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1 Johdanto 

 

Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tavoitteena oli kehittää käytännön työväline 

osallisuuden vahvistamiseen sekä vahvistaa lasten osallisuutta Helsingin kaupungin päi-

väkoti Meripirtissä valokuvauksen keinoin. Haluamme myös tukea valokuvauksen kautta 

tapahtuvaa lapsen itseilmaisua. Opinnäytetyöllä halutaan tuoda esiin lapsen näkökul-

maa päiväkodin arjesta valokuvien avulla ja valokuvaamisen avulla pyritään saamaan 

lapsen ajatuksia esille. 

 

Idean työhömme saimme Päivi Setälän (2012) väitöstutkimuksesta, joka koskee lasten 

valokuvailmaisua. Itse emme lähestyneet aihetta valokuvauksen tutkimuksen näkökul-

masta vaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta ja lapsen valokuvauksen käytöstä osalli-

suuden vahvistamisessa. Työssämme valokuvaus toimi enemmänkin keinona ilmaisun 

tukemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa. Valokuvaus on ilmaisun tuomista näky-

väksi. Aiheesta on aikaisemmin tehty tutkimuksia, mutta leikki-ikäisten lasten kanssa 

tehtyjen tutkimusten vähyys sai meidät innostumaan aiheesta. 

 

Työssä kerromme myös osallisuudesta, lapsilähtöisyydestä ja valokuvauksesta työme-

netelmänä. Työ toteutettiin antamalla lasten itse ottaa valokuvia päiväkodin arjesta ker-

takäyttökameroilla. Yhdessä lasten kanssa valitsimme kuvista mieluisimmat ja keskus-

telimme niistä. Valokuvista tehtiin Meripirtin päiväkotiin valokuvanäyttely. Osallisuus on 

aiheena ajankohtainen ja sen vahvistamiseen tarvitaan enemmän käytännön keinoja. 

 

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Meripirtin päiväkodin kanssa, joka sijaitsee Helsingin 

Punavuoressa.  Meripirtin päiväkodin toimintaa ohjaa vahvasti osallisuus ja ilmaisu. Työ-

elämäkumppani tarjosi meille tarvittavat tilat ja opinnäytetyöhön tarvittavan kohderyh-

män, joka oli päiväkoti Meripirtin lapset. Opinnäytetyöstämme on hyötyä myös Meripirtin 

päiväkodin hoito- ja kasvatushenkilökunnalle, koska he voivat käyttää opinnäytetyömme 

avulla tuotettua menetelmää jatkossakin. Menetelmää voi hyödyntää myös muissa päi-

väkodeissa ja työn tuloksia voi käyttää työn kehittämiseen osallisuutta lisätessä. 
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2 Työn tavoitteet ja tietopohja 

 

2.1 Kehittämistavoitteet 

 

Tarkoituksenamme oli kehittää käytännön työväline osallisuuden vahvistamiselle. Ta-

voitteinamme oli myös lasten osallisuuden vahvistaminen Meripirtin päiväkodissa ja va-

lokuvauksen kautta tapahtuva lapsen itseilmaisun tukeminen. Halusimme selvittää valo-

kuvauksen avulla, mitä asioita lapsi pitää tärkeänä päiväkodin arjessa.  

 

Opinnäytetyöllä haluamme tuoda esiin lapsen näkökulmaa päiväkodin arjesta valokuvien 

avulla. Kuvaamisen avulla pyrimme tuomaan lapsen ajatuksia esille päiväkodin arjesta. 

Kuvien kautta tapahtuva keskustelu avaa lapsen ajatusmaailmaa ja kuvissa ilmaantuvien 

asioiden merkitystä aikuiselle. Lasten ottamat valokuvat tuovat aikuisille näkyväksi lap-

sille tärkeitä asioita. 

 

2.2 Osallisuus 

 

Osallisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmiset voivat tulla kuulluiksi ja saavat vaikuttaa 

heitä koskeviin asioihin osallistumalla yhteisössään asioiden suunnitteluun ja päätöksen-

tekoon sekä ottamalla vastuuta asioiden toteutuksesta. Pienten lasten osallisuus lähtee 

vuorovaikutustilanteista, joissa he saavat kokemuksia kuulluksi tulemisesta ja vaikutta-

misesta heille läheisissä asioissa. (Turja 2012: 47.) Lapselle pitää antaa mahdollisuus 

vaikuttaa yhteisiin asioihin ja samalla lapsi saa kokemuksen siitä, että hänen mielipitei-

tään arvostetaan. Osallisuus vahvistaa siten myös lapsen itsetuntoa. Lapsen osallisuus 

vaatii aikuiselta tilan antamista lapselle sekä lapsen aitoa, kiinnostunutta kuuntelemista 

(Karlsson 2005: 43). 

 

Lasten osallisuuden mahdollistaminen on luottamuksen osoittamista heitä kohtaan. Uu-

denlaisen toimijuuden myötä lapset voivat kehittää omaa osaamistaan ja osoittaa kyvyk-

kyyttään. (Turja 2012: 52.) Valokuvaus on toimintaa, jossa lapsi saa vaikuttaa ja tehdä 

aloitteita. Lapsen ajatukset pääsevät esille hänen ottamiensa valokuvien kautta ja lapsi 

on valokuvaamisessa aktiivinen toimija. 
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Lapsen osallisuus tarkoittaa sitä, että hän pääsee olemaan mukana määrittämässä, to-

teuttamassa ja arvioimassa hänen etunsa turvaamiseksi tehtävää työtä. Käytännössä 

lapsi saa osallisuuden kautta tuntea kuuluvansa johonkin. Osallisuuden avulla lapsi ko-

kee myös oman mielipiteensä ja tekemisensä arvostetuksi ja merkitykselliseksi. Osalli-

suus on tärkeä rakennusaine lapsen kasvun sekä kehityksen kannalta ja osallisuuden 

kautta opitaan toimimaan ja elämään yhdessä. (Oranen 2008.)  

 

Osallisuuden lisäämisessä aikuisilla on kaksitahoinen tehtävä. Ensimmäiseksi on lapsen 

maailman näkyväksi tekeminen ja toiseksi on toimia lapsen oman aktiivisuuden, toimin-

nan ja osallisuuden mahdollistajana. Kasvattajat tukevat lapsen osallisuutta monella ta-

paa päiväkodin arjessa. Kallialan (2009) mukaan lapsen osallisuuden kannalta on tär-

keää, että kasvattajat kohtaavat lapsen aidosti ollessaan vuorovaikutuksessa lapsen 

kanssa. Lasta kuunnellaan ja hänen mielipiteitään pidetään merkittävinä. Jotta lapsen 

kohtaaminen mahdollistuisi, tulee vuorovaikutusta lapsen ja kasvattajan välillä olla riittä-

västi. Olemme tutustuneet työhömme osallistuviin lapsiin jo työelämäharjoittelumme ai-

kana ja näin luoneet vuorovaikutussuhteen lapsiin. Lapsen osallisuuden kokemuksella 

on tärkeä voimaannuttava vaikutus; minua kuunnellaan, minusta välitetään. Aikuisen tu-

lee antaa lapselle mahdollisuus vaikuttaa, jo suunnittelusta lähtien. Lasten osallisuus 

kuuluu myös YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista (Lapsiasiavaltuutettu 2014).   

 

Osallisuuden kehittyminen ja sen kautta vahvistuminen edellyttää taitoja, jotka opitaan 

toimimalla sosiaalisissa suhteissa. Näiden taitojen oppiminen alkaa jo varhain lasten ja 

vanhempien vuorovaikutuksessa, mutta niiden oppimiselle on luotava puitteet myös päi-

väkodissa ja koulussa. Lasten kasvuympäristöt ovat tärkeitä, sillä kokemus osallistumi-

sen merkityksestä ja kuulluksi tulemisesta alkaa muotoutua jo varhain. (Rasku-Puttonen 

2006, 113.) Lasten ehdotukset ja käsitykset pitää ottaa huomioon päiväkodin toiminnan 

suunnittelussa. Lasten ehdotukset otetaan huomioon aikuisen ja lapsen hedelmällisen 

vuorovaikutuksen avulla. (Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2011: 13.) 

 

Työllämme pyrimme vahvistamaan lasten osallisuutta Meripirtin päiväkodissa, jossa 

osallisuudelle annetaan paljon painoarvoa. Osallisuus ohjaa koko ajan päiväkodin toi-

mintaa lapset, vanhemmat ja henkilökunta huomioon ottaen. Osallisuus on aiheena ajan-

kohtainen, koska Helsingin kaupunki on tuonut osallisuuden toimintaperiaatteeksi kaik-

kiin päiväkoteihinsa. Osallisuus kuuluu Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa 
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(2011:12) mainittuun lapsiläheisyyteen, joka on varhaiskasvatuksen vuorovaikutukselli-

suutta. Osallisuus on käsitteenä päiväkodeissa uusi, joten sen vahvistamiseen tarvitaan 

menetelmiä ja tietoa. 

