperiaatteisiin. (Kaipio 2000, 11–12.) 

Yhteisön määritelmään kuuluu johonkin kuuluminen ja siihen liittyvä me-henki.  

Yhteisö myös luo positiivisen tunnesiteen ihmisten välille (Marjanen ym. 2013, 

10.) Yhteisöön kuuluminen antaa lapselle jo varhaisessa vaiheessa mahdollisuu-

den harjoitella taitoja, joita tarvitaan yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen myö-
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hemmin. Yhteisöllisin keinoin varhaiskasvatuksen ammattilaiset pystyvät muok-

kaamaan omaa toimintaansa lapsilähtöisemmäksi ja osallistamaan lapsia suun-

nitteluun ja toteutukseen. (Marjanen ym. 2013,47.) 

Päiväkodissa tehdyt tutkimukset lasten keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja lei-

kistä ovat tuoneet esille päiväkotia yhteisönä, jossa luodaan, ylläpidetään ja ke-

hitetään erilaisia ystävyys- ja kumppanuussuhteita (Lehtinen 2000, 33). Vuoro-

vaikutus ja ystävyyssuhteet muodostavat yhteisön ja yhteisöllisyyden kehittämi-

sen pohjan, jonka avulla lapset saavuttavat uusia kokemuksia yhteisöllisyydestä 

(Ikonen 2006, 163).  

Yhteisöllinen sitoutuminen osallisuuden kehittämiseen synnyttää prosessin, 

jossa puhalletaan yhteen hiilen oppien ja vaikuttaen (Leinonen 2014, 39). Yhtei-

söllisyys voidaan nähdä tapana olla ja toimia. Tällöin yhteisön jäsen elää yhtei-

sössä sisällä ja pyrkii olemaan tasavertainen jäsen. Hän ei pysty tällöin ohjaa-

maan toimintaa ulkoisesti, vaan on sitoutunut käytännön työhön omien edellytys-

tensä mahdollistamalla tavalla. (Haapamäki 2000, 30–32.) Kun lapsi saa kokea 

arvostuksen tunnetta ja ympäristöön vaikuttamisen kokemuksen, hänen myön-

teinen käsityksensä itsestään kasvaa. Tällöin lapsi kokee olevansa tärkeä yhtei-

sölleen ja että hän osaa toimia sen jäsenenä. (Turja 2007, 171.)  

Oppivassa yhteisössä ymmärretään avoimuuden ulkoista toimintaympäristöä ja 

asiakkaita kohtaan olevan kehittymisen ja oppimisen lähtökohtana. Yhteisö, joka 

on paljon vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, saa enemmän ja laajemmin 

uutta tietoa. Tällöin ei ole vaaraa toiminnan urautumisesta. Oppivassa yhteisössä 

asiakkaiden havainnot, kokemukset ja tarpeet ovat uusiutumisen lähtökohtana. 

Toimintatapoja ja -rakenteita voidaan muuttaa asiakkaan näkemys huomioiden. 

Tällöin yhteisö on avoin muutoksille ja valmis sopeutumaan muutoksiin. (Uusitalo 

2000, 75.)  

Osallisuus on yhteisöllistä toimintaa (Turja 2010, 38). Osallisuus on yksilön 

tunne, jossa hänen täytyy itse kokea olevansa osallinen johonkin. Osallisuus on 

myös vastavuoroista ja yhteisöllistä: sitä ei ole ilman toista ihmistä. Osallisuus ei 
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kuitenkaan ole ainoastaan ryhmän ja yksilön kokemus vaan se näkyy aina te-

koina ja tapoina toisten kanssa toimimiseen. (Karlsson 2005, 8.)  

Osallisuus liittyy erityisesti yhteisöllisyyteen eli ryhmän jäsenyyteen ja yhteiseen 

toimintaan sekä aikuisten että lasten kuin lapsiryhmänkin kesken (Turja 2012, 

46). Osallisuus käsitetään tunteena, jossa ihminen on osa jotakin yhteisöä tai toi-

mintaa. Yhteisöllisessä osallisuudessa jäsenet osoittavat toisilleen arvostusta, ta-

savertaisuutta, luottamusta ja jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteisön asioi-

hin. (THL 2015b.) Hillin ym. (2004) mukaan osallisuuden käsite on syvimmässä 

merkityksessään sitä, että ihmiset voivat tulla kuulluiksi ja vaikuttaa heitä koske-

viin asioihin yhteisössään, kuten asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä 

ottamalla itse vastuuta toteutuksesta (Turja 2012, 46–47). 

Osallisuus sanana sisältää käsitteen, että lapsi on osa jotakin: lapsi on osa yhtei-

söä. Osallisuus on tällöin yhteisöön kuulumista ja yhdessä tekemistä. Lapselle 

annetaan mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä itseään koskevia päätöksiä ja valintoja. 

(Kataja 2014, 67.) Kataja viittaa artikkelissaan Stenvallin ja Seppälän (2008) 

määritelmään osallisuudesta: osallisuus on yhteisöllinen vertaiskulttuuri, jossa 

lapsi tuntee kuuluvansa yhteisöön, jossa hän saa osallistua omien halujensa ja 

kykyjensä mukaan. Häntä kuullaan ja hänen mahdollisuuksiaan tuetaan. Heidän 

määritelmäänsä kuuluu myös lapsen mahdollisuus olla luomassa päiväkodin toi-

mintakäytäntöjä ja oppimisen polkuja. (Kataja 2014, 62.) 

Lasten osallistumisen mahdollisuudet riippuvat kahdesta eri osallisuuden muo-

dosta: tieto-osallisuudesta ja osallisuudesta materiaalisiin resursseihin. Mitä 

enemmän lapset tietävät oman päiväkotiyhteisönsä toiminnasta ja sen tavoit-

teista, hankituista materiaaleista ja omasta roolistaan, sitä paremmin he pystyvät 

olemaan osallisina ideoimassa, suunnittelemassa, päättämässä ja toteuttamassa 

asioista. Kokemukset toiminnasta herättävät lapsissa tunteen omasta yhteenkuu-

luvuudesta, osallisuudesta hyväksytyksi tulemisesta ja vaikuttamisesta yhteisös-

sään. (Turja 2012, 51–52.)  
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Lasten osallisuutta lisäämällä lapset oppivat toimimaan osana ryhmää. Tämä 

vahvistaa lasten solidaarisuutta, ryhmähenkeä ja voi helpottaa myös ystävyys-

suhteiden vakiinnuttamista. Lapset oppivat myös sosiaalisia taitoja, kuten tapoja 

konfliktien ratkaisemiseen ja päätöksentekoon. (Kränzl-Nagl & Zartler 2010, 172.)  

4.3 Sosiokulttuurinen ja sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 

Sosiokulttuurisessa oppimiskäsityksessä oppiminen nähdään vuorovaikutuk-

sena, joka on sidoksissa kulttuurisesti ympäröivään maailmaan ja yhteisöön (Lei-

nonen 2014, 33). Tilanne, ympäristö, ympärillä olevat ihmiset ja sosiaalinen ti-

lanne vaikuttavat oppimiseen: mitä opitaan ja miten oppiminen tapahtuu. Onkin 

tärkeää ymmärtää, että oppiminen on aina jossakin kontekstissa. Oppiminen 

nähdäänkin tietojen ja taitojen konstruoimisena ja prosessointina. (Uusitalo 2000, 

82.)  

Sosiokulttuurisessa näkökulmassa kommunikaatio ja kielenkäyttö ovat hyvin kes-

keisiä ilmiöitä, jotka toimivat linkkinä lapsen ja ympäristön välillä. Lapsi tulee osal-

liseksi sen avulla, miten muut ihmiset hänen ympärillään käsittävät ilmiöt ja selit-

tävät niitä leikkimällä, kommunikoimalla ja olemalla vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa. (Säljö 2004, 65.) 

Sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen liittyy jokapäiväisiin toi-

mintoihin, jossa lapsen omat mielenkiinnon kohteet painottuvat ja toiminta on lap-

selle mielekästä. Kun lapsi on toiminnan ja oppimisen subjektina, lapsi oppii mer-

kityksenantoprosessin ja uudelleen ymmärryksen. (From & Koppinen 2012, 93.) 

Ihmisen kehitys ja oppiminen tapahtuvat sosiokulttuurisen näkökulman mukaan 

osin yhteisöihin ja niiden sosiokulttuurisiin käytänteisiin osallistumisen seurauk-

sena. Yhteisön jäsenyys tuottaa yksilölle kokemuksen kuulumisesta johonkin 

merkitykselliseen. (Koivula 2010, 12.) Yhteisön jäseninä ja toimiessaan yhdessä 

lapset oppivat erilaisia taitoja ja ohjaavat toinen toisensa oppimista ja toimintaa. 

Lasten keskinäisessä jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa he pääsevät osal-

liseksi sellaisista tiedoista ja taidoista, jotka ovat tärkeitä heidän vertaisyhteisös-

sään. (Koivula 2010, 27.) 



25 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Milla Lindberg & Sanna Rakkolainen 

Pedagogisen näkökulman mukaan lasten osallisuus on edellytys sosiokulttuuri-

sen oppimiskäsityksen mukaiselle varhaiskasvatustyön toteuttamiselle (Marja-

nen ym. 2013, 13). Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys on osallisuusajattelun lähtö-

kohtana, sillä sen mukaan oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Konstrukti-

vistinen oppimiskäsitys on myös osallisuusajattelun ytimessä. Siinä painotetaan 

motivaation ja sitoutumisen merkitystä oppimisessa. (Kataja 2014, 72.)      

Sosiaalisen konstruktivismin keskeisiä ajatuksia on, että ihmisten yhteisessä kie-

lellisessä kanssakäymisessä rakentuu sosiaalinen todellisuus (Holkeri-Rinkinen 

2009, 35; Lundán 2011, 109). Konstruktivismin ja sosiokonstruktivismin lähtökoh-

tien mukaan aikuisen tulee ottaa selvää, miten lapsi ajattelee, mistä hän on kiin-

nostunut ja miten hän toimii vuorovaikutuksessa sosiaalisen ja fyysisen ympäris-

tönsä kanssa (Heikka ym. 2009, 83). Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mu-

kaan oppiminen ei ole vain tiedon vastaanottamista passiivisesti, vaan aktiivista 

oppijan kognitiivista toimintaa. Oppija tulkitsee aikaisemman tietojensa ja koke-

muksensa pohjalta havaintojaan ja uutta tietoja. (Tynjälä, 38.)   

Lapsilähtöisyys on yksi konstruktivistisen oppimisen pedagogiikan keskeinen toi-

mintaa ohjaava käsite. Lapsilähtöisyydessä korostetaan lapsen roolia aktiivisena 

oppijana ja oman oppimisen subjektina. Aikuisen roolina lapsilähtöisyydessä on 

tarjota tilaa lapsen omanlaisen ja yksilöllisen oppimisprosessin muotoutumiselle. 

Lapsilähtöisessä kasvatusprosessissa tavoitteet, sisällöt ja menetelmät lähtevät 

lapsesta. Suunniteltaessa toimintaa lapsi ja hänen sosiokulttuurinen ympäris-

tönsä ovat pääosassa. Tällöin kasvattaja keskittyy lasten havainnointiin, kuunte-

luun ja tutustuu lapsen elämään. (Hujala ym. 2007, 55–56.)  