 

Osallisuutta voidaan kuvata tikapuumallilla, jonka Roger Hart kehitti kuvaamaan osalli-

suuden eri tasoja. Hartin tikapuumalli koostuu kahdeksasta askelmasta. Tikapuiden al-

haisemmilla tasoilla lapsella on vähän vaikutusmahdollisuuksia tai ei ollenkaan. Mitä kor-

keammaksi tikapuilla kiivetään, sitä enemmän on lapsilla mahdollisuus vaikuttaa. Ta-

soilla 1-3 lapsen osallisuuden toteutuminen on vähäistä ja toiminta on aikuislähtöistä. 

Tasoilla 4-6 lapsen osallisuus kasvaa, mutta lopullinen päätösvastuu on aikuisilla. Ta-

soilla 7-8 lapsi vaikuttaa, suunnittelee ja toteuttaa toimintaa ja aikuiset ovat siinä tukena. 

(Shier 2001: 108-109.) Tikapuumalli on oiva työväline kasvatus- ja hoitohenkilökunnalle 

arvioimaan arjessa toteutuvaa osallisuuden tasoa ja kuinka omalla toiminnallaan pystyy 

mahdollistamaan osallisuuden toteutumisen tikapuumallin korkeammille tasoille. 

 

2.3 Lapsilähtöisyys 

 

Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjautuvan lapsilähtöisyyden perustana on pyr-

kimys luoda kasvatuskäytännöistä lapsen yksilöllisiä tarpeita vastaavia. Lähtökohtana 

tavoitteille, sisällöille ja menetelmille on lapsi itse. Oppimiskäsityksessä painottuu lapsen 

aktiivisuus ja toiminnallisuus, sekä leikin ja elämyksellisyyden merkitys oppimisproses-

sissa. Kasvatuksen suunnittelun ja toteuttamisen keskiössä on lapsi itse ja lapsen omiin 

kykyihin ja potentiaaliin uskotaan vahvasti. Lapsilähtöisessä kasvatusajattelussa aikui-

nen toimii mahdollistajana ja innostajana, joka tukee lapsen omaehtoisen oppimispro-

sessin toteutumista. Lapsilähtöisyydessä kasvattajan rooli on olla kasvuympäristön ra-

kentaja sekä oppimisen tukija ja lapsilähtöisyydessä korostuu lapsen oma halu ja kyky 

oppia ja kasvaa. (Brotherus - Hytönen - Krokfors 2002: 53, 56.) Lapsilähtöisyys merkit-

see sitä, että lapsi saa olla lapsi hänen omassa maailmassaan, jossa aikuinen asettaa 

turvalliset rajat. Rauha lapselle kasvaa, kehittyä ja kypsyä omaan tahtiinsa, on lapsiläh-

töisyyden ydinajatus. (Jantunen 2011: 6; Jantunen 1996: 13.) 

 

Lapsilähtöisyys merkitsee lapselle mahdollisuutta kehittää toimintaansa, ajatteluaan ja 

ilmaisuaan. Lapsilähtöinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa painottaa opettamisen si-

jaan tutkimista ja itse tekemistä. (Järvinen - Laine - Hellman-Suominen 2009: 35.) Lap-
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silähtöisessä ajattelussa lapsi tulee kuulluksi itsenään ja lapsi ja aikuinen ovat tasa-ar-

voisia (Kinos 2001: 33-38). Lasten mielenkiinnon pohjalta lähtevä toiminta kuuluu olen-

naisesti lapsilähtöisyyteen (Viittala 2006: 109). Toiminnan tulisi aina olla mielekästä lap-

sen näkökulmasta. Mielekkyys ja kiinnostus takaavat lasten motivaation ja sitoutunei-

suuden toimintaan. Lapsilähtöisyys perustuu lapsen yksilöllisyyden kunnioittamiseen ja 

tarpeiden tunnistamiseen (Kalliala 2012: 50). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ai-

kuinen suunnittelee toiminnan sisällöt ja menetelmät lasten kiinnostuksen kohteista ja 

kehitystarpeista lähtöisin. Lapsilähtöisessä kasvatuksessa suunnittelun keskiössä on 

lapsi hänen sosiokulttuurisessa kontekstissaan. (Brotherus ym. 2002: 53.) 

 

Aikuisen tehtävänä on kuunnella ja olla saatavilla. Lasten omia aloitteita on rohkaistava 

ja ilmapiirin tulisi olla turvallinen, jossa lapsi kykenee ottamaan käyttöönsä kykyjään ja 

voimavarojaan. Lämpimällä ja hyväntahtoisella läsnäololla aikuinen vaikuttaa suuresti 

lapsen aloitekyvyn kehittymiseen. Aidossa lapsilähtöisyydessä lapsi saa toimintaan avai-

met ja tutkii ympäristöään, itseään ja oman osaamisen rajoja. Toiminnassa aikuisen tu-

lee olla mahdollistaja, ei auktoriteetti. Lapsilähtöisen ajattelu mukaan aikuisen pitää 

myös olla nöyrä ja aidosti kiinnostunut lapsen ajatuksista ja lapsen tavasta nähdä maa-

ilma. (Jantunen 2011: 10.) 

 

2.4 Valokuvaus työmenetelmänä 

 

Opinnäytetyössämme sovellamme Miina Savolaisen kehittämää menetelmää. Voimaut-

tava valokuva on Miina Savolaisen kehittämä terapeuttisesti suuntautunut sosiaalipeda-

goginen menetelmä, jonka avulla valokuvaa voi käyttää yksilön voimaantumisprosessin 

aikaansaajana (Savolainen 2009: 211). Voimauttavan valokuvan menetelmässä nousee 

esiin tärkeitä teemoja, kuten nähdyksi ja näkyväksi tuleminen, merkityksen antaminen 

sekä voimaantumisen ja osallisuuden teemat. 

 

Valokuvan avulla voidaan tuoda päivänvaloon asioita, joihin sanat eivät yllä. Valokuvat 

ja valokuvaaminen toimivat siltana menneisyyden muistoihin, tiedostamattoman nyky-

hetkeen ja tuleviin toiveisiin. (Halkola 2009: 13.) Savolaisen (2004) mukaan valokuvan 

voima piilee siinä, että valokuvalla voi tehdä näkyväksi itselle tai toisille arjen rutiinien 

taakse näkymättömiin jääneitä asioita. Valokuvien voimallisuus liittyy tällaisten yksityis-

kohtien, pysähtyneen tilanteen näkyväksi tuomiseen. Voimauttavan valokuvan terapeut-
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tisuus sekä herkkyys, joka liittyy kuvien katsomiseen, johtuu siitä, että valokuvaa ei pel-

kästään katsota, vaan se myös koetaan tunnetasolla ja useilla aisteilla. Kuvien kautta 

voidaan päästä syvemmälle ihmisen tunteisiin, mielikuviin ja muistoihin. Valokuvien 

avulla voi rakentaa elämäänsä, menneisyyttään ja muistojaan niin kuvaamishetkellä kuin 

vuosienkin jälkeen kuvan ottamisesta. (Savolainen 2004: 130.) 

 

Kiireisessä arjessa voi lasten omat tärkeät asiat mennä aikuiselta ohi, eikä kukaan muu 

voi muutenkaan määritellä, mikä on toiselle tärkeä asia tai muisto. Lapsen omaa tarinaa 

ei voi kertoa kukaan muu kuin lapsi itse, joten onkin tärkeää, että lapset otetaan mukaan 

kuvaamiseen jo pienenä. (Savolainen 2014.) Tämän vuoksi on hyvä kehittää menetel-

miä, joilla lasten mielestä tärkeät asiat pääsevät esille ja jotka mahdollistavat lasten 

oman valokuvaamisen. 

 

Antamalla lapselle mahdollisuuden valokuvien ottamiseen aikuiset avaavat hänelle tien 

luovuuden kokeiluun ja käyttöönottoon. Lapsi voi kokeilemisen ja onnistumisen kautta 

oppia valokuvauksen saloja, mikä kannustaa luovuuteen ja itseilmaisuun. Samaan ai-

kaan lapsi alkaa luottaa omien tuotostensa arvokkuuteen. (Harju 2009: 230.) Varhais-

lapsuudessa saadut taiteelliset peruskokemukset myös rakentavat lapsen tulevaa kult-

tuurista arvostusta (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005: 24).  

 

Lasten käyttäessä kameraa keskenään ja kuvatessaan omaa arkeaan, aikuisille tarjou-

tuu väylä kurkistaa lasten maailmaan. Lapsi kuvaa arkisia asioita ja esineitä, jotka saavat 

uuden näkökulman otetuissa kuvissa. Kun lapsi nostaa yksityiskohdan kuvaamalla irral-

leen kokonaisuudesta, se saa uusia ulottuvuuksia, jotka avaavat maailmaa muillekin eri 

tavalla. (Harju 2009: 234.) 