Oppiminen ja kasvaminen nähdään sosiaalisena ja vuorovaikutteisena toimin-

tana. Lapsi oppii merkityksiä kokemastaan rakentaessaan niitä aikuisten ja tois-

ten lasten kanssa. (Leinonen 2014, 33.) Sosiokulttuuristen teorioiden pääajatus 

on, että oppiminen ja tiedonmuodostus ovat perusteeltaan sosiaalisia ilmiöitä. Ih-

misen toiminta tapahtuu kulttuurisessa kontekstissa. (Tynjälä 2004, 44.) Lisäksi 

keskeistä ovat ihmisten väliset suhteet (Tynjälä 2004, 57). Lapset oppivat käsit-
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teellisiä välineitä ensin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ennen niiden omatoi-

mista käyttöä, joten oppimisessa on kyse kulttuuristen välineiden sisäistämisestä 

(Tynjälä 2004, 47). 
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5 VUOROVAIKUTUS, LAPSEN KERRONTA JA 

KUULEMINEN OSALLISUUDEN POHJANA 

5.1 Lapsen kerronta 

Lapsen kerronta ei ole vain puhumista vaan kaikkia niitä tapoja, joilla lapsi yrittää 

viestiä kokemuksiaan. Kertomus voi olla puhuttu, piirretty, näytelty, leikitty tai il-

meillä ja eleillä ilmaistu. (Roos 2015, 39.) Hyvin pienetkin lapset siis voivat tuottaa 

kerrontaa toimien (Roos 2015, 44). Engel kuvaa, kuinka lasten kerronnan omi-

naispiirteisiin liittyen lapsen kerronta liikkuu toden ja epätoden välillä. Lapset se-

koittavat helposti sen, mitä oikeasti tapahtui, mitä olisi voinut tapahtua ja mitä he 

pelkäävät tai toivovat tapahtuvan. (Roos 2015, 97.) 

Ymmärrys maailmasta, ihmisistä ja lapsesta itsestään jäsentyy lapsen kerron-

nassa. Lapsen kerronnassa mielikuvitusmaailma ja todellisuus muodostavat su-

juvan kokonaisuuden. Lapsen kerronnan keinoja ovat myös vetäytyminen ja hil-

jaisuus. (Roos 2014, 44.) Piirtäminen lapsen kerronnan keinona palvelee laajem-

paa merkitystä: piirretty kuva voi myöhemmin vaihtaa muotoaan ja tarkoitustaan 

palvellen lapsen tarpeita ja ajatuksia (Roos 2014, 45).  

Roosin tekemän tutkimuksen tulokset osoittivat, että lasten kerronnassa päivä-

kotiarki jakaantuu kahteen todellisuuteen: omien vertaisten parissa ja ehdoilla 

elämiseen ja aikuisten luomissa raameissa elämiseen. Toisessa toiminta tapahtui 

aikuisten määrittämänä lapsille järjestettynä ohjattuna toimintana ja lapsilla oli 

mahdollisuus osallistua ja liittyä tähän toimintaan mukaan. Toinen todellisuus 

koostui lasten määrittelemistä tapahtumista eli leikistä, joihin aikuisilla oli mah-

dollisuus liittyä mukaan. (Roos 2015, 159–160.) Roosin tekemä tutkimus myös 

osoitti, että lasten kerronnan kautta päiväkotiin on mahdollista löytää näkökulmia, 

jotka voisivat muuten jäädä huomiotta (Roos 2015, 164). 

Pedagogista keskustelua voi herättää lasten kerronnalla. Lapsen kerronta mah-

dollistaa kurkistuksen heidän elämismaailmaansa. Sen avulla opitaan myös tun-

temaan lapsia paremmin. (Roos 2014, 53.) Sadutus on menetelmä, jonka avulla 
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niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin voivat muokata ajatuksiaan tarinaksi. Sadutet-

tava kertoo oman kertomuksensa ja saduttaja kirjaa sanoman sanatarkasti ylös.  

Sadutus on ennen kaikkea menetelmä, joka johdattelee vastavuoroiseen toimin-

takulttuuriin, kuunteluun, kerrontaan sekä yhdessä tekemiseen. (Karlsson 2014, 

18–20.) 

Sadutusmenetelmä on aloitettu Suomessa 1980-luvulla. Monika Riihelä, koulu-

psykologi ja valtiotieteen tohtori on aloittanut menetelmän kehittämisen ja hänen 

aloitteesta Stakesin Satukeikka-hanke aloitettiin vuonna 1995. Tämän jälkeen 

menetelmästä tuli laajasti sovellettu ja käytetty maanlaajuinen kehittämiskeskus-

hanke Kuperkeikkakyytiverkoston kautta. (Karlsson 2014,192.) 

Sadutus etenee niin, että saduttaja sanoo tarinan kertojalle seuraavaa: ”Kerro 

satu (tai tarina), sellainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle 

kerrot. Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.” Sadut-

taja ei anna aiheita, eikä tee lisäkysymyksiä tai kommentoi tarinaa ollenkaan. 

Tällöin hän keskittyy vain kuuntelemiseen. Lopuksi saduttaja lukee tarinan ää-

neen, ja kertoja voi halutessaan muokata tai korjata tarinaansa. (Karlsson 2014, 

24–26.) Sadutusmuotoja on myös erilaisia: lapsia voi saduttaa yksin tai ryh-

mässä. Ryhmäsadutuksessa sadun kertominen luo yhdessä pohtimista ja yhtei-

söllisyyttä. Sadun tulee miellyttää kaikkia, jotka sen kertomiseen osallistuu. 

(Karlsson 2014, 34.) 

Lapselle on aina tärkeää saada tehdä itse, olla aktiivinen ja vaikuttaa sekä tulla 

arvostetuksi, sillä lapsen luottamus omiin ajatuksiin ja näkemyksiin vahvistuu. 

Näin lapsella säilyy ja vahvistuu myös ominainen kyky aloitteellisuuteen ja usko 

oppimiseen. (Karlsson 2014, 29.) Kertoja saa päättää itse, mikä on satu tai tarina. 

Se voi olla joskus kolmen sanan mittainen lause, runo, tosikertomus tai pieni kirja. 

Tutkimus on osoittanut, että menetelmä luo pehmentävän verhon kuvitellun ja 

todellisuuden välille. (Karlsson 2014, 32–33.)  

Sadun merkitys kumoutuu, jos aikuinen lähtee opastamaan, kuinka satu kuuluisi 

kertoa. Tällöin lapselle voi syntyä ajatus, että hänen tarinansa ei ole riittävän 

hyvä. Myös ilmeillä tai äänenpainolla aikuinen pystyy viestittää, jos on esimerkiksi 
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pettynyt lapsen lyhyeen kertomukseen. (Karlsson 2014, 63.) Sadutusmenetelmä 

onkin osoittautunut juuri aikuisten oppimisen, muuttumisen ja työn kehittämisen 

välineeksi (Karlsson 2014, 70). 

5.2 Lapsen kuuleminen 

Lapsen kuulemisesta on tullut osa varhaiskasvatuksen toiminnan pedagogiikkaa 

ja vaatimuksia (Raittila 2011, 59; Roos 2015, 17). Lapsen oikeus tulla kuulluksi 

korostuu myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 12). Lasten 

mielipiteet ansaitsevat tulla huomioiduiksi ja kuulluiksi varhaiskasvatuksen suun-

nittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (Roos 2015, 22).  

Lapsella on tarve tulla kuulluksi, koska se on hänelle turvallisuuden ydinkokemus 

(Mäkelä & Jantunen 2011, 71). Lapsen kuulemista ja osallisuuden tukemista pi-

detään arjen pedagogisessa toiminnassa keskeisenä laadukkaan varhaiskasva-

tuksen tekijänä (Turja 2007, 167). Moderni käsitys lapsuudesta painottaa lasten 

pätevyyttä ja tasavertaisuutta kansalaisina sekä lapsen oikeutta ilmaista omia nä-

kemyksiään ja osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon iän ja kehitystason 

mukaan (Turja 2007, 168). 

Lasten kuuleminen lisää osallisuutta heitä itseään koskevissa asioissa (Turja 

2004, 9). Lapsen kuuleminen sisältää kuunnelluksi tulemisen sekä mahdollisuu-

den vaikuttaa. Lapsen kuulemisen lisäksi voidaan käyttää käsitteitä vaikuttami-

nen ja osallistuminen. Osallistumisessa on tärkeää huomioida, että ei ainoastaan 

olla mukana toiminnassa, vaan ollaan myös vaikuttamassa toimintaan ja sen 

muotoutumiseen. (Turtiainen 2001, 9.) Lapsen kuulemisessa lapsella on mahdol-

lisuus kertoa ajatuksistaan omin sanoin. Hänen kertomastaan ollaan kiinnostu-

neita ja hänen ajatuksiaan arvostetaan. (Turtiainen 2001, 56.) 

Jotta lapsi tulisi kuulluksi ja hänen kanssaan voitaisiin yhdessä suunnitella toi-

mintaa, on lapsella oltava mahdollisuus ilmaista omia aloitteitaan ja ajatuksiaan 

(Karlsson 1999, 56). Tavoitteena lapsen kuulemisessa on se, että hänen ajatuk-

set tavoitetaan mahdollisimman suorasti ja hän pystyy itse vaikuttamaan myös 

siihen mitä asioita otetaan esiin (Heikka ym. 2009, 88).  
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Haasteena lapsen kuulemisessa on saada lapsi kertomaan ajatuksistaan ja 

saada aikuiset kuuntelemaan lasten ajatuksia ja mielipiteitä. Tällöin haasteena 

on sellaisten käytäntöjen luominen, joilla lasten ääni saadaan kuuluviin. (Turtiai-

nen 2001, 19.) Molemminpuolinen kunnioitus ja yhdenvertaisuus ovat demo-

kraattisen toiminnan perusta, jolloin sekä lapsella että aikuisella on tila tuoda esiin 

omia ajatuksiaan ja pohdintojaan (Kyrölampi 2011, 26).  

Päiväkodissa lapsen yksilöllisyys huomioidaan lasta kuulemalla. Tällöin lapsen 

kuuleminen on myös vaihtoehtojen tarjoamista. Yksilöllisyyden huomioiminen tar-

koittaa lapsen tarpeiden ja toiveiden kuuntelua ja huomioimista päivän jokaisessa 

toiminnassa. (Turtiainen 2001, 50.) Pysähtyminen kuuntelemaan lapsia aidosti, 

voi johtaa kasvattajat pohtimaan toimintaansa uudelleen ja antamaan samalla 

uusia ideoita ja oivalluksia työhön. Jotta lapsi tulisi kuulluksi, aikuisen tulee olla 

valmis aktiiviseen ja avoimeen kuuntelemiseen. (From & Koppinen 2012, 23.) 

Lämmin ja ystävällinen suhtautuminen lapsen kertomiin asioihin viestivät hänelle 

hyväksyntää ja turvallisuutta (Holkeri-Rinkinen 2009, 157).  

Aktiivisuuden edellytyksenä on, että aikuinen osoittaa lapselle olevansa kiinnos-

tunut lapsen kertomasta ja haluavansa kuunnella lasta (From & Koppinen 2012, 

23). Kuulluksi tuleva lapsi on myös valmis jatkamaan itsekin vuorovaikutusta, sillä 

aikuisen aito läsnäolo innostaa lasta osallistumaan vuorovaikutukselliseen toi-

mintaan (From & Koppinen 2012, 25). Lasten näkökulman näkyväksi tekeminen 

edellyttää kasvattajalta kykyä asettaa omat näkemyksensä kyseenalaisiksi. Li-

säksi vaaditaan uskallusta lähteä tekemään asioita uudella tavalla. (Heikka ym. 

2009, 83.)  

Toisen kuunteluun on erilaisia tapoja. Usein kuuntelu voi olla vain kuulemista, 

mutta ei kuitenkaan aktiivista. Usein mieleen toisen puheesta jää vain itseä kiin-

nostavat tai ennakkokäsityksiä tukevat asiat. Kuuntelua voi kuitenkin tehdä myös 

vastavuoroisesti, jolloin asetutaan toisen asemaan. Silloin ei kuuntele enää vain 

omista näkökulmista vaan voi kuulla, mitä toinen todella haluaa kertoa. Tällä ta-

valla kuuntelemalla voi ymmärtää, millä tavalla toinen ajattelee ja mitkä asiat ovat 

hänelle tärkeitä. (Karlsson 2005, 8.)  
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Haastattelu on strukturoidumpi malli tavoittaa lapsen omaa näkökulmaa ja saada 

hänet pohtimaan omaa ajatteluaan. Haastattelijan tulisikin aina miettiä, kenen 

lähtökohdista haastattelua tehdään, mikä on tiedonkeruun tarkoitus sekä miten 

lapsen aloitteellisuutta ja osallisuutta pystytään tukemaan. On hyvä pohtia myös, 

kuinka paljon lapselle annetaan vapautta vaikuttaa ja määrätä haastattelun ai-

heita ja kulkua. Haastattelutilanne pitäisi aina rakentaa luontevaksi, jotta lapsi 

olisi mahdollisimman vapautunut. Haastattelussa tulisi käyttää sekä yksilöhaas-

tattelua, jolloin lapsi saa varmasti sanottua oman mielipiteensä. Pari- tai ryhmä-

haastattelu on taas keskustelun omaisempi ja virittää lapset ajattelemaan uusia 

näkökulmia ja rohkaisee osallistumaan. Tiettyyn aiheeseen suuntautuessa voi-

daan käyttää apuna kuvia tai piirroksia. (Heikka ym. 2009, 88–89.)  

Haastatteluajankohta kannattaa valita niin, että samaan aikaan ei ole lapsen mie-

lenkiinnon kannalta jotain mieluisampaa toimintaa (Turja 2004, 29). Lapselle on 

tärkeää, että haastattelija viestittää ei-kielellisellä ilmaisulla ja kielellisellä viestin-

nällä olevansa tilanteessa juuri lasta varten. Aikuisen ja lapsen välinen haastat-

telutilanne tulisi olla sellainen, että molemmat nauttivat yhdessäolosta. Lisäksi 

lapsella tulisi olla mahdollisuus tuoda vaikeita ja kiperiäkin asioita esille. (Ky-

rölampi 2011, 24.) Haastattelutilanteet ovat myös tärkeitä oppimishetkiä lapsille. 

He ymmärtävät, että heidän mielipiteensä on arvokas ja oppivat samalla vaikut-

tamaan asioihin puhumalla. (Turja 2004, 29.) 

Aikuisen ja lapsen väliseen haastatteluun vaikuttavat vuorovaikutukselliset teki-

jät. Kun aikuinen haastattelee lasta, heidän välillään vallitseva epätasa-arvoinen 

valtasuhde korostuu. Pahimmillaan lapsi voi yrittää vastata kysymyksiin siten, 

mitä hän olettaa haastattelijan haluavan kuulla. (Roos 2015, 40.) Haastatteluti-

lanteessa myös haastattelija ja haastateltava edustavat erilaisia sosiaalisia maa-

ilmoja, minkä takia he lähestyvät asiaa eri näkökulmista. Lapsi ymmärtää käsit-

teet ja kysymykset hyvin kirjaimellisesti ja ylipäätään se, mitä lapsi ymmärtää 

haastattelulla voi olla erilainen aikuisen käsityksen kanssa. (Roos 2015, 98.)  
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5.3 Vuorovaikutus ja dialogisuus  

Osallisuuspedagogiikkaan kuuluu olennaisesti laadukas vuorovaikutus ja vuoro-

vaikutustaitojen harjoittelu. Osallisuusajattelun yksi avainsanoista onkin yhtey-

den käsite. (Kataja 2014, 62.) Lapsi voidaan nähdä joko aktiivisena toimijana tai 

hän voi olla toiminnan kohde (Karlsson 2000, 42). Yleensä aikuinen käsitetään 

aktiivisena, tavoitteita toteuttavana, kun taas lapsi nähdään passiivisena tiedon 

vastaanottajana (Karlsson 2000, 43; Kataja 2014, 61).   

Päiväkotiyhteisö määrittää ja muokkaa omat sääntönsä ja tapansa olla vuorovai-

kutuksessa. Vuorovaikutuksessa ilmenee yhteisön jäsenten väliset vuorovaiku-

tussuhteet: miten jäsenet käyttäytyvät keskenään, millaisia moraalisia sitoumuk-

sia heillä on, mitkä ovat yhteisön vuorovaikutuksen normit ja sanktiot ja millainen 

on yhteisön vuorovaikutuksen sisäinen hierarkia. Vuorovaikutuksessa määrittyy 

myös yksilöllinen käyttäytymisen vapaus ja erilaisten vaihtoehtojen valinta yhtei-

sössä. Tavoissa erottuu myös yhteisöön kuuluvien ja ei-jäsenten välisen vuoro-

vaikutuksen mallit, eli miten jäsenien ja ei-jäsenten välillä on eroa käyttäytymis-

normeissa. (Kaipio 2000, 12.) 

Päivähoidossa on tärkeää oppia jakamaan ja kohtaamaan tunteita. Tällöin turval-

lisuus ja välittäminen lisääntyvät. Olisikin hyvä oppia jakamaan erilaisia tunteita 

ja ajatuksia, mitä erilaiset toiminnot herättävät, niin negatiivisia kuin positiivisia-

kin. Tällöin voidaan oppia avoimuutta toisten ja omien tunteiden jakamisessa. 

Kohtaamisen pedagogiikka muodostuu halusta ymmärtää ja arvostaa lapsen tai 

aikuisen sisäistä maailmaa. Siihen kuuluu myös halu ja taito olla psyykkisesti 

läsnä, molemminpuolinen sisäisten kokemusten jakaminen, kuuntelu, välittämi-

nen ja se, että molemmat osapuolet tuntevat hyvää oloa ja kokevat yhteisyyttä. 

(Uusitalo 2000, 58–59.)  

Tärkeää on, että aikuiset asennoituvat lasten esittämiin asioihin vakavasti ja li-

säksi varata riittävästi aikaa olla aidossa vuorovaikutuksessa lasten kanssa 

(Heikka ym. 2009, 83). Lapsen kanssa vuorovaikutuksessa on tärkeä puhua huo-

mioiden lapsen ymmärrys: puhutaan sanoilla ja termeillä, joita lapsi ymmärtää. 

Sanoja ei saisi myöskään olla liikaa. Aikuinen viestittää myös äänensävyllään 



33 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Milla Lindberg & Sanna Rakkolainen 

asioista ja viestin syvemmästä merkityksestä. Aikuisen onkin tärkeä ymmärtää 

itsessään väsymyksen ja ärtymyksen tunteita, joilla on vaikutuksia suhtautumi-

sessa lapseen. (Koivunen 2009, 49.) 

Molemminpuolinen tasavertaisuus ja arvostus ovat demokraattisen dialogin pe-

rusehdot. Dialogimallissa ymmärretään ja paneudutaan toisen kokemukseen tai 

näkökulmaan. Siinä yritetään nähdä asiat toisen näkökulmasta. Tällöin molem-

pien dialogin osapuolten näkökulmat ja tarkoitusperät saavat tilaa samanaikai-

sesti. Dialogimallissa päämääränä on ymmärtää, mitä toinen tarkoittaa. (Karlsson 

2000, 63.) Keskustelu ja yhdessä käyty dialogi opettaa lapset ymmärtämään va-

linnan mahdollisuuden mukana olevan vastuun valintojen seurauksista. Kun va-

litsee yhden asian, toinen jää valitsematta. (Kataja 2014, 63.)  

Dialogi syntyy vastaanottamisen eli kuuntelemisen kautta. Vielä pidemmälle aja-

teltuna dialogi syntyy siis vastaamisen kautta, sillä tällöin on syntynyt kahden tai 

useamman ihmisen välille ajatusten vaihtoa ja yhdessä ajattelua. (Lundán, 2011, 

110.) Dialoginen keskustelu lapsen ja aikuisen välillä perustuu siihen, että mo-

lemmilla osapuolilla on aloitteentekomahdollisuus. Jatkuvasti etenevässä kes-

kustelussa kullakin keskustelijalla on vuorotellen mahdollisuus tuoda omia aja-

tuksiaan esiin. Keskustelijoiden kysymykset ovat aitoja, eli sellaisia, joihin kumpi-

kaan ei tiedä vastausta etukäteen. (Karlsson 1999, 57.) 
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6 KEHITTÄMISHANKKEEN ETENEMINEN 

6.1 Kehittämishankkeen aikataulu ja vaiheet 

Kehittämishankkeen aikataulutus on kuvattu pääpiirteittäin Taulukossa 1. Kehit-

tämishankkeemme alkoi varsinaisesti helmikuussa. Tällöin keskustelimme koko 

Verkanappuloiden johtajan kanssa mahdollisesta aiheestamme. Olimme jo tam-

mikuun aikana kysyneet Verkanappulat Oy:ltä mahdollisuutta tehdä opinnäyte-

työmme heille. Ensimmäisessä tapaamisessa käydyistä keskusteluista mahdol-

liseksi aiheeksi muodostui lapsen yksilöllinen tukeminen ja tukea vaativan lapsen 

yksilöllinen huomioiminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämän 

pohjalta kehitimme alustavan suunnitelman.  

Alkuperäinen aiheemme kuitenkin muuttui vielä seuraavassa tapaamisessa maa-

liskuussa päiväkotien tarpeita paremmin vastaavaksi. Tapaamisessa oli mukana 

Nappulametsästä harjoittelun ohjaaja ja muita työntekijöitä sekä Nappulalaak-

sosta päiväkodin johtaja. Kehittelimme yhdessä uuden aiheen. Yksi vanhan ai-

heen tavoitteista, lapsen osallistaminen toiminnassa, nousi uudeksi pääteemaksi. 

Ajatus lähti työntekijöiden aloitteesta ja he toivoivat lapsen osallisuutta juuri toi-

minnan suunnitteluun. Tähän päiväkodeilla ei itsellään ollut vielä materiaalia, jo-

ten meidän tarkoituksenamme oli kehittää aiheesta materiaalipaketti tai opas. Lo-

pullisen aiheen työstämisen aloitimme kirjallisuuden etsimisellä ja tiedonhankin-

nalla. 