 

On tärkeää antaa lapselle mahdollisuus kommentoida valmiita kuvia eikä aikuisen pitäisi 

määritellä omasta näkökulmastaan mitkä kuvat ovat hyviä tai huonoja. Lapsen on saa-

tava ymmärtää, että hänen mielipiteellä on merkitystä ja että hän saa valita omista ku-

vistaan hänen omasta mielestä kaikkein parhaimmat. Ilman keskustelua kukaan toinen 

ei voi aavistaa miksi jokin kuva on merkityksellinen. Lapselle on tärkeää saada aikuisen 

suullisen huomion lisäksi muutakin positiivista huomiota valokuvistaan. Näyttelyn järjes-

täminen antaa arvoa kuville. (Harju 2009: 236-237.) 
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3 Menetelmän kehittämisen ja käyttöönoton kulku 

 

3.1 Lapsivalinnat 

 

Olisimme halunneet toteuttaa opinnäytetyömme kokonaisen päiväkotiryhmän kanssa, 

mutta se ei ollut mahdollista ottaen huomioon aikataulut ja resurssit. Valitsimme viisi 

lasta päättämästämme ikäryhmästä, ottaen huomioon lasten kyvyt keskustella ja innos-

tua uudesta tekemisestä. Halusimme lasten olevan itse motivoituneita kuvien ottami-

seen, niistä keskustelemiseen sekä näyttelyn tekemiseen. Valitsimme työhömme 4-6- 

vuotiaita lapsia, koska tutustuessamme valokuvailmaisusta tehtyihin tutkimuksiin huo-

masimme, ettei alle esikouluikäisten lasten kanssa ole aiemmin tehty osallisuutta vah-

vistavaa valokuvausta tarpeeksi. Jotta lasten kanssa keskusteleminen onnistuisi, pitää 

lapsella olla kielelliset perusvalmiudet. Kielen oppiminen edellyttää lapselta normaalisti 

kehittynyttä keskushermostoa ja ympäristöä, jossa lapsi kuulee kieltä. Kielen kehitys on 

toimintaa, jossa lapsi oman kognitiivisen kehitystasonsa rajoissa valikoi kuulemaansa 

kieltä ja pyrkii muokkaamaan sitä. Keskimäärin viiden vuoden iässä lapsi hallitsee kielen 

perusrakenteet. (Lyytinen 1998: 105-106.) Jo leikki-iässä lapsi myös kokee oman toimin-

nan tärkeäksi ja osaa olla tyytyväinen omiin suorituksiinsa (Lehtinen - Kuusinen - Vauras 

2007: 25). 

 

Pidimme tärkeänä sitä, että lasten kielelliset valmiudet olivat kehittyneet tarpeeksi pit-

källe, koska kielen merkitys on ilmeinen lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa 

(Lehtinen - Kuusinen - Vauras 2007: 113). Kieli (äidinkieli) on tärkeä väline lapsen ha-

vaintomaailman jäsentelyssä (Lyytinen 1998: 105). Tunsimme lapset ja heidän kielelliset 

valmiudet jo etukäteen, joten lapsivalinnat eivät tuottaneet vaikeuksia. Leikki-iässä lapsi 

on aloitteellinen ja uskaltaa tehdä asioita, jopa epäonnistumisen uhalla. Tässä iässä lapsi 

saattaa tuntea syyllisyyttä siitä, että on uskaltautunut tekemään asioita. Tämä vaatii päi-

väkodin henkilökunnalta ja opinnäytetyön tekijöiltä sensitiivisyyttä. Leikki-iän päättäväi-

syys ja aloitteellisuus kehittää lapsen myöhempää itseilmaisua, aloitteellisuutta ja oma-

ehtoisuutta. (Kronqvist - Pulkkinen 2007: 103-104.) Valitsimme lapset kahdesta päivä-

kotiryhmästä, jottei yhden ryhmän hoito- ja kasvatushenkilökunnalla olisi liikaa ylimää-

räistä työtä ja ettei yhden lapsiryhmän arki häiriintyisi kuvaamisesta liikaa. 

 

Työhömme osallistui erilaisia lapsia ja tyttöjä kuin poikiakin. Emme halua työssämme 

korostaa lasten sukupuolta, koska emme koe sen vaikuttavan osallisuuteen ja ilmaisuun. 
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Nimesimme raportissamme lapset nimillä, joista ei voi tunnistaa lapsen sukupuolta tai 

henkilöllisyyttä. 

 

3.2 Valokuvaaminen 

 

Valitsemillemme lapsille (viisi lasta) annoimme käyttöön kertakäyttökamerat 1-2 päi-

väksi. Opetimme lapsille kameran käytön. Kameralla oli tarkoitus ottaa kuvia päiväkodin 

arjesta ja lapsille itselleen tärkeistä asioista. Kohderyhmän lapset olivat 4-6-vuotiaita 

leikki-ikäisiä lapsia.  Annoimme lasten ottaa valokuvia itsenäisesti haluamissaan tilan-

teissa, koska lapsi on itseohjautuva toimija. Itse emme olleet kuvaamistilanteissa mu-

kana, koska emme halunneet olla häiritsevä tai johdatteleva tekijä ja halusimme lasten 

toimivan mahdollisimman itsenäisesti. Lapsi sai kasvatushenkilökunnalta tarvittavaa tu-

kea ja ohjausta sitä halutessaan.  Kameran käyttö antoi lapselle keinon kertoa omaa 

näkökohtaansa ja kuvata päiväkotiympäristöään. Kokemukset toiminnasta voivat herät-

tää lapsessa tunteen omasta osallisuudesta, yhteenkuuluvuudesta ja vaikuttamisesta 

yhteisössään. Tähän liittyy lapsen tietoisuus siitä, että häntä kuullaan ja hän on mukana 

vaikuttamassa. 

 

Ennen kuin annoimme lapsille kertakäyttökameroita, kerroimme lapsille mistä on kysy-

mys ja mitä tulemme tekemään. Kysyimme myös haluavatko he olla mukana opinnäyte-

työssämme, sillä osallistuminen oli vapaaehtoista. Kaikki lapset olivat innoissaan mu-

kana. Annoimme lasten vanhemmille myös kirjeen, jossa kerrottiin opinnäyteyöstämme 

(Liite 1). Tämän jälkeen pyysimme lasten vanhemmilta kirjalliset suostumukset lastensa 

opinnäytetyössä mukana olemiseen (Liite 2).  Kaikki vanhemmat antoivat suostumuk-

sensa määräaikaan mennessä. 

 

3.3 Kuvaamisen ohjeistus ja kameran käyttö 

 

Ensimmäiset kamerat annoimme kahdelle lapselle (lapsi 1 ja lapsi 2) käyttöön 30.1.2014. 

Muut kamerat annoimme lapsille (lapsi 3, lapsi 4 ja lapsi 5) yksitellen, 5.2.2014, 7.2.2014 

ja 13.2.2014. Kamerat olivat lapsilla käytössä yhden kokonaisen päiväkotipäivän ja yh-

dellä lapsella kaksi päivää. Lapsilla oli mahdollisuus kuvata kameroilla pidempään, mutta 

he ehtivät ottaa kamerat täyteen nopeammin kuin olimme ajatelleet. Lapsi 1 oli 4- vuotias 

ja lapsi 2 oli 6- vuotias. 6- vuotias lapsi oli vasta hiljattain täyttänyt vuosia, eikä ollut vielä 
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esikoulussa. Lapsi 3, 4 ja 5 olivat 5- vuotiaita. Lapset olivat kahdesta eri päiväkotiryh-

mässä. Tapasimme lapset päiväkodissa, rauhallisessa tilassa, jossa ei ollut muita. 

 

Tapaamisten alussa keskustelimme hetken aikaa työstämme ja mistä siinä on kysymys. 

Otimme lapsista kuvat omilla kameroillaan, jotta tietäisimme, mitkä kehitetyt kuvat ovat 

minkäkin lapsen ottamia. Ohjeistimme lapsia ottamaan kuvia päiväkodissa heille tär-

keistä asioista. Kysyimme lapsilta ymmärtävätkö he mitä tarkoittaa tärkeät asiat ja heillä 

ei näyttänyt olevan vaikeuksia ymmärtää asiaa. Lapsille joilla oli kamerat samaan aikaan, 

painotimme myös, että tarkoitus on ottaa kuvia omalle itselleen tärkeistä asioista, eikä 

vain matkia toista. Lapset ymmärsivät asian ja kertoivat heti esimerkkejä heille tärkeistä 

asioista, mistä aikoivat ottaa kuvia. He kertoivat myös odottavansa valokuvanäyttelyä ja 

sen tekemistä. Jo ohjeistamisvaiheessa huomasimme, että eri lapsille ovat tärkeitä eri 

asiat. Jotkut kertoivat haluavansa ottaa kuvia askartelusta sekä leikeistä ja jotkut halusi-

vat ottaa kuvia vain ystävistään. 

 

Kerroimme lapsille myös kertakäyttökameran ominaisuuksista ja kuvien kehittämisestä. 