Maalis-huhtikuussa esitimme vielä uuden kehittämishankkeen suunnitelman ja 

toteutuksen työntekijöille. Lisäksi tarkensimme harjoittelun aikana tapahtuvia asi-

oita ja alustavaa aikataulua kehittämistiimin ja muiden työntekijöiden kanssa yh-

dessä. Huhtikuussa harjoittelun alkaessa johdatimme päiväkodin työntekijöitä ke-

hittämishankkeemme aiheeseen. Toteutimme tämän ryhmäkeskusteluna (Liite 

1), jonka tarkoituksena oli saada työntekijöiltä ideoita, mihin asioihin he haluavat 

kehittämishankkeemme suuntautuvan tarkemmin. Lisäksi keskustelimme ylei-

sesti työntekijöiden kanssa hankkeestamme kevään aikana.  
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Toukokuun aikana testasimme ja kokeilimme ensimmäisiä osallisuutta lisääviä 

menetelmiä: sadutusta, haastattelua ja lasten kokousta. Pidimme osallisuuden 

toimintaviikot, joilla testasimme menetelmiä lasten kanssa päivittäin (Liite 4). Tar-

koituksenamme oli testata menetelmiä ensin Sannan toimintaviikolla, jonka jäl-

keen pystyisimme kehittämään niitä paremmiksi ja Milla testaisi paranneltuja ver-

sioita omalla toimintaviikollaan syksyllä. Menetelmien testaaminen oli lähinnä 

meidän vastuullamme, mutta jokaisen kokeilun jälkeen pohdimme niiden toimi-

vuutta yhdessä työntekijöiden kanssa. 

Kesän ajan teimme tietoperustaamme paljon. Kesän loppupuolella olimme yhtey-

dessä päiväkoteihin syksyn osiosta. Suunnittelimme elokuussa syksyn aikatau-

lun tarkkaan, jotta saisimme mahdollisimman paljon testattua ja kehitettyä käyt-

tämiämme menetelmiä. Kesällä myös selkiytyi päiväkodille tehtävä lopputuotos, 

joka oli opas, jossa esittelisimme kokeilemiamme menetelmiä lyhyeen tietope-

rustaan tukeutuen. Syyskuussa harjoittelun jatkuessa kokeilimme lapsen osalli-

suutta lisääviä menetelmiä päiväkodissa mahdollisimman paljon. Milla testasi 

menetelmiä osallistavalla toimintaviikollaan. Sanna kokeili menetelmiä aina mah-

dollisuuksien mukaan. Myös osa Nappulametsän työntekijöistä testasi käyttä-

miämme menetelmiä syyskuussa. Lisäksi kehitimme jatkuvasti menetelmiä yh-

dessä kehittämistiimin kanssa kokousten ja keskustelujen avulla. 

Lokakuun alussa harjoittelun loputtua teimme alustavan oppaan. Lisäksi tapa-

simme kehittämistiimin kanssa ja työstimme oppaan lopulliseen muotoonsa hei-

dän kanssaan. Lokakuussa myös kehittämishankkeen kirjoittaminen ja tuotosten 

raportointi olivat pääosassa. Marraskuussa oli vielä kehittämishankkeen viimeis-

telyä ja lopuksi sen esitteleminen. Marraskuun aikana teimme vielä oppaasta päi-

väkotiin tulostettavan version.  
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Taulukko 1. Kehittämishankkeen aikataulu. 

  

Aikataulu Sisältö Toimijat Menetelmät 

Helmikuu 2015 

 

  

 Kehittämishankkeen ideointia  

 Alustavan kehittämishankkeen 

suunnitelman tekeminen 

 Verkanappuloiden joh-

taja 

Keskustelu 

Maaliskuu 2015  Kehittämishankkeen aiheen 

uudelleen muotoileminen, si-

sällön ja toteutuksen suunnit-

telu 

 Toimeksiantosopimuksen te-

keminen  

 Tiedonhankinta 

 Kehittämistiimi ja Nap-

pulalaakson päiväkodin 

johtaja  

 

 

 

 Milla ja Sanna 

Keskustelu, 

sähköpostikes-

kustelut 

 

 

 

Huhtikuu 2015  Kehittämishankkeen suunnitel-

man tarkentaminen 

 Työntekijöiden johdattelu kehit-

tämishankkeen aihepiiriin 

 Milla ja Sanna 

 

 Osa päiväkotien henkilö-

kunnasta 

 

 

Ryhmäkeskus-

telu 

 

Toukokuu 2015  Osallistavien menetelmien ko-

keilu Nappulametsässä 

 Tiedonhaku ja tietoperustan 

muotoilu 

 Sanna 

 

 

 Milla ja Sanna 

Sadutus, haas-

tattelu ja las-

tenkokous 

Kesäkuu–elokuu 

2015 

 Tietoperustan kirjoittaminen  

 Kehittämishankkeen syksyn 

osion suunnittelu 

 Milla ja Sanna  

 Nappulalaakson ja Nap-

pulametsän henkilö-

kunta 

 

Sähköposti-

keskustelu 

Syyskuu 2015  Osallistavien menetelmien ko-

keileminen päiväkodeissa 

 Oppaan työstäminen  

 Osallistavien menetelmien 

työstäminen 

 Milla ja Sanna 

 

 

 Kehittämistiimi 

Sadutus, las-

tenkokous 

 

Keskustelu/ko-

kous 

Lokakuu 2015  Kehittämishankkeen tulosten 

raportointi  

 Oppaan työstäminen 

 Milla ja Sanna 

 

 Kehittämistiimi 

 

 

Kokoukset 

Marraskuu 2015 

 

 Kehittämishankkeen viimeis-

tely ja palautus 

 Milla ja Sanna  
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6.2 Kehittämishankkeen menetelmät 

Kehittämishankkeessa käytimme erilaisia kehittämisen ja osallistamisen mene-

telmiä, joita Kari Salonen esittelee teoksessaan. Hän nimeää kehittämisen me-

netelmiksi kokoukset ja dialogit, keskustelun, arvioinnin ja reflektoinnin, aikaisem-

man tiedon hyödyntämisen ja samankaltaisiin kehittämishankkeisiin perehtymi-

sen sekä valittujen menetelmien kokeilemisen käytännössä. (Salonen 2013, 22.) 

Yksi käyttämistämme kehittämisen menetelmistä oli erilaiset kokoukset ja dialo-

ginen keskustelu toimeksiantajan ja kehittämistiimin kanssa. Kehittämishank-

keemme alkoi kokouksella, jossa kävimme dialogista keskustelua aiheesta. Dia-

logisella keskustelulla saimme toimeksiantajalta toiveet ja suunnan kehittämis-

hankkeelle. Kokouksia ja dialogista keskustelua käytimme myös kehittämishank-

keen edetessä tarpeen vaatiessa. 

Käytimme kehittämisen menetelmänä myös keskustelua, arviointia ja reflektoin-

tia. Kehittämistiimin kanssa kävimme avointa keskustelua, jossa arvioimme yh-

dessä ja reflektoimme toimintaamme ja kehittämishankkeen suuntaa. Näin 

saimme työelämän osaamisen ja kokemuksen hyödynnettyä kehittämishank-

keessa. Käytimme myös ryhmähaastattelua alkutilanteen ja ideoiden keräämi-

seen.  

Kehittämisen menetelmänä käytimme myös samankaltaisiin kehittämishankkei-

siin perehtymistä. Hyödynsimme myös aikaisempaa tietoa ja tuotoksia, joiden 

avulla saimme pohjan myös oman toiminnan kehittämiselle. Perehdyimme myös 

menetelmäkirjallisuuteen sekä hyödynsimme teoriatietoa kehittämishankkeessa.  

Valittujen menetelmien kokeileminen käytännössä oli myös yksi kehittämisen me-

netelmä, jota käytimme. Valitsimme teoriatietoon pohjautuvia osallisuutta tukevia 

menetelmiä ja testasimme niitä päiväkodissa. Arvioimme ja reflektoimme mene-

telmien toimivuutta yhdessä kehittämistiimin kanssa ja teimme tarvittavia muu-

toksia parantaaksemme niiden toimivuutta. Reflektoimme myös omaa toimin-

taamme. 
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6.3 Aineiston hankinta ja dokumentointi 

Dokumentointia tehtäessä huomioidaan hankkeen etenemisen logiikka. Hank-

keen eteneminen todistetaan ja kuvataan vaiheittain erilaisilla dokumenteilla. Do-

kumenttitapoja ovat kirjoittaminen, nauhoitus, kuvaus, videointi, tuotetun materi-

aalin arkistointi ja aikaisemmin tai kehittämishanketta tehtäessä tuotetut materi-

aalit. Näitä ovat esimerkiksi esitteet, muistiot, pöytäkirjat, ohjeet, kansiot, käsikir-

jat, selvitykset ja nettisivut. (Salonen 2013, 23–24.) 

Materiaali ja aineisto tuotettiin erilaisilla tiedonhankintamenetelmillä (Salonen 

2013, 24). Kehittämishankkeestamme saimme aineistoksi alkuhavainnoista saa-

dut muistiinpanot. Havainnoimme alkutilannetta ja osallisuuteen liittyvää toimin-

taa päiväkodissa tehden muistiinpanoja. Hyödynsimme muistiinpanoja kehittä-

mishankkeen toteutusta suunniteltaessa.  

Havainnoinnin ja siitä saatujen muistiinpanojen tarkoituksena oli tarkastella päi-

väkodissa olevaa alkutilannetta lapsen osallisuuden huomioimiseen liittyen ylei-

sesti kokopäiväisessä toiminnassa, mutta myös toiminnan suunnittelussa. Alku-

havainnoinnin ja työntekijöiden kanssa käydyn keskustelun perusteella toteu-

timme ja kokeilimme erilaisia menetelmiä osallisuuden lisäämiseksi ja paranta-

miseksi. Havainnointia toteutettiin koko ajan hankkeen edetessä kirjoittamalla 

muistiinpanoja kokeilemistamme toiminnoista, mutta alkutilanteen tarkastelu oli 

lähtökohtana työlle. 

Työntekijöiden kanssa käydyn alkukeskustelun perusteella saimme tietoa, mitä 

he haluaisivat tapahtuvan ja mitä he odottivat meiltä ja tuotokselta. Myös työnte-

kijöiden kanssa käytyjen keskustelujen ja kokousten muistiinpanot olivat tärkeä 

osa aineiston keruuta. Kokousten ja keskustelujen tarkoituksena oli avata omia 

mielipiteitämme ja ideoitamme kehittämishankkeeseen liittyen ja pohtia yhdessä 

työntekijöiden kanssa, mikä olisi paras tapa jatkaa ja kehittää asioita eteenpäin. 

Kirjoitimme muistiinpanoja myös valittujen menetelmien käytännön kokeiluista. 

Arvioimme, reflektoimme ja analysoimme valittuja menetelmiä. Tämän avulla 

muokkasimme ja kehittelimme myös menetelmistä toimivampia ja tarkoituksen 
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mukaisempia. Näin pystyimme myös arvioimaan menetelmän toimivuutta ja käy-

tettävyyttä myös lasten kanssa. Hyödynsimme näitä muistiinpanoja kirjoittaes-

samme kehittämishankkeemme tuloksia.  
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7 KEHITTÄMISHANKKEEN OSALLISUUTTA TUKEVAT 

MENETELMÄT 

7.1 Lasten kokous osana toiminnan suunnittelua 

Taustaa 

Lasten kokousten avulla lapsi oppii vastuullisuutta itsestään ja muista. Lapset 

saavat kokouksissa vaikuttaa suoraan päivänsä sisältöön. Kokoukset opettavat 

myös kuuntelun taitoja sekä vuorovaikutusta niin lasten kuin aikuistenkin kanssa. 

Lasten kokoukset ilmaisevat lapselle, että hänen mielipiteensä on tärkeä ja sitä 

kuunnellaan. Kokoustilanteen on tärkeää olla turvallinen, jotta lapset uskaltavat 

ilmaista mielipiteitään. (Haapamäki 2000, 39–41.) 

Idean lasten kokouksiin saimme tutustumalla vanhoihin kehittämishankkeisiin. 

Huomasimme, että lasten kokous sopii kehittämishankkeemme tavoitteisiin hy-

vin. Tavoitteenamme oli tukea lasten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja 

saada myös aikuiset huomioimaan osallisuus toiminnassa ja suunnittelussa. Las-

ten kokousten avulla lapset pääsivät konkreettisesti osallistumaan toiminnan 

suunnitteluun tuoden omat mielipiteensä ja ideansa esille. Lasten kokous var-

haiskasvatuksen menetelmänä palveli myös tavoitettamme saada aikuiset huo-

mioimaan lasten osallisuutta enemmän. Menetelmän avulla pystyimme tarjoa-

maan varhaiskasvattajille tavan tukea ja lisätä osallisuutta.  

Esittelimme ideamme lastenkokouksista kehittämistiimillemme. He kokivat lasten 

kokouksen kuulostavan toimivalta menetelmältä osallisuuden tukemiseksi. Las-

ten kokous oli kaikille työntekijöille uusi menetelmä ja se oli tuntemattomampi 

kuin muut testaamamme menetelmät. Meidän päävastuullamme oli etsiä mene-

telmästä tieto ja siirtää se eteenpäin työntekijöille. Päätimme testata lastenko-

kousta osallisuuden toimintaviikolla yhtenä osallisuutta tukevana menetelmänä. 

Lasten kokoukset pidimme pienryhmissä, joihin päiväkodin muukin toiminta pe-

rustuu. 
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Käytännön kokeilu 

Kokeilimme lasten kokouksia eri aiheista. Nappulametsän päiväkodissa kevään 

osiossa testasimme lauluhetken suunnittelua. Lapset päättivät laulettavat laulut, 

käytettäisiinkö hetkellä soittimia ja kuka lapsista avustaisi laulujen ohjauksessa. 

Nappulalaakson kevään osiossa suunniteltiin puolestaan metsäretki. Suunnitte-

lussa oli mukana yksi pienryhmä, mutta retki toteutettiin koko ryhmälle. Syksyn 

osiossa suunnittelimme Nappulalaaksossa lasten kokouksissa pienryhmien 

kanssa metsäretken ja lauluhetken. Nappulametsässä teimme pienryhmille ko-

kouksissa säännöt ja suunnittelimme myös lauluhetken.  

Suunnittelimme kokoukselle toiminnan rungon. Kokous alkoi motivoinnilla. Ko-

kouksen alussa kerroimme lapsille, että pidämme kokouksen, jossa yhdessä 

päätetään sovitusta aiheesta. Aluksi lapsille kerrottiin myös, että kokouksessa he 

saavat kertoa omia mielipiteitään ja päättää yhdessä aiheeseen liittyvistä asi-

oista. Lapsille ohjeistettiin myös, että he voivat päättää myös, miten he osallistu-

vat itse mahdollisesti toiminnan ohjaamiseen ja mitä välineitä toteutuksessa mah-

dollisesti tarvitaan. Kokouksen alussa lapsille kerrottiin myös, että suunnitelmat 

kirjataan ylös paperille ja ne luetaan vielä lopuksi läpi.  

Seuraava toiminnan kulkuun liittyvä osio oli itse työskentelyosio. Tässä osiossa 

lapset keskustelivat ja aikuinen tarvittaessa ohjasi keskustelua. Varsinaisessa 

kokouksen keskusteluvaiheessa lapset harjoittelivat erilaisia osallisuuteen ja ryh-

mässä toimimiseen liittyviä taitoja. He harjoittelivat ryhmätaitoja, omien mielipitei-

den esiin tuomista ja toisten huomioimista. Kokouksen avulla he voivat oppia ym-

märtämään omia vaikutusmahdollisuuksia paremmin.   

Kokouksen lopuksi suunnitelmat lyötiin lukkoon ja varmistettiin, että kaikki olivat 

tyytyväisiä yhdessä suunniteltuihin asioihin. Lopuksi arvioitiin toimintaa ja mietit-

tiin, oliko helppo tehdä yhdessä kaikkia ryhmän jäseniä miellyttäviä päätöksiä ja 

mahdollisesti kompromisseja. Lapset saivat tällöin kertoa oman mielipiteensä toi-

minnasta. 
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Toiminnan arviointi 

Kokouksia arvioidessamme pohdimme lasten tasapuolisia vaikutusmahdollisuuk-

sia. Hiljaisemmat lapset ehdottivat kokouksessa vähemmän lauluja ja toivat mie-

lipiteitään vähemmän esille. Puheliaat lapset puolestaan olivat selkeästi isom-

massa roolissa kokoustilanteessa ja osallistuivat enemmän toiminnan suunnitte-

luun. Lasten kokouksissa haasteeksi muodostuikin tasapuolisien vaikutusmah-

dollisuuksien tarjoaminen eri luontoisille lapsille. Tässä tilanteessa myös aikuisen 

rooli keskustelun tukijana korostui. Aikuinen voikin tarvittaessa ohjata, kannustaa 

ja kysellä myös hiljaisemmilta lapsilta heidän mielipiteitään. Tärkeää oli kuitenkin 

huomioida myös lapsen oikeus olla hiljaa, jos lapsi itse niin haluaa.  

Kokouksia pitäessämme huomasimme myös, että kokouksissa lapset helposti 

saattoivat viitata pyytäen omaa vuoroa. Kokoustilanteessa lapsien oli haastavaa 

keskustella vuorovaikutteisesti yhdessä sopien asioita. Lapset kertoivat omat 

mielipiteensä vuorotellen. Pohtiessamme, miltä toisen ehdotus tai mielipide kuu-

losti, lapset helposti myöntyivät kyseenalaistamatta muiden mielipiteitä.  

Lasten kokouksessa ilmenneet haasteet johtuivat osittain siitä, että kokous oli 

lapsille uusi menetelmä. Harjoittelemalla ja useampia kokouksia pitämällä lapset 

tottuvat menetelmään ja oppivat paremmin kokoukseen liittyviä käytäntöjä. Kun 

menetelmä tulee lapsille tutummaksi, voivat he osallistua suunnitteluun myös laa-

jemmin ja saada enemmän suunnitelmallista vastuuta.  

Kokouksissa oli myös paljon hyvää. Oman mielipiteen kertominen ja kuulluksi tu-

leminen näyttäytyi useimmilla lapsilla innostuksena. Lapset olivat myös toteutta-

millaan musiikkihetkillä ylpeitä itsesuunnittelemistaan tuokioista. Lapset pääsivät 

kokouksissa myös toiminnan suunnitteluun konkreettisesti osallisiksi tuoden 

esille omia ideoitaan ja mielipiteitään. Lapset myös ottivat hienosti vastuuta, jos 

heidän vastuullaan oli jonkin tehtävän tai roolin suorittaminen. He olivat myös 

valmistautuneet siihen, osa jopa kotona etukäteen. He myös muistivat hyvin toi-

minnan toteuttamiseen liittyvät vastuualueensa ja olivat ylpeitä saadessaan hoi-

taa asioita itsenäisesti. 
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Arvioimme lasten kokouksia myös kehittämistiimin kanssa. Lasten kokoukset ko-

ettiin uusiksi ja mielenkiintoisiksi menetelmiksi, joiden avulla lapset saivat osallis-

tua toiminnan suunnitteluun. Henkilökunta innostui menetelmästä ja se koettiin 

hyväksi tavaksi huomioida lasten osallisuutta toiminnan suunnittelussa.  

7.2 Sadutus toiminnan suunnittelun näkökulmasta 

Taustaa 

Sadutuksessa lapset muokkaavat ajatuksensa tarinaksi. Lapsi kertoo sadun ja 

saduttaja kirjaa kaiken sanatarkasti ylös. Sadutus johdattaa vastavuoroiseen toi-

minnan kulttuuriin, kuunteluun, kerrontaan ja yhdessä tekemiseen. (Karlsson 

2014, 18–20.) 

Idean sadutukseen toiminnan suunnittelun välineenä saimme tietokirjallisuu-

desta. Kehittämistiimi piti sadutusta hyvänä menetelmänä. Sadutusta oli myös 

toteutettu päiväkodeissa aiemminkin, joten se oli tuttua lapsille sekä työntekijöille. 

Tämän vuoksi työntekijöiden kynnys jatkaa toimintaa itsenäisesti ei olisi myös-

kään niin suuri.  

Tavoitteenamme oli saada sadutuksen avulla teemoja toiminnan suunnitteluun. 

Tällöin lapset osallistuivat myös osaltaan toiminnan suunnitteluun tuoden oman 

panoksensa sadun muodossa. Sadutuksessa myös aikuisen rooli toiminnan 

suunnittelussa korostui, sillä sadutuksen avulla aikuinen huomioi lasten osalli-

suutta saaden aiheita ja teemoja toiminnan suunnitteluun.  

Sadutustilanteessa aikuisen eleillä ja olemuksella on iso vaikutus lapseen ja poh-

dimme tarkkaan omaa rooliamme saduttajana. Pidimme tärkeänä, että osoittai-

simme lapselle kuuntelevamme häntä aidosti ja antaisimme hänelle tilaa ja omaa 

vapautta tuoda hänelle tärkeät asiat esille.   
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Käytännön kokeilu  

Kokeilimme päiväkodeissa sadutusta lasten piirtämästä kuvasta, vapaasta ai-

heesta sadutusta sekä ryhmäsadutusta kuvasta. Lapset piirsivät sadutusta edel-

tävänä päivänä kuvan aiheesta ”lempileikkini päiväkodissa”. Seuraavana päivänä 

sadutimme lapsia heidän piirtämästään kuvasta. Sadutimme lapsia myös ilman 

aihetta Nappulalaakson päiväkodissa. Lapset saivat kertoa haluamastaan ai-

heesta. Nappulametsän päiväkodissa kokeilimme myös ryhmäsadutusta, jossa 

lapset kertoivat pienryhmissä sadun valmiista kuvasta.  