Heille oli uusi asia, että kuvia ei näe ennen kuin ne kehitetään, eikä niitä voi poistaa 

kamerasta. Kerroimme, että samasta asiasta ei kannata ottaa montaa kuvaa, ettei ka-

meran filmi lopu kesken. Lapsi 1 sanoikin, että “yhdestä jutusta kannattaa varmaan ottaa 

joku kaks kuvaa, ni kameraan jää tilaa”. Kameran käytön ohjeistus pyrittiin pitämään 

mahdollisimman havainnollisena ja yksinkertaisena (Kikatuksen kuvakulmia 2010: 18). 

Keskustelimme lasten kanssa siitä, että kameralla on tarkoitus kuvata vain päiväkodissa 

ja puistossa, ja että kamera jätetään päiväkotiin kuvauspäivän päätteeksi. 

 

Kameran teknisen käytön opetimme lapsille kädestä pitäen, monta kertaa. Toistamiseen 

perustuva oppiminen on lapselle tärkeä tiedon omaksumisen muoto (Lyytinen - Eklund - 

Laakso 1998: 49). Ohjeistuksen ja keskustelun aikana kertasimme monesti, mitä pitää 

muistaa: ensin salama päälle, sitten kuvan ottaminen kurkistamalla reikään sekä paina-

malla nappia ja sen jälkeen filmin kelaus. Kameran oikein käyttäminen helpottaa kuvaa-

miseen keskittymistä ja on tärkeää, että lapset osaavat käyttää kameraa sekä pitävät 

siitä huolen (Kikatuksen kuvakulmia 2010:18-22). Lapsi 1 kertoi, ettei vielä osaa kunnolla 

pitää pelkästään toista silmää kiinni, mutta totesi itse valokuvauksen olevan hyvää har-

joitusta siihen. Filmin kelaaminen tuntui aluksi olevan haastavaa, mutta kokeilun jälkeen 

se onnistui hyvin. 4-6 -vuotiaana lapsi myös yleensä ymmärtää, kun hänelle kerrotaan 

esimerkiksi kertakäyttökameralla otettujen kuvien kehityksen kestävän jonkin aikaa, eikä 
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kuvia voi nähdä heti tai poistaa. Myös kertakäyttökameran tekninen käyttö pitäisi onnis-

tua, koska tässä iässä lapselle ovat kehittyneet jo motoriikan perusvalmiudet (Kronqvist 

- Pulkkinen 2007: 85). Sanoimme lapsille, että vaikeuksien kohdatessa he voivat pyytää 

apua ryhmän hoito- ja kasvatushenkilökunnalta. 

 

3.4 Hoito- ja kasvatushenkilökunnan rooli kuvauspäivien aikana 

 

Ennen kuin ohjeistimme kuvaamisen lapsille, keskustelimme ryhmien hoito- ja kasvatus-

henkilökunnan kanssa heidän roolistaan kuvauspäivinä. Opetimme kameran teknisen 

käytön myös heille. Kerroimme, että heidän tehtävänään ei ole johdatella lasta tärkeiden 

asioiden äärelle, vaan antaa lapsen määritellä tärkeät asiat itse. Hoito- ja kasvatushen-

kilökunnan rooli kuvauspäivinä oli enemmänkin järjestyksen ylläpitäminen ja osaltaan 

myös kuvausrauhan mahdollistaminen. Tarkoituksena oli toimia mahdollisimman lapsi-

lähtöisesti.  

 

Kerroimme, että heidän tehtävänään on auttaa lasta, jos lapselle tulee kysymyksiä ka-

meran teknisestä käytöstä, esimerkiksi jos filmin rullaus tuottaa vaikeuksia. Pyysimme 

heitä myös muistuttamaan lasta salaman käytöstä, koska kokemuksemme mukaan ker-

takäyttökameralla otetut kuvat eivät välttämättä onnistu, jos salamaa ei käytetä. 

 

3.5 Keskustelut lasten kanssa 

 

Kuvien ottamisen ja kehittämisen jälkeen annoimme lasten itse valita ottamistaan kuvista 

ne, joista pitää. Keskustelimme lasten kanssa siitä, miksi he valitsivat tietyt kuvat. Kes-

kustelimme lasten kanssa kuvien aiheista ja miksi ne ovat tärkeitä. Pyrimme näin saa-

maan tietoa lapsen ajatusmaailmasta. Kuvat herättävät aina tunteita ja niistä pystytään 

tunnistamaan asioita. Yksi kuva voi ilmaista monenlaisia asioita (Kikatuksen kuvakulmia 

2010: 15). Kuvien kautta tapahtuva keskustelu avaa lapsen ajatusmaailmaa ja kuvissa 

ilmaantuvien asioiden merkitystä aikuiselle. Keskustelun ja kuvien pohjalta aikuinen voi 

löytää asioita toimintatapojen kehittämiseksi päiväkodissa tai oppimisympäristöjen 

muokkaamisen tarpeen. Lapsen ottamia valokuvia voi hyödyntää vanhempien kanssa 

varhaiskasvatussuunnitelmaa koskevassa keskustelussa, jossa valokuvista voidaan 

huomioida lapsen leikkiin, vuorovaikutussuhteisiin ja lapsen kehitykseen liittyviä muita 

merkityksellisiä seikkoja. 



11 

  

 

Käytimme keskustelussa pohjana teemahaastattelun menetelmää, mutta halusimme pu-

hua haastattelun sijasta keskustelusta, koska halusimme välttää perinteistä haastattelija 

- haastateltava asetelmaa. Laadulliseen haastatteluun kuuluukin ominaisuutena se, että 

haastattelijalla sekä haastateltavalla on vapaus muokata haastattelun kulkua (Kirmanen 

1999: 196). Toiminnallisissa opinnäytetöissä tutkimuksellinen selvitys kuuluu idean to-

teutustapaan (Vilkka - Airaksinen 2003: 56). Työhömme kuului tärkeänä osana lasten 

mielipiteiden kuuleminen ja palautteen saaminen haastattelun avulla. 4-6 - vuotiaana, eli 

leikki-iässä lapsi osaa yleensä jo kertoa asioista kuvaillen. Samaan aikaan lapselle on 

kehittymässä ymmärtävän kuuntelemisen taito. (Hiitola 2000: 118-119.)  

 

Jokaisen lapsen kanssa keskusteltiin erikseen, jotta he saisivat mahdollisuuden kertoa 

kuvistaan vapaasti ilman häiriötekijöitä. Keskustelut käytiin Meripirtin päiväkodissa 5.3.-

18.3. välisenä aikana, siihen varatussa rauhallisessa tilassa. Kaikki keskustelut kestivät 

keskimäärin 30 minuuttia. Haastattelutilanne voi olla lapselle jännittävä, joten on hyvä, 

että lapset tunsivat meidät entuudestaan. Lapsen voi olla myös vaikea keskittyä pitkiä 

aikoja, joten lasten kanssa käytäviin haastatteluihin suositellaan käytettäväksi aikaa noin 

15-20 minuuttia. (Hirsijärvi - Hurme 2008: 130.) Joidenkin lasten kohdalla huomasimme, 

että keskittyminen herpaantui, kun keskustelu jatkui pidempään.  

 

Lasten ottamat kuvat haastavat ilmaisullaan. Tämän haasteellisuuden vuoksi lapsen ot-

tama valokuva voi jäädä katsojalta ymmärtämättä ja mitätöityä kuvana. Lasten ottamien 

valokuvien ilmaisu voi olla vieraan ja oudon oloista, eikä sen merkitys välttämättä avaudu 

(Setälä 2012: 23). Lasten kuvaamat asiat voivat aikuisesta tuntua jopa järjettömiltä, 

mutta ovat kuitenkin tärkeitä lapselle (Savolainen 2014). Jotta lasten ottamien kuvien 

merkitys avautuisi meille, keskustelimme kunkin lapsen kanssa hänen ottamistaan ku-

vista. Jo noin kolmesta ikävuodesta eteenpäin lapselle kehittyy tarinallinen minä, joka 

mahdollistaa omaelämäkerrallisen muistelun. Lapselle on merkittävä saavutus reflek-

toida omia tunteitaan sekä ajatuksiaan ja leikki-iässä lapsi osaa jo tarkastella ja tulkita 

ajatusmaailmaansa toisen kanssa. Kun leikki-ikäinen lapsi muistelee asioita, kuten esi-

merkiksi valokuvaustilanteita, hän antaa niille merkityksiä. (Kronqvist - Pulkkinen 2007: 

114-116.) Nämä merkitykset on hyvä tuoda näkyväksi.  

 

Haastattelu on tilanne, jossa rakentuu myös lapsen luottamus omaan näkemykseensä. 

Lapsi haluaa tietää, miksi aikuinen kysyy ja miksi hän haluaa tietää sekä haluaako aikui-

nen todella tietää vai arvioiko hän kuvia (Setälä 2012: 91). 
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Ennen kuvista keskustelua kerroimme lapsille, mitä tulee tapahtumaan ja miksi teemme 

työtä. Kerroimme lapsille, että keskustelussamme ei ole olemassa vääriä ajatuksia, joten 

hän voi sanoa mitä haluaa tai olla sanomatta. On tärkeää, että lasta haastatellessa hä-

nelle korostetaan, ettei vääriä vastauksia ole (Kirmanen 1999: 200). Painotimme myös, 

että lapsen ajatukset ovat meille tärkeitä ja haluamme kuulla niitä. Valokuvista ei huomi-

oitu sommittelua ja rajausta, vaan kuvassa katsottiin aihetta ja pohdittiin miksi kuva oli 

otettu. Nauhuri kiinnosti lapsia kovasti ja ennen keskustelua kokeilimme nauhuria yh-

dessä. Keskustelujen aikana nauhuri tuntui unohtuvan eikä lapset enää kiinnittäneet sii-

hen huomiota. Annoimme lapsille mahdollisuuden kysyä myös meiltä kysymyksiä kes-

kustelujen aikana. 