Keväällä sadutimme lapsia kuvasta ja vapaasta aiheesta. Syksyllä puolestaan 

testasimme ryhmäsadutusta pienryhmille. Ryhmäsadutuksessa osallistimme 

myös työntekijät saduttamaan pienryhmiä Nappulametsän päiväkodissa.  

Sadutuksen alussa saduttaja sanoo tarinankertojalle: ”Kerro satu (tai tarina), sel-

lainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen 

tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.” (Karlsson 2014, 24.) 

Aina sadutuksen alussa opastimme ja motivoimme lapset aiheeseen kertomalla, 

että lapsi saa itse kertoa sadun vapaasti, edellisenä päivänä piirretystä kuvasta 

tai valmiista kuvasta tilanteesta riippuen. Työskentelyvaiheessa lasten kertoma 

satu kirjattiin ylös sanatarkasti ja luettiin lopuksi lapselle. Ryhmäsadutuksessa 

lapset kertoivat haluamiaan asioita vuorollaan. Lapset saivat kertoa asiansa sil-

loin, kun heistä tuntui siltä tai heillä oli satuun jotain lisättävää. Vuorot eivät olleet 

tarkkaan määriteltyjä, vaan lapset kertoivat luonnollisessa järjestyksessä asi-

ansa, kun se tuli heille mieleen. Kun lopussa satu luettiin lapselle tai ryhmäsa-

dutuksessa ryhmälle, lapsilla oli mahdollisuus korjata ja muuttaa haluamiaan koh-

tia. Kun satu oli valmis, lapsilta kysyttiin myös, miltä toiminta tuntui. 

Toiminnan arviointi 

Kuvasta sadutus onnistui toiminnan suunnittelun näkökulmasta hyvin. Lapset piir-

sivät lempileikkejään päiväkodissa ja kertoivat sadussa myös lempileikeistään. 

Lapsia sadutettaessa he myös lisäilivät erilaisia asioita satuun myös päiväkodin 

ulkopuolelta. Lasten kertomien satujen pohjalta pystyisikin helposti lisäämään 
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teemoja toimintaan ja samalla osallistaa lapsia suunnittelussa. Joitakin lapsia pii-

rustuksesta saduttaminen ehkä vähän rajoitti, sillä he eivät osanneet kertoa 

muuta kuin sen, mitä kuva esitti. 

Vapaasta aiheesta saduttaminen yksin ei sujunut kovin hyvin. Syynä oli osittain 

se, että vapaa sadutus oli uusi menetelmä lapsille. Lisäksi vapaata sadutusta ko-

keiltiin niin aikaisessa vaiheessa harjoittelua, että sadutettavan ja saduttajan vä-

lille ei välttämättä ollut ehtinyt syntyä vielä kunnon vuorovaikutussuhdetta. Sa-

dutus myös toteutettiin erillisessä huoneessa kahdestaan, mikä saattoi olla lap-

sille jännittävä tilanne. Vapaasta aiheesta saduttaminen on kuitenkin hyvä tapa 

saada lasten ajatukset esille sadutuksen ollessa tutumpaa. 

Ryhmäsadutuksessa lapset kertoivat aikuisen etukäteen valitsemasta kuvasta 

sadun. Kuva ei välttämättä liittynyt päiväkotiympäristöön. Ryhmäsadutuksessa 

lapset harjoittelevat toisen kuuntelua ja oman vuoron odottamista. Ryhmäsa-

dutuksen aiheista ja lapsen kerronnasta voi myös ammentaa aiheita toimintaan. 

Tällöin aikuiselta vaaditaan mielikuvitusta ja kykyä soveltaa ja liittää lasten kerto-

mat sadut päiväkodin ja ryhmän toimintoihin.  

Sadutusta arvioidessamme kehittämistiimin kanssa pohdimme etenkin eri sa-

dutustapoja. Aluksi suunnitelmamme oli testata vain piirustuksesta saduttamista, 

mutta kehittämistiimin keskustelujen pohjalta päätimme testata myös muita ta-

poja saduttaa. Päädyimme keskustelujen pohjalta ryhmäsadutuksen testaami-

seen. Kehittämistiimimme arvioi etenkin sadutusta toiminnan suunnittelun kan-

nalta. Keskustelimme viimeisessä yhteisessä tapaamisessa etenkin siitä, miten 

liitämme sadutuksen toiminnan suunnitteluun ja miten kuvaamme sitä oppaassa.  

Huomasimme myös, että aikuisen roolilla oli suuri merkitys lapselle. Saduttajana 

oli tärkeää näyttää omalla olemuksellaan ja eleillään, että lapsi on otettu vaka-

vasti ja häntä kuunnellaan aidosti. Jotkut lapset myös puhuivat niin nopeasti, että 

kaiken ylös kirjaaminen oli haastavaa. Tällöin oli pakko keskeyttää lapsen kerto-

mus mahdollisimman hienovaraisesti. Useinkaan tämä keskeytys ei kuitenkaan 

haitannut tai pysäyttänyt lapsen kerrontaa ja ajatuksia, vaan he pystyivät helposti 
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jatkamaan siitä, mihin olivat jääneet. Tässä tilanteessa myös sadun nauhoitus 

olisi ollut hyvä vaihtoehto. 

7.3 Haastattelu osallisuuden näkökulmasta 

Taustaa  

Haastattelu on strukturoidumpi malli tavoittaa lapsen oma näkökulma ja saada 

hänet pohtimaan omaa ajatteluaan (Heikka ym. 2009, 88). Turjan (2014, 10) mu-

kaan suoraan haastattelemalla kerätty tieto on perusteltu tapa tuottaa aineistoa, 

kun tavoitteena on lasten omakohtaisten kokemusten esilletuominen (Roos 2015, 

55–56). Lasten mielipiteiden kysyminen tukee myös heidän vaikutusmahdolli-

suuksiaan (Turja 2004, 17).  

Idean haastatteluun saimme lähdekirjallisuudestamme. Löysimme lauseenjatko-

rungon, jossa otettiin lapsen mielipide hyvin huomioon. Vaikka runko olikin tar-

koitettu alakouluikäisille, päätimme muokata sitä meidän tarpeisiimme sopivam-

maksi. Haastattelun avulla lapset pääsivät tuomaan omia mielipiteitään ja itsel-

lensä tärkeitä asioita esille. Haastattelun lähtökohtana oli saada informaatiota 

lasten toiveista suoraan kysymällä. Haastattelun perusidea myös palveli mieles-

tämme hyvin kehittämishankkeemme tavoitetta, jossa pyrimme saamaan lapsen 

osallisuutta huomioitua toiminnan suunnittelussa. Lasten vastausten perusteella 

aikuinen pystyisi suoraan miettimään uusia kehittämisajatuksia toimintaan. 

Kehittämistiimimme mielestä haastattelu oli hyvä menetelmä saada lasten kanta 

näkyviin. Päätimme toteuttaa haastattelun yksilöhaastatteluna, koska silloin 

saamme parhaiten kaikkien lasten mielipiteet esille.  

Pohdimme, mikä olisi tarpeeksi rauhallinen ja hyvä paikka haastattelulle, sillä 

haastattelutilanne voisi olla joillekin lapsille vieras ja jännittäväkin. Päätimme, että 

haastattelun voisi toteuttaa samassa tilassa muiden lasten kanssa. Tärkeää oli, 

että muut lapset eivät häiritsisi ja veisi haastateltavan huomiota. Vaihtoehtoisesti 

haastattelu toteutettiin mahdollisuuksien mukaan erillisessä tilassa toisen aikui-

sen ollessa muiden lasten kanssa. Haastattelu perustui vapaaehtoisuuteen, 
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koska tällöin lapsi olisi valmis ja halukas kertomaan omia mielipiteitään ja ajatuk-

siaan. Lapselle selitettiin myös tarkkaan ennen varsinaista haastattelun alkua, 

mitä teemme ja mihin aiheeseen haastattelu liittyy ja mikä vaikutus lapsen osal-

listumisella on asiaan.  

Käytännön kokeilu 

Keväällä aloitimme ensimmäiset haastattelut, joissa meillä oli pohjana lauseen-

jatkorunko (Liite 2). Haastattelun teemana oli päiväkodissa lapselle mielekkäät ja 

epämiellyttävät asiat ja toiminnat. Kysyimme lapsilta, miten he haluaisivat aikuis-

ten toimivan päiväkodissa, jos saisivat valita. Päätimme testata haastattelua mo-

lempien toimintaviikoilla keväällä ja syksyllä parannellun version mukaisesti. Toi-

mintaviikkojen aiheena oli lapsen osallisuutta lisäävät ja huomioivat menetelmät, 

joten haastattelu sopi hyvin aihealueeseen. 

Huomasimme, että lauseen jatkaminen ei ollut luonteva tapa lapselle kertoa aja-

tuksistaan. Varsinkin nuoremmat lapset eivät ymmärtäneet lauseenjatkamisen 

merkitystä. Muotoilimme kokonaan uuden haastattelurungon, jossa asiat esitet-

tiin kysymysmuodossa (Liite 3). Muokkasimme kysymyksiä myös mahdollisim-

man selkeiksi. Pohdimme lapsen näkökulmasta, miten hän ymmärtää kysymyk-

set. Päätimme myös ottaa kuvat haastattelun tueksi. Jos lapsen oli vaikea vastata 

kysymykseen, hän pystyi kuvista osoittamalla ilmaisemaan asiansa.  

Toista haastattelurunkoa testasimme vähän jo keväällä ja syksyllä enemmän. Ko-

keiltuamme toista runkoa pohdimme kehittämistiimin kanssa vielä, miten sitä pys-

tyisi kehittämään tarkoituksen mukaisemmaksi. Huomasimme, että sanat enem-

män ja vähemmän olivat sellaisia, joita lasten oli vaikea ymmärtää. Kolmannessa 

rungossa emme siis käyttäneet näitä sanoja. Muotoilimme loppuun vielä yhden 

lisäkysymyksen. Kysymyksen tarkoituksena oli antaa lapselle mahdollisuus ker-

toa päiväkodistaan vapaasti, mitä haluaa tai lisätä vielä jotain. 

Haastattelun runko ja eteneminen toimivat aika samalla tavalla joka lapsella. En-

sin haastattelija kertoi lapselle, mistä on kyse ja mihin aiheeseen kysymykset liit-

tyvät. Kerroimme myös, että haastattelun tarkoituksen on huomioida lasten mie-

lipiteet, ja että niiden pohjalta voidaan kehittää jotain toimintaa. Varsinaisessa 
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kysymystilanteessa annoimme lapselle aikaa vastata ja pyrimme olemaan pai-

nostamatta. Jos lapsi ei osannut vastata tai lapsi sanoi ”en tiedä”, kysyimme ky-

symyksen vielä uudestaan, mutta lopulta jatkoimme eteenpäin. Uudessa haas-

tattelurungossa otimme tähän tilanteeseen kuvat lapsen avuksi. Haastattelun lo-

puksi kiitimme lapsia vastauksista. Kysyimme myös, miltä haastattelu heistä tun-

tui. 

Toiminnan arviointi 

Arvioimme haastattelua kehittämistiimin kanssa. Ensin jopa mietimme, että jät-

täisimme koko haastattelun pois valituista menetelmistä. Työntekijät olivat kui-

tenkin sitä mieltä, että haastattelu olisi hyvä säilyttää. Haastattelun runkoa ja ky-

symyksiä pitäisi kuitenkin muokata toimivammiksi. Tällöin haastattelusta saisi pa-

remmin tietoa toiminnan suunnitteluun.  Kun haastattelurunko olisi selkeä ja toi-

miva, kuka vain pystyisi toteuttamaan sitä nopealla aikataululla ja helposti usein 

vähän kiireisessä päiväkotiympäristössä. Päätimme myös yhdessä työntekijöi-

den kanssa, että haastattelun pohjalta emme suunnittele toimintaa, vaan tarkoi-

tuksemme oli saada haastattelurunko niin hyväksi, että työntekijöiden olisi helppo 

itse lähteä sitä toteuttamaan eteenpäin. 

Ensimmäinen lauseenjatkorunko ei mielestämme toiminut, sillä lasten oli vaikea 

ymmärtää lauseen jatkamisen ideaa. Emme myöskään saaneet kysymyksillä niin 

paljon informaatioita toiminnan suunnittelun näkökulmasta kuin olimme ajatelleet, 

sillä moni lapsista vastasi vain yhdellä sanalla. Mielestämme runko ei ollut huono, 

mutta se oli liian haastava 3–4-vuotiaille lapsille. Pohdimme kehittämistiimin 

kanssa, että runko sopisi paremmin esikouluikäisille, jotka ymmärtävät lauseen-

jatkamistehtävän paremmin ja osaavat käyttää jo paljon monipuolisemmin kieltä 

ja sanastoa.  

Arvioimme kehittämistiimin kokouksessa, että toisessa haastattelurungossa on-

gelmana olivat sanat enemmän ja vähemmän. Aikuiselle selkeät sanat olivat lap-

sille abstrakteja. Lasten oli vaikeaa ymmärtää, mitä sanoilla tarkoitettiin. Myös 

vastaukset näihin kysymyksiin olivat hyvin konkreettisia (enemmän tuoleja/aikui-

sia). 
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Kuvien lisääminen haastatteluun toimi kehittämistiimimme mielestämme hyvin. 

Pohdimme ensin, että olisivatko kuvat jo valmiina kaikille lapsille vai apukeinona, 

jos lapsi ei muuten osaa ilmaista itseään. Testattuamme asiaa huomasimme, että 

myös reippaammat ja monisanaisemmat lapset päätyivät helposti valitsemaan 

niistä vastauksensa. Lopuksi päätimme ottaa kuvat esille, kun haastattelija oli jo 

kysynyt lapselta samaa kysymystä parikin kertaa, eikä lapsi osannut vieläkään 

kertoa omaa mielipidettään asiaan. Tämä käytäntö toimikin mielestämme parhai-

ten. 

Lasten oli helppo vastata itseään koskeviin kysymyksiin. Kun kysyimme lapsilta, 

mitä he haluaisivat aikuisilta, heidän oli vaikeampi vastata kysymykseen. Ker-

roimme lapselle, että hänellä on mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä.  

Haastattelijana toimiminen onnistui mielestämme hyvin. Annoimme lapsille aikaa 

ja tilaa, mutta ohjasimme kuitenkin tarpeen tullessa heitä uudestaan kysymyk-

seen. Emme myöskään painostaneet lasta vastaamaan jokaiseen kysymykseen. 

Mietimme että, lapsen mielenkiinto asiaa kohtaan voisi loppua painostettaessa, 

eikä hän enää haluaisikaan kertoa mielipiteitään. 

Huomasimme, että haastattelu ei ole lapselle kaikkein ominaisin tapa tuoda omia 

mielipiteitään esille. Kuitenkin kysymysten ollessa oikeanlaisia saimme hyviä ja 

informatiivisia vastauksia, joista olisi voinut ottaa ideoita ja suunnitella toimintaa 

niiden pohjalta. Lisäksi menetelmää ei ollut päiväkodissa käytetty aikaisemmin 

kovin paljon. Lapset ymmärtäisivätkin paremmin menetelmän idean, kun sen to-

teuttamista jatkettaisiin päiväkodeissa ja menetelmä tulisi tutummaksi. Poh-

dimme haastattelua arvioidessamme, onko se hiljaisemmille ja helposti syrjään-

vetäytyville lapsille oikea tapa kysyä heidän mielipiteitään. 

7.4 Oppaan työstäminen 

Idea materiaalipaketista lähti työntekijöiltä. Koska aiheemme ei ollut heille kovin 

tuttu, he toivoivat helppoja ja yksinkertaisia toteutuksia ja menetelmiä, joita kuka 

tahansa voisi ottaa käyttöön helposti. Lopulta kuitenkin päädyimme oppaaseen 

juuri sen takia, että siihen koottaisiin vain muutama menetelmä. Oli myös tärkeää 
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että, niitä ehdittiin testaamaan ja muokkaamaan niin, että ne palvelivat mahdolli-

simman hyvin päiväkodin ja henkilökunnan tarpeita. Tällöin yksinkertaisuus ja 

helppous korostuivat ja työntekijät tietäisivät heti, että menetelmä olisi toimiva.  

Oppaan ideana olikin antaa työntekijöille vain alku lasten osallisuuden kehittämi-

seen. Oppaan tarkoituksena on toimia työntekijöille lähtökohtana, jonka pohjalta 

työntekijöiden oma mielenkiinto ja innostus lapsen osallisuuden huomioimiseen 

toiminnan suunnittelussa heräisivät. Opasta käyttäessään työntekijät motivoitui-

sivat itsekin miettimään ja kehittämään asiaa eteenpäin.  

Keväällä keskusteltaessa työntekijöiden kanssa meillä ei ollut vielä selkeää ku-

vaa siitä, minkälainen lopullisesta tuotoksesta tulisi, sillä työntekijät olivat puhu-

neet materiaalipaketista tai oppaasta. Kesän aikana perehtyessämme tietokirjal-

lisuuteen päädyimme siihen, että meillä ei ole tarpeeksi materiaalia paketin ko-

koamiseen. Materiaalipaketin tarkoitus on yleensä olla niin kattava, että kaikkia 

siinä esiteltäviä menetelmiä ei pystyisi kokeilemaan kehittämisestä puhumatta-

kaan. Lisäksi olimme jo keväällä testanneet ja kehitelleet menetelmiä, joten sa-

man työskentelytavan jatkaminen tuntui luonnolliselta. Syksyllä keskustelimme 

asiasta kehittämistiimin kanssa, joka oli samaa mieltä asiasta. Heidän mielestään 

oli myös parempi keskittyä muutamiin menetelmiin, jotka tulevat oppaaseen ja 

kehittää niitä mahdollisimman toimiviksi.  

Oppaaseen valikoitui kolme kirjallisuuden ja kehittämishankkeiden avulla löytä-

määmme menetelmää: haastattelu, sadutus ja lasten kokous. Sisällöllisesti opas 

koostuu esittelytekstistä, jossa kerrotaan oppaan tarkoitus. Tämän jälkeen op-

paassa on tietoperustaa osallisuudesta, mitä se on, mitkä ovat osallisuuden ta-

voitteet ja mitä osallisuus tarkoittaa toiminnan suunnittelussa. Oppaan tietope-

rustan tarkoituksena on johdattaa työntekijät aiheeseen, sillä lasten osallisuus ei 

ole kaikille tuttu aihe, varsinkaan toiminnan suunnittelun näkökulmasta. Tietope-

rustan jälkeen oppaassa esitetään jokainen menetelmä vuorotellen. Menetel-

mästä kerrotaan sen tarkoitus ja tavoitteet ja miten se auttaa lasten osallisuuden 

tukemisessa toiminnan suunnittelun kannalta. Menetelmistä kuvataan myös nii-

den eteneminen ja aikuisen rooli ja tarkoitus. Lisäksi annamme erilaisia vinkkejä 
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ja variaatioita, joita voisi käyttää menetelmien toteuttamisessa. Lopuksi oppaassa 

on liitteinä mm. haastattelukysymykset. 

Vaikka menetelmiä onkin oppaassa vähän, menetelmät eivät ole kertakäyttöisiä, 

sillä jokaista menetelmää pystyy käyttämään eri tarkoituksiin. Esimerkiksi lasten 

kokousta voi käyttää niin yksittäisen toimintahetken kuin koko kevätjuhlankin 

suunnitteluun. Kokousta voi myös vähitellen laajentaa koskemaan vaikka päivä-

kodin leluhankintoja. Sadutuksesta on myös erilaisia variaatioita ja haastattelua 

saa helposti muokattua eri tarpeiden mukaan. 

Ensimmäisen version oppaasta teimme sähköisesti Power-Point -muotoon.  

Teimme myös oppaasta Word-tiedoston, joka on tulostettavissa ainakin Nappu-

lalaaksoon ja Nappulametsään. Sähköisen version ideana on sen helppo jakami-

nen muihinkin Verkanappulat Oy:n päiväkoteihin. Sisällöllisesti paperinen ja säh-

köinen versio ovat kuitenkin samanlaisia.  

Oppaassamme oli myös kohta arjen osallisuudelle, jossa olisimme antaneet esi-

merkkejä siihen, mitä osallisuus tarkoittaa päiväkodin arjen tilanteissa. Kehit-

tämistiimin kanssa juteltuamme päätimme kuitenkin jättää tämän pois, sillä emme 

kokeneet sen olevan tarpeellinen. Oppaaseen haluttiin myös kuvia menetelmistä 

ja toiminnoista, jotka lisäsimme. Tavoitteena oli, että opas olisi kaikkien käytössä 

ja helposti hyödynnettävä. 



52 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Milla Lindberg & Sanna Rakkolainen 

8 LOPPUARVIOINTI JA -POHDINTA 

8.1 Kehittämishankkeen ja lopputuotoksen arviointi 

Mielestämme kehittämishankkeen tavoitteet toteutuivat hyvin. Saimme mieles-

tämme lisättyä lapsen osallisuuden huomioimista toiminnan suunnittelussa me-

netelmien avulla. Työntekijät ovat myös käyttäneet joitakin menetelmiä jo hank-

keen aikana ja sen jälkeen, joten tavoitteemme saada aikuiset huomioimaan las-

ten osallisuus toiminnan suunnittelussa on toteutunut hyvin.  

Kehittämishankkeen alku lähti vähän hitaasti käyntiin. Meillä oli vaikeuksia pohtia 

keinoja osallistaa päiväkodin henkilökuntaa enemmän hankkeeseen. Olisikin ol-

lut hyvä, että olisimme käyttäneet enemmän päiväkodin henkilökuntaa osallista-

via menetelmiä jo heti alussa. Suunnittelimme, että olisimme käyttäneet ongel-

manratkaisutyyppistä menetelmää alkuun ideoinnin tueksi, mutta kiireen vuoksi 

emme ehtineet käyttää menetelmää. Kehittämishankkeen alussa pidimme kui-

tenkin ryhmäkeskustelun päiväkotien henkilökunnalle. Siitä saimme paljon hyviä 

ajatuksia ja näkökulmia kehittämishankkeen toteutukseen. Yhtenä tärkeimpänä 

kehittämisen menetelmänä meillä oli kokoukset ja keskustelut kehittämistiimin 

kanssa, jossa saimme hyödynnettyä hyvin henkilökunnan ammattitaitoa ja osaa-

mista. 