 

Annoimme lasten valita ottamistaan kuvista hänelle itselleen tärkeät kuvat. Emme mää-

ritelleet kuvien määrää emmekä muita valintakriteerejä. Lapset tuntuivat valitsevan kuvat 

pääosin niiden onnistumisasteen mukaan. Lapset valitsivat “hyvin otettuja” ja “valoisia” 

kuvia. Sumuisia ja pimeitä kuvia ei valittu, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kes-

kustelimme jokaisesta kuvasta erikseen. Lapset valitsivat kuvia 12-19 kappaletta. Ku-

vista keskustelemisen jälkeen kysyimme lapsilta myös kokemuksia itse kuvaamisesta ja 

sen toteutuksesta.  

 

Keskustelua helpottaaksemme olimme miettineet kysymyksiä, mitä kuvista kysymme 

(Liite 3). Halusimme kuitenkin, että lapsi voi kertoa kuvasta mitä haluaa. Kysyimme lap-

silta avoimia, lyhyitä, neutraaleja ja ymmärrettäviä kysymyksiä. Pienet lapset vastaavat 

herkästi kysymyksiin “kyllä” tai “ei” vastauksilla (Kirmanen 1999: 200). Halusimme saada 

lapsilta enemmän tietoa, joten suosimme avoimia kysymyksiä. Jos kysymys tuntui vai-

kealta tai jos lapsi ei osannut vastata siihen, kysyimme tarkentavia kysymyksiä. Keskus-

teluja läpi käydessämme huomasimme, että niiden lasten kohdalla, jotka kertoivat ku-

vista vähemmän, tarkentavien kysymysten muoto muuttui usein suljetuksi. Näihin kysy-

myksiin lapsi usein vastasi “joo” tai “ei”. 

 

Lasten kanssa käydyt keskustelut nauhoitettiin, jonka jälkeen ne litteroitiin. Valitsimme 

nauhoittamisen, koska muistiinpanojen tekeminen olisi voinut sitoa haastattelijaa liikaa 

ja kiinnittää liikaa lapsen huomiota kirjoittamiseen (Kirmanen 1999: 206-207). Halu-

simme olla tilanteessa läsnä ilman häiriöitä. Halusimme keskusteluiden avulla saada lap-

silta tietoa, emmekä analysoida tuloksia liikaa. Toiminnallisen opinnäytetyön selvityksiä 

käytetään yleensä juuri tiedonhankintaa varten (Vilkka - Airaksinen 2003: 57). 
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Lasten kertomien asioiden määrissä oli joitain eroja. Jotkut lapset kertoivat kuvista paljon 

ja joidenkin vastaukset olivat niukkoja. Myös lasten kiinnostuksessa aiheeseen oli eroja. 

Kaikki lapset eivät jaksaneet keskittyä kuvista kertomiseen. Emme kuitenkaan halunneet 

painostaa lasta vastaamaan, jos hän ei halunnut. Olimmehan kertoneet, ettei vääriä aja-

tuksia ole ja ettei tarvitse kertoa kuin sen, mitä haluaa. 
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4 Menetelmän käytön avulla saatua tietoa 

 

4.1 Keskusteluista esiin nousseita lapsille tärkeitä asioita 

 

Kuvista käytyjen keskustelujen perusteella lapsille tärkeää on se, että itse saa valita toi-

mintaa päiväkodissa. Leikkitaulu oli yksi tärkeistä asioista, koska leikkitaulun avulla lapsi 

saa itse valita leikit mitä leikkii. Leikkiminen ja piirtäminen nousivat esiin kaikkien lasten 

keskusteluista ja ne ovat todella tärkeää lapsille. Leikkiminen tuntui olevan kavereiden 

ohella tärkeimpiä asioita päiväkodissa. Myös pelaaminen ja tärkeät lelut nousivat esiin: 

“Siinä on toi lisko, se on mun lemppari!”, kertoi lapsi 4 (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Lisko. 

 

Kaverit nousivat tärkeäksi asiaksi päiväkodissa kaikilla lapsilla ja erityisesti  kavereiden 

kanssa hassuttelu. Lapsi 4:“Joo! Enemmän! Hassuttelua vois olla aina.” Joillakin lapsilla 

lähes kaikki kuvat olivat kavereista.  

 

Lapset nostivat keskusteluissa esiin myös päiväkodin kodinomaisuuden ja kauniit asiat. 

Lapsille oli tärkeää, että päiväkodissa on hienon näköistä ja samanlaisia asioita kuin ko-

tona. Lapsi 1 otti kuvan ryhmässä olevasta punaisesta lipastosta (kuva 2). Kuvan hän 
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otti, koska “ku tää on niin hieno ja täs näkee sen vanhuuden niinku”. “Et kaikki hienot 

jutut ja vanhat jutut on meijän kotonaki”. Myös huonekasvit nousivat keskusteluissa esiin. 

Kasvit ovat mielenkiintoisia sekä hienoja ja niitä voisi olla päiväkodissa enemmän. Lap-

set saavat myös kastella kasveja itse, mikä tuntui olevan tärkeää. Koristevalot olivat tär-

keä asia lapsi 5 kuvassa, koska ne ovat hänen mielestään hienoja. 

 

 

Kuva 2. Punainen lipasto. 

 

Kädentyöt ja itsetehdyt asiat ovat keskusteluiden perusteella tärkeitä. Lapsi 2 otti kuvan 

ompelutöistä: “Ne on itsetehtyjä, ku se on tehty viskareiden”.  Hänestä oli mukavaa, että 

itsetehdyt asiat laitetaan seinälle (kuva 3) ja ne ovat “meiän niinku muistoja ja sellasia.” 

Tärkeä osa itsetehdyissä asioissa on se, että teokset laitetaan esille. “Se on niinku sei-

nälle niinku hienosti laitettu” kertoi lapsi 2. ”Ryhmässä askartelut laitetaan yleensä kan-

sioon”, mutta lapsi 2 mielestä on kivempaa laittaa askartelut seinälle, jotta ”kaikki näkee 

ne heti siitä”. Lapsi 3 mielestä taideteokset ovat tärkeitä, “koska ne on itsetehtyjä”. Päi-

väkodissa “saa askarrella, piirtää ja pitää myös ommella” lapsi 3 totesi. 
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Kuva 3. Töitä esillä. 

 

Lapsille on tärkeää myös se, että omat tärkeät asiat ovat esillä niin, että kaikki näkevät 

ne. Esimerkiksi haluttiin, että esillä muiden nähtävissä on ryhmän nimi, askartelut, leik-

kitaulu, oma sänky tai patja: “Oma peitto näkyy” sanoi lapsi 1, kun häneltä kysyttiin miksi 

hän otti tietyn kuvan (kuva 4). 
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Kuva 4. Oma sänky. 

 

Hoitohenkilökunta oli yksi tärkeistä asioista. Monet lapset valitsivat kuvia, joissa oli hoi-

tohenkilökuntaa. Myös päiväkodin erityisopettajan kerho ja siellä olevat tehtävät nostet-

tiin esille tärkeänä asiana. Kun lapsi 4 kysyttiin, tärkeistä asioista ja mikä tulisi ensimmäi-

senä mieleen, hän vastasi: “Hoitaja. Tiedätkö sitten mikä oli toinen, leikkiminen.” 

 

4.2 Päiväkodin toiminnan kehittäminen 

 

Tärkeäksi asiaksi lasten ajatuksista nousi se, että saa itse valita tai päättää. Kysyttäessä 

mistä asiasta lapsi saa itse valita, lapsi 1 vastasi “Ööö… No on mulla yksi, mä saan ite 

valita mitä haluan piirtää”. “Yleensä päikkärissä ei saa hirveesti valita ite mitään asioita, 

ettei ne oo vaarallisia ja sillee. Et yleensä pitää aikuisten määrätä”. Lasten osallisuuteen 

kuuluu se, että lapsi pääsisi itse vaikuttamaan toimintaan ja saisi myös päätösvaltaa. 

Keskustelujen perusteella kävi ilmi, että toiminta päiväkodissa voi vielä olla liian aikuis-

lähtöistä, jos lapsi ei saa päättää muuta kuin sen, mitä piirtää. 