Syksyllä toiminta lähti kuitenkin jouhevammin liikkeelle ja meillä oli selvempi visio 

etenemisestämme. Myös yhteistyömme kehittämistiimin kanssa oli tiiviimpää. 

Meillä oli enemmän kokouksia ja keskusteluja, joissa kehitimme yhteistyössä va-

litsemiamme menetelmiä päiväkotien tarpeita paremmin vastaaviksi.  

Kehittämishankkeen alkukeskusteluista huomasimme, että päiväkodeilla oli vä-

hän erilainen käsitys kehittämishankkeen suunnasta. Nappulametsän päiväko-

dissa kehittämishankkeelta toivottiin enemmän apua ja selkeitä keinoja toiminnan 

suunnitteluun, kun taas Nappulalaakson päiväkodin henkilökunta toivoi myös kei-

noja arjen osallisuuden tukemiseksi. Tämä koski kuitenkin vain alkutilannetta ja 
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hankkeen edetessä kaikilla osapuolilla oli lopulta selkeä ja samanlainen käsitys 

siitä, mihin suuntaan hanketta kehitetään.  

Kehittämishankkeen lopputuotos ja valitsemamme osallisuuden menetelmät oli-

vat tiivisti liitoksissa kehittämishankkeen raportin tietoperustan kanssa. Tämän 

vuoksi meillä olikin paljon teoriatietoa käyttämistämme menetelmistä ja niiden ta-

voitteista niin osallisuuden kuin toiminnan suunnittelunkin kannalta. Myös loppu-

tuotoksemme oli helppo muotoilla tietoperustaa käyttäen napakaksi tietopake-

tiksi. 

Kehittämishanketta oli mukava tehdä yhteistyössä päiväkotien kanssa, vaikka vä-

lillä se oli haastavaa. Mielestämme kehittämishankkeemme hyödytti päiväkoteja 

ja pystyimme tarjoamaan yhdessä kehittämistiimin kanssa kehitettyjen menetel-

mien avulla tukea osallisuuden huomioimiseksi toiminnan suunnittelussa. Etenkin 

lasten kokoukset koettiin hyviksi ja toimiviksi menetelmiksi. Ne huomioitiin myös 

Nappulametsän kahden ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmissa. Olimmekin to-

della tyytyväisiä, että testaamamme menetelmä otettiin osaksi ryhmien toiminnan 

suunnittelua.  

Mielestämme lopputuotoksemme vastaa myös hyvin toimeksiantajan toiveita. Se 

on selkeä, helppolukuinen ja lyhyt. Oppaan tiivis ja kuvaava teoriaosuus johdat-

telee lukijan hyvin aiheeseen herättäen ajatuksia osallisuudesta. Mielestämme 

onnistuimme hyvin myös kuvaamaan kokeilemiamme menetelmiä oppaassa. 

Kun teimme opasta, meillä oli ajatus, että oppaan avulla lukija voi saada ideoita 

ja ajatuksia osallisuudesta ja sen lisäämisestä toiminnan suunnittelussa. Tavoit-

teenamme olikin antaa lukijalle alkusysäys osallisuuteen ja sen lisäämiseen toi-

minnan suunnittelussa. 

Saimme lopputuotoksestamme suullista palautetta myös toimeksiantajalta. He 

kokivat oppaan helposti käyttöön otettavaksi. Kehittämistiimin kokouksessa päi-

väkodin työntekijät toivoivat oppaaseen myös kuvia, joita lisäsimme lopputuotok-

sen viimeisimpään versioon. Kehittämistiimimme pohti myös, miten muissa Ver-

kanappuloiden yksiköissä opasta hyödynnetään, tuleeko opas muualla käyttöön, 
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jos sen lähettää sähköisenä versiona. Tämän vuoksi sähköinen ja paperinen ver-

sio tuotoksesta koettiin hyödylliseksi.  

Kehittämishankkeemme pohjalta voisi kehittää edelleen toimintaa. Koska kehit-

tämässämme oppaassa menetelmiä esitellään lähinnä työntekijöitä innostavassa 

ja aiheeseen johdattelevassa mielessä, voisi oppaaseen kehitellä lisää osalli-

suutta tukevia menetelmiä. Kehittämishankkeemme pohjalta voisi kerätä laajem-

man materiaalipaketin, jossa on enemmän menetelmiä työntekijöiden käytettä-

viksi.  

8.2 Ammatillinen pohdinta 

Oman työn ja työkäytäntöjen eettinen arviointi on yksi kehittyneen ammattilaisuu-

den tunnusmerkeistä. Etiikalla ja ihmisoikeuksilla on erityinen suhde sosiaa-

lialaan. (Talentia 2015, 5.) Kuten kehittämishankkeen tausta ja tarve -osiossa ku-

vasimme, kehittämishankkeemme on tärkeä lasten oikeuksien toteutumisen kan-

nalta. Mielestämme ammattieettisestä näkökulmasta ajateltuna on todella tär-

keää, että lapsen ääni ja mielipide tulee kuulluksi niin arjessa kuin toiminnan 

suunnittelussakin.  

Kehittämishankkeen myötä olemme kehittyneet ja kasvaneet ammatillisesti pal-

jon. Teoriapohjan kautta opimme paljon uutta tietoa osallisuudesta. Opimme 

etenkin arvioimaan osallisuutta teoriapohjassa käsittelemiemme lähtökohtien 

kautta ja saimme selkeämmän käsityksen osallisuudesta toiminnan suunnittelun 

osana. Ymmärrämme nyt myös paremmin osallisuuden yhteisöllisestä näkökul-

masta katsottuna. Teorian kautta hahmotamme paremmin vuorovaikutuksen, las-

ten kerronnan ja kuulemisen osallisuuteen kiinteästi liittyvinä aiheina. Osaamme 

myös reflektoida omaa toimintaamme osallisuuden näkökulmasta. 

Osittain kehittämishankkeemme onkin auttanut oman ammatti-identiteetin luomi-

sessa ja oman työskentelytavan löytämisessä. Olemme myös oppineet arvosta-

maan ja pohtimaan osallisuutta varhaiskasvatuksen työvälineenä ja jokapäiväi-
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sen toiminnan itseisarvona. Olemmekin saaneet lisää valmiuksia lastentarhan-

opettajan työhön. Opimme myös kehittämishankkeen etenemisestä ja proses-

sista paljon.  

Kun lapsia kutsutaan osallisuuteen, tulisi jo eettisistä syistä varmistaa, että lasten 

kuuleminen ja toiminta johtaa heidän näkemystensä arvostamiseen ja vakavasti 

ottamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan myös joihinkin käytännön toimipitei-

siin (Turja 2010, 44). Kehittämishankkeen aikana mietimme ammattieettisiä ky-

symyksiä osallistavaan toimintaan liittyen. Pohdimme esimerkiksi lapsen oikeutta 

toimia itselle sopivalla tavalla haastattelun tai sadutuksen aikana. Mielestämme 

osallisuus on myös sitä, että voi halutessaan olla osallistumatta tai vastaamatta, 

jos lapsella ei ole halua tuottaa mitään aiheeseen liittyvää.  

Pohdimme myös varhaiskasvattajana omaa toimintaamme lapsen osallisuuteen 

liittyen. Mielestämme aikuisen rooli on tärkeässä osassa lapsen osallisuutta lisät-

täessä. On merkittävää, miten aikuinen toimii ja huomioi lapsen näkökulman. Py-

rimme omalta osaltamme huomioimaan lapsen näkökulman ja suhtautumaan las-

ten ehdotuksiin ja ajatuksiin vakavasti. Menetelmien toteutusta suunnitelles-

samme mietimme lapsen näkökulmaa ja lapselle ominaisia tapoja toimia par-

haamme mukaan.  
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Ryhmäkeskustelu 

1. Osallisuuden määritelmä 

 

o Missä tilanteissa osallisuus voi ilmetä? 

 

 

2. Mikä on osallisuuden taso tällä hetkellä? Toteutuuko? Missä tilanteissa 

toteutuu? 

 

 

 

3. Mitä kehitysehdotuksia/Miten voi kehittää osallisuutta? Tilanteet, jotka kai-

paavat kehittämistä? 

 

 

o Ruokailu 

 

 

o Siirtymä- tai odottelutilanteet 

 

 

o Leikin valinta ulkona tai sisällä 

 

 

o Toiminnan suunnittelu
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Lauseentäydennysrunko 

 

1. Päiväkodissa parasta on… 

 

 

 

 

2. Päiväkodissa tylsintä on… 

 

 

 

 

3. Lempipuuhani päiväkodissa on… 

 

 

 

 

4. Haluaisin, että päiväkodissa olisi enemmän... 

 

 

 

 

5. Haluaisin, että päiväkodissa olisi vähemmän… 

 

 

 

 

6. Toivoisin, että päiväkodin aikuiset… 
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Haastattelukysymykset  

 

1. Mikä on kivointa päiväkodissa?/Mistä tykkäät päiväkodissa? 

 

 

2. Mikä on tyhmintä päiväkodissa?/Mistä asiasta et tykkää päiväkodissa? 

 

 

3. Mikä on lempipuuhasi päiväkodissa? 

 

 

4. Mitä haluaisit tehdä päiväkodissa? 

 

 

5. Mitä et haluaisi tehdä päiväkodissa? 

 

 

6. Mitä toivoisit, että aikuiset tekisivät (kanssasi/lasten kanssa)? 

 

 

7. Kerro jotain päiväkodistasi. 

 

 

8. Haluatko kertoa jotain vielä muuta? 
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Osallisuuden toimintaviikon rakenne 

MENETELMÄ TAVOITTEET TOTEUTUS 

Haastattelu Osallisuuden tukeminen, mielipiteen 
ilmaisu, oman äänen kuuluvaksi tuominen, 

vaikutusmahdollisuudet toiminnan 
suunnitteluun, itseilmaisun tukeminen, 

kielenkehitys 

Lasten haastattelu 
yksitellen 

Piirtäminen Lapsen osallisuuden tukeminen toiminnan 
suunnittelussa, omien ajatusten ja 

kokemusten ilmaiseminen piirtämällä 

Piirretään aiheesta 
”kivointa päiväkodissa” 

Sadutus Osallisuuden tukeminen, omien ajatusten ja 
kokemusten kertominen, kuulluksi 

tulemisen tunteen syntyminen, kertomaan 
kannustaminen, itseilmaisun tukeminen 

Edellisenä päivänä 
piirretystä kuvasta 

sadutus 

Lasten kokous Toiminnan suunnitteluun osallistuminen, 
ryhmätaitojen harjoittelu, omien 

mielipiteiden esiin tuominen, toisten 
huomioiminen, omien vaikutus 

mahdollisuuksien ymmärtäminen 

Toiminnan suunnittelu 
seuraavalle päivälle 

Lasten 
suunnitteleman 

toiminnan kokeilu 
käytännössä 

Kokemus, että omilla mielipiteillä ja puheilla 
on ollut vaikutusta 

Toiminnan 
ohjaamiseen 

osallistuminen 
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Opas osallisuuteen 
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