 

Askartelu koettiin mukavaksi tekemiseksi, jota saisi olla päiväkodissa enemmän: “Kyllä 

haluaisin semmosta et sais ihan vapaasti valita mitä haluaa askarrella. Sais ite ottaa mitä 
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haluaa” kertoi lapsi 1. Aikuinen voisi muokata toimintaympäristöä siten, että askartelu-

tarvikkeet olisivat helposti saatavilla ja esimerkiksi yksi osa leikkitaulua. Askartelun ei 

tarvitse olla osa aikuisen suunnittelemaa toimintahetkeä, vaan toimintaa, jonka lapsi voi 

valita sitä halutessaan.  

 

Ulkoilusta tuli esille lapsi 1 ajatus, kuinka aikuisen tulisi paremmin tukea lapsia, jotka 

eivät puistossa löydä leikkikavereita tai tekemistä. Lapsi 1 kertoi tilanteista, joita puis-

tossa tapahtuu jos aikuiselta menee kysymään apua; “Monta kertaa mä kysyn, että lei-

kitäänkö aikuiset yhdessä ja ne vastaa että ei, minun pitää tarkkailla lapsia”. Lapsi 1 

mielestä aikuisen kuuluisi kysymykseen “leikitäänkö aikuiset yhdessä” vastata “kyllä!”. 

Lapsen pyytäessä aikuista osallistumaan leikkiin tai aikuisen huomatessa lapsen vai-

keus löytää leikkikavereita, aikuisen olisi löydettävä hetki lapsen huomioimiseen ja aut-

taa lasta aloittamaan leikki.  

 

Hoitohenkilökunta oli yksi tärkeistä asioista, mutta lasten ajatukset siitä mitä henkilö-

kunta tekee, tuntui olevan hukassa. Lapsi 4 mukaan “hoitajat tekee jotain, käy kokouk-

sessa”. Toiminnan kehittämisen näkökulmasta, jos lapsella on tämä käsitys ryhmän ai-

kuisesta, ehkä lapsen maailmaan ja leikkeihin voisi osallistua enemmän. 

 

4.3 Kuvaamisen toteutus jatkossa 

 

Tulevaisuutta varten kysyimme lapsilta myös, haluavatko he, että valokuvausta olisi päi-

väkodissa enemmän ja että millä tavalla valokuvaus voitaisiin toteuttaa. Lapsilta ilmeni 

keskusteluissa ideoita, kuinka toimintaa voisi jatkossa toteuttaa. Kaikki olivat halukkaita 

osallistumaan valokuvaamiseen päiväkodissa uudemman kerran. Ehdotuksena lapsilta 

oli, että kameroita riittäisi kaikille ja muut lapset saisivat kokeilla kuvaamista. Lapsi 4 

halusi, että eri lapset saisivat kamerat ensi kerralla: “myöskin voisi vaihtaa niitä lapsia, 

jotka käyttää kameroita”. Lapsi 3 mukaan kuvaamisessa oli hauskaa se, että sai ottaa 

kuvia erilaisella kameralla kuin mikä on kotona. Kertakäyttökameralla kuvaaminen oli 

jännittävä asia. Lapsi 4 totesi, että valokuvia voi päiväkodissa ottaa “vaikka millä kame-

ralla vaan”. 

 

Kuvaamisessa lapset kokivat mukavaksi sen, että sai ottaa itse kuvia eri asioista. Seu-

raavalla kerralla kuvia voisi ottaa “ihan mistä vaan”, sanoi lapsi 4. Lapsi 3 mielipiteen 

mukaan kuvaamisen voisi jatkossa toteuttaa “no ihan samalla tavalla”. Lapsi 4 oli sitä 
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mieltä, että kuvaaminen oli niin hauskaa, että hän haluaisi kaikkien kavereidenkin päästä 

kokeilemaan sitä. 

 

Teimme opinnäytetyömme 4-6- vuotiaiden lasten kanssa, koska uskoimme heillä olevan 

jo taito kertoa kuvista. Tulevaisuudessa menetelmää voi kuitenkin käyttää myös nuorem-

pien lasten kanssa, joilla ei vielä ole leikki-ikäisen kielellisiä lahjoja. Valokuvaus antaa 

lapsille mahdollisuuden jäsentää omia kokemuksiaan myös ilman sanoja ja erityisiä luo-

via kykyjä. Kuvaamalla ja kuvilla voi myös kertoa asioita, joihin omat kielelliset taidot 

eivät riitä. Jo kuvan tai kohteen valinta on mielipiteen ilmaisu eikä sitä välttämättä tarvitse 

sanallistaa, jos kyvyt eivät siihen vielä riitä. (Kikatuksen kuvakulmia 2010:15, 33.) 
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5 Valokuvanäyttely 

 

Lasten valitsemista valokuvista teimme päiväkotiin valokuvanäyttelyn yhdessä lasten 

kanssa. Lapsen osallisuutta vahvistettiin kuvien esillepanolla ja toimintaa dokumentoi-

malla. Osallisuuden yksi osa on dokumentointi ja toiminnan näkyväksi tekeminen. Opin-

näytetyömme lähtökohtana oli myös lasten valokuvallinen toiminta päiväkodin yhtenä 

itseilmaisun muotona. Valokuvanäyttely voi antaa lapselle voimaantumisen kokemuksia. 

Valitut lapset saivat työn kautta myös paljon huomioita meiltä aikuisilta. 

 

Lapset saivat valita ottamistaan kuvistaan ne, jotka kiinnitettiin kartongille ja laitettiin 

osaksi näyttelyä. Valituille kuville lapset keksivät kuvatekstit, jotka selventävät katsojalle 

mitä kuvassa on. Lapsi 1 halusi tehdä omat kuvatekstinsä runomuotoon. Valmiit kuva-

kartongit kiinnitettiin päiväkodin porraskäytävän seinälle, josta kaikki ohikulkevat van-

hemmat, lapset ja työntekijät pääsivät niihin tutustumaan. Jotkut lapset halusivat valita 

kuvista vain muutamia laitettavaksi näyttelyyn ja toiset valitsivat kaikki. Lapsille tärkeistä 

asioista tuli valokuvanäyttelyä tehdessä esille vieläkin vahvemmin lasten halu saada 

omia tuotoksia esille kaikkien nähtäville. Lapset odottivat innoissaan sitä, että pääsevät 

kertomaan kavereilleen ja vanhemmilleen ottamistaan kuvista ja näyttämään ne heille. 

 

Kirjoitimme seinälle kuvien lisäksi lyhyen kuvauksen menetelmästämme, tavoitteis-

tamme sekä asioista, jotka nousivat lapsille tärkeiksi päiväkodin arjessa. Valokuvat ovat 

näytillä kahden kuukauden ajan päiväkodin tiloissa. Kerroimme valokuvanäyttelystä 

opinnäytetyössä mukana olleiden lasten ryhmien kuukausikirjeissä, missä kerrotaan ryh-

mien toiminnasta lasten vanhemmille. 
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6 Opinnäytetyön arviointi 

 

6.1 Kehittämistavoitteiden toteutuminen 

 

Opinnäytetyön avulla pääsimme kehittämään ja kokeilemaan uutta työvälinettä osalli-

suuden vahvistamiseen. Menetelmä sai positiivista palautetta niin lapsilta kuin päiväko-

din aikuisilta ja sitä aiotaan käyttää hyödyksi tulevaisuudessa. 

 

Menetelmämme käyttöönotossa lähdimme liikkeelle Hartin tikapuumallin askelmalta 6. 

Tässä tasossa aikuisilla on toiminnan idea, mutta lapset saavat vaikuttaa ja ovat mukana 

toiminnan jokaisessa vaiheessa. Lasten näkemyksiä otetaan huomioon päätöksente-

ossa. (Shier 2001: 109.) Menetelmän idea oli opinnäytetyötä toteuttavilla aikuisilla, mutta 

lasten osallistumisen halu ja mukana oleminen varmistettiin sekä lapsilta, että heidän 

vanhemmiltaan. Lapset olivat mukana menetelmän eri toiminnan vaiheissa; valokuvaa-

misessa, valokuvista keskustelemisessa, valokuvamenetelmän kehittämisen ideoin-

nissa ja valokuvanäyttelyn toteuttamisessa.  

 

Menetelmää toteutettiin yhdessä lasten kanssa. Lasten mielipiteitä kunnioitettiin ja otet-

tiin huomioon. Lapset saivat valokuvaamisen avulla sanoittaa itselleen tärkeitä asioita 

päiväkodin arjessa. Aikuinen saa uutta tietoa lapsilta kuvaamisen avulla. Näitä asioita 

tarkastelemalla aikuinen voi kehittää toimintaa ja muokata oppimisympäristöä.  

 

Lasten osallisuutta vahvistettiin, kun he olivat mukana valokuvausmenetelmän käyttöön-

otossa ja arvioinnissa. Pienten lasten osallisuus lähtee tietoisuudesta, että heitä kuullaan 

ja he ovat mukana vaikuttamassa (Turja 2012: 47). Lapsilla on menetelmän kehittämi-

sessä ollut aktiivisen toimijan rooli ja he ovat voineet vaikuttaa menetelmään ja sen tule-

vaan käyttöön.   

 

Menetelmämme mahdollistaa lapsen aloitteellisuutta. Jatkossa menetelmää uudestaan 

käyttäen voi tikapuumallin mukaisesti nousta osallisuuden ylemmille tasoille, kun lapsi 

saa itse päättää valokuvaamisen aiheen ja toteutuksen. Tällöin aikuinen on vain lapsen 

saatavilla, mutta ei vaikuta lapsen toimintaan.  

 

Tavoitimme lapsen näkökulmaa kuvien avulla ja hänen tuottamansa tiedon kautta. An-

noimme tilaa lapsen omille ajatuksille ja korostimme sitä, että lapsen ajatukset ovat 
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meille tärkeitä. Näin tuimme myös lasten ilmaisua. Saimme keskustelujen avulla hyödyl-

listä tietoa lapsille tärkeistä asioista. Lapset näyttivät myös pitävän siitä, että heitä kuultiin 

ja heidän sanomisiaan pidettiin tärkeänä.  

 

Haastatteluissa lapset pääsivät tuomaan näkyväksi aikuisille ajatuksiaan ja sanallisesti 

sekä kuvallisesti ilmentämään heille päiväkodissa tärkeitä asioita. Kuvaaminen tukee 

lapsen osallisuutta, koska lapsi ilmaisee kuvilla omia ajatuksiaan. Aikuinen voi lapsen 

kertoman avulla kehittää toimintatapoja ja muokata toimintaympäristöä. Näin lapsen va-

lokuvaaminen voi toimia työvälineenä osallisuuden vahvistamisessa.  

 

Lasten ajatukset ja kehittämisehdotukset tuskin pääsivät vielä vaikuttamaan päiväkodin 

arkeen, koska ennen opinnäytetyön valmistumista niitä ei oltu dokumentoitu. Teimme 

Meripirtin päiväkodin henkilökunnalle menetelmästä tiivistelmän (liite 4), joka lisättiin jo-

kaisen ryhmän menetelmäkansioihin. Tiivistelmä voi kannustaa henkilökuntaa lukemaan 

opinnäytetyömme ja sitä kautta antaa heille tietoa lapsille tärkeistä asioista ja keinon 

vahvistaa osallisuutta. 

 

6.2 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Lasten kanssa tehtävään työhön liittyy aina eettisiä kysymyksiä. Yhtenä eettisenä kysy-

myksenä työssämme oli tietenkin se, miten itse toimimme. Halusimme saada lapsilta 

luotettavaa tietoa, joka lähtee lapsen omista ajatuksista ja mielenkiinnosta. Pyrimme 

välttämään lasten johdattelua, koska emme pidä sitä eettisesti oikeana toimintana opin-

näytetyössä ja varhaiskasvatustyötä toteutettaessa. Lasten kanssa toimiessa jou-

duimme pohtimaan, missä kulkee ohjaamisen ja johdattelun raja. 

 

Teimme tietoisen valinnan, että emme halunneet olla läsnä kuvaustilanteessa. Aikuinen 

mielellään haluaa neuvoa “oikeat” kuvaustavat kuvan rajaamisesta, salaman päälle lait-

tamisesta, kameran asennosta tai huomauttaa, jos sormi on linssin päällä. Jos aikuinen 

seuraa lapsen kuvaamista, saattaa lapselle tulla tunne, että hänen pitää varmistaa aikui-

selta, saako kuvaa ottaa. Lapsen tapa ajatella ja kokea asioita on erilainen kuin aikuisen, 

joten lapselle on hyvä antaa kuvata itse, ilman johdattelua (Savolainen 2014). 

 

Lapsen haastatteleminen voi olla riski, jos lapsi ei esimerkiksi halua puhua. Silloin lapsilta 

ei välttämättä saada tarpeeksi hyödyllistä tietoa. Joidenkin lasten kohdalla huomasimme, 
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ettei lapsi ole kiinnostunut keskustelemaan kuvista. Näissä tilanteissa huomasimme, mi-

ten helposti keskustelu voi muuttuu lapsen johdatteluksi. Pyrimme kuitenkin kysymään 

avoimia kysymyksiä mahdollisimman paljon, vaikka vastausta ei tulisi. Tarkensimme ky-

symystä konkreettisemmaksi, jos lapsi ei osannut vastata avoimiin kysymyksiin. Haas-

tatteluhetkellä pyrimme siihen, ettemme johdattele lasta. Koska haastattelijoita oli kaksi, 

pystyimme havainnoimaan tarkemmin lapsen sanatonta elekieltä ja olemusta. Tarkkai-

limme haluaako lapsi kertoa kuvasta enemmän ja näin saatoimme esittää jatkokysymyk-

siä. Huomioimme lapsen keskittyneisyyden herpaantumisen ja näin siirryimme seuraa-

vaan kuvaan. 

 

Opinnäytetyömme vaikutti kohderyhmään erilaisilla tavoilla. Valokuvaamisen avulla va-

litsemamme lapset pääsivät ilmaisemaan itseään tavalla, jota päiväkodissa ei yleensä 

harrasteta. Kuvatessaan lapset oppivat uusia taitoja, kuten valokuvausta kertakäyttöka-

meralla. Uusia toimintatapoja käytettäessä on pohdittava onko oikein opettaa lapsille toi-

mintatapa, jota ei ole välttämättä mahdollista toteuttaa myöhemmin. Päiväkodissa on 

rajalliset resurssit ja kameroihin tai kuvien kehittämiseen ei välttämättä aina ole varaa.  

 

Työhön osallistumisessa voi olla lapselle myös haittaa. Kuvaamiset ja keskustelut oli 

tarkoitus hoitaa tiettyinä päivinä, jotta aikataulut eivät menisi sekaisin. Aikataulut sovittiin 

ryhmien aikuisten kanssa ja lasten vanhempien kanssa. Jos tiettyinä päivinä jollain lap-

sella ei olekaan kiinnostusta kuvata ja esimerkiksi jokin kiva leikki meneillään, voi leikin 

keskeytyminen aiheuttaa mielipahaa. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan lapset ymmärsivät 

hyvin ajatuksen siitä, että kuvia ei ole pakko ottaa tietyissä tilanteissa, vaan kuvien otta-

misen ajankohdan päivien aikana sai päättää itse. 

 

Valitut lapset olivat työssä mukana vapaaehtoisesti ja jokaiselta lapselta kysyttiin haluk-

kuus osallistua opinnäytetyöhön. Lasten vanhemmilta pyydettiin tutkimussuostumus lap-

sen osallistumiseen. Tarvitsimme suostumukset vanhemmilta ja lapsilta. Saimme päivä-

koti Meripirtin johtajalta luvan päiväkodin tilojen näkymiseen kuvissa. Emme käytä opin-

näytetyössä kenenkään siihen osallistuneen lapsen oikeaa nimeä tai emme mainitse 

päiväkodin lapsiryhmiä, joiden kanssa toteutimme opinnäytetyötä. Näin turvaamme 

työmme luottamuksellisuutta. 

 

Olemme molemmat olleet työelämäharjoittelussa Meripirtin päiväkodissa ja toinen 

meistä tekee siellä lastentarhanopettajan sijaisuutta. Päiväkoti ja sen toimintatavat olivat 

siis meille tuttuja. Meidän oli siis helppo toimia päiväkodissa, koska emme olleet siellä 
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vieraita kasvoja. Myös päiväkodin lapset olivat meille tuttuja. Tämä auttoi meitä valitse-

maan toiminnasta innostuneita lapsia työhömme ja lisäsi lasten luottamusta meihin. 

 

Uhkana työssämme oli se, että lapsi ei ohjeista huolimatta välttämättä osaa käyttää ka-

meraa oikein, jolloin kuvat eivät onnistu. Kertakäyttökamera voi myös hajota, jolloin kuvat 

menevät pilalle. Näin ei onneksemme kuitenkaan käynyt. Lapset osasivat käyttää kame-

raa ja kertoivat sen olevan helppoa. 
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7 Pohdinta 

 

Yleensä päiväkodissa lapsi on kuvaamisen kohde eikä voi vaikuttaa kuvaamiseen. Me-

netelmässämme lapsi on aktiivinen toimija ja lapsi voi vaikuttaa aikuiseen. Aikuinen saa 

uutta tietoa lapsilta kuvaamisen avulla. Tämän tiedon kautta aikuinen voi muokata päi-

väkodin toimintaympäristöä ja toimintatapoja vastaamaan paremmin lapsen tarvetta ja 

mielipidettä.  

 

Lapsen osallisuuden päiväkodissa mahdollistaa aikuisen aito läsnäolo ja kuuntelu. Aikui-

sen pitää olla sitoutunut lapsen osallisuuden edistämiseen ja nähdä arjessa niitä asioita, 

jotka ovat merkityksellisiä lapsille. Aikuinen ei välttämättä näe asioita samasta näkökul-

masta kuin lapsi. Lasten ottamat valokuvat ja niistä keskusteleminen auttavat aikuista 

näkemään ja kuulemaan lapsen ajatuksia. Pyrimme opinnäytetyötä toteuttaessamme 

omalla toiminnallamme ja sanoillamme näyttämään lapsille, että koemme heidän valo-

kuvat ja ajatukset erityisen tärkeinä. Korostimme, että myös me aikuiset opimme paljon 

lasten ottamista valokuvista ja lasten kertomista asioista. 

 

Päivähoidossa lapsi on keskiössä, mutta toimintasuunnitelmat tekee aikuinen, joihin 

vaihtelevasti lapsi saa kertoa omia ehdotuksiaan. Kehittämämme toimintatavan mukaan 

lasten valokuvaus on toimintaa, jonka ajankohdan tai mahdollisesti aiheen lapsi määrit-

tää itse. Aikuinen voi olla tukemassa lasta, mutta ei ohjaamassa häntä. Ihanteellisessa 

tilanteessa lapsilla olisi käytössään oma kamera, jolla voisi ottaa kuvia haluamistaan 

hetkistä arjessa. 

 

Aikuiset ovat avainasemassa lapsen osallisuuden toteutumisessa. Aikuisten ja lasten 

yhteinen pohdinta ja keskustelu ovat osallisuuden toteutumisessa erityisen tärkeitä, jotta 

tasa-arvoisuus ja vastavuoroisuus toteutuvat. Korostimme toiminnassa, että lapsella on 

päätäntävalta kuvaamisessa. Lapset saivat olla mukana toiminnan arvioinnissa ja kehit-

tämisessä, ei ainoastaan toiminnan toteuttamisessa. Lapset olivat yksin kahden aikuisen 

kanssa keskustelutilanteissa, joten he saivat kahden aikuisen jakamattoman huomion ja 

arvostavan asenteen. Uskomme tämän vahvistaneen lasten itsetuntoa ja antaneet heille 

merkityksellisen olon. Päiväkodin kiireisessä arjessa on harvoin tarjolla samanlaisia ti-

lanteita.  

 

Menetelmämme sai positiivista palautetta Meripirtin päiväkodissa. Aihe ja toteutus tuntui 

kiinnostavan ja menetelmää aiotaan käyttää tulevaisuudessa. Päiväkotiin on jo ostettu 
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kertakäyttökameroita ja mahdollisuuksien mukaan aiotaan hankkia digitaalisia kameroita 

lasten käyttöön. Työelämäkumppanilta emme saaneet rahoitusta tarvittaviin menoihin, 

joten kustansimme ne itse. Kuvien kehittämisen kustannukset olivat sen suuruiset, ett-

emme usko päiväkodin pystyvän toteuttamaan menetelmää jatkossa kertakäyttökame-

roilla montaa kertaa. Onneksi menetelmää voi helposti käyttää myös digitaalisilla kame-

roilla. 

 

Jatkossa menetelmää voi muokata vastaamaan niihin kysymyksiin, mitä aikuisilla tai lap-

silla saattaa olla. Ohjeistus voi esimerkiksi olla: mikä on päiväkodissa tylsää tai vaikeaa. 

Ohjeistusta ei välttämättä tarvitse antaa ollenkaan, vaan lapsi saa ottaa kuvia juuri niistä 

asioista, mistä haluaa. 

 

Lapsen ottamia kuvia voi hyödyntää päiväkodin arjessa. Kuvia voi käyttää osana leikki-

taulua tai päiväjärjestyksen esittämistä visuaalisesti. Valokuvia voi käyttää myös sähköi-

sissä tiedotteissa ja kuukausikirjeissä toiminnan kuvaajana. Kuvista voi kehittää toimin-

tavälineitä lapsille, esimerkiksi muistipelin. Lasten valokuvista voi yhdessä askarrella 

leikkivälineitä, paperinukkeja tai pöytäteatterihahmoja. Kasvokuvista voi tehdä erilaisia 

tunteita kuvaavia kortteja, jotka voi kiinnittää peilin viereen. Hyllyihin ja kaappeihin voi-

daan merkitä niillä säilytettävät tavarat lasten ottamilla valokuvilla. Kuvat voidaan ottaa 

toimintahetkelle keskustelun aiheeksi. Näin lapsi voi tuoda näkyväksi ajatuksiaan aikui-

sen lisäksi myös muille ryhmän lapsille. 
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Liite 1 

1 (1) 

Infokirje vanhemmille 

 

Hei päiväkoti Meripirtin lapsen vanhemmat! 

 

 

Teemme Meripirtin päiväkodissa opinnäytetyötä Metropolia Ammattikorkeakoululle las-

ten osallisuudesta. Tarkoituksena on antaa noin viidelle 4-5-vuotiaalle lapselle muuta-

maksi päiväksi kertakäyttökamera, jolla he saavat ottaa kuvia päiväkodin arjesta. Kuvien 

kehityksen jälkeen valitsemme yhdessä lasten kanssa mieluisat kuvat ja keskustelemme 

niistä. Toiminta tapahtuu päiväkotipäivien aikana tammi-helmikuussa 2014.  

 

Valokuvaamisen avulla valitsemamme lapset pääsevät ilmaisemaan itseään tavalla, jota 

päiväkodissa ei yleensä harrasteta. Kuvatessaan lapsi oppii uusia taitoja. Valmiista, lap-

sen itse valitsemista kuvista tehdään päiväkodille taidenäyttely, jota myös vanhemmat 

pääsevät katsomaan. 

 

Opinnäytetyömme tulee koostumaan raportista, joka kertoo työmme taustaa, tarkoituk-

sen, teoreettisen viitekehyksen, toteutuksen ja arvioinnin. Lasten ottamia valokuvia liite-

tään opinnäytetyöhön. Lasten nimiä, henkilötietoja ja yksityisiä asioita ei opinnäytetyössä 

käytetä. Eettisten periaatteiden mukaisesti emme kirjoita lapsista niin, että heidät voisi 

tunnistaa.  

 

Toivon, että lapsenne pääsee osallistumaan toimintaan ja antamaan tärkeän panok-

sensa osallisuuden vahvistamisessa. Vastaamme mielellämme opinnäytetyötä koske-

viin kysymyksiin. 

 

Innokkain yhteistyöterveisin: 

 

Reetta Välimäki: Puhelinnumero 

Emilia Weyner: Puhelinnumero 

 

Palauttakaa liitteenä oleva lappu lapsenne päiväkotiryhmään viimeistään 17.1.2014 

mennessä, kiitos! 

 



 

  

Liite 2 

1 (1) 

Suostumus vanhemmilta 

 

Huoltajan suostumus: 

 

Lapseni saa osallistua päiväkoti Meripirtissä toteutettavaan lasten osallisuutta vahvista-

vaan toimintaan, joka liittyy Reetta Välimäen ja Emilia Weynerin opinnäytetyöhön.  

 

Lapsen nimi: 

 

_____ Saa osallistua lapsille järjestettyyn toimintaan 

 

_____ Ei saa osallistua lapsille järjestettyyn toimintaan 

 

Huoltajan nimi: 

Huoltajan allekirjoitus: 

 

Päiväys ja paikka:  

  

 

 

  



 

  

Liite 3 

1 (1) 

Haastattelurunko 

 

Kysymyksiä kuvista: 

 

Mitä sinä näet kuvassa/ Mitä kuvassa on? 

Miksi halusit ottaa tämän kuvan? 

Muistatko tilanteen? Mitä siinä tapahtuu? 

Haluaisitko, että päiväkodissa olisi enemmän kuvan toimintaa? 

Tarkoituksena oli ottaa kuvia sinulle tärkeistä asioista, mikä tässä kuvassa on sinulle 

tärkeää? 

 

Kysymyksiä kuvaamisesta: 

 

Mitkä muut asiat ovat tärkeitä päiväkodissa? Näkyvätkö ne asiat ottamissasi kuvissa? 

Oliko kuvaaminen vaikeaa?  

Millaista oli ottaa kuvia kertakäyttökameralla? 

Oliko kuvaaminen kivaa? Haluaisitko tehdä sitä päiväkodissa enemmän? 

Miten kuvaaminen voisi toteuttaa tai tehdä jatkossa? 
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1 (1) 

Tiivistelmä menetelmästä 

 

Valokuvausta päiväkodin arjessa 

 

Menetelmän tarkoituksena on lasten osallisuuden vahvistaminen valokuvailmaisun kei-

noin. Lasten ottamien valokuvien avulla aikuinen pääsee katsomaan arkea lapsen näkö-

kulmasta ja tämän myötä kehittämään omaa toimintaansa. 

 

Käytäntö: 

-Ohjeista lapselle kameran käyttö (mikä tahansa kamera käy) 

-Kerro lapselle, minkä teeman mukaan kuvia otetaan (esimerkiksi tärkeät asiat, vaikeat 

asiat ym.) 

-Anna lapsen ottaa kuvia itsenäisesti - aikuisen pitäisi olla puuttumatta kuvaamiseen 

-Kun kuvat on otettu, anna lapset valita kuvista ne, mitkä hän haluaa 

-Keskustelkaa lapsen kanssa kuvista (ohessa opinnäytetyössä käytetty haastattelu-

runko, jossa teemana oli lapselle tärkeät asiat päiväkodissa) 

-Olisi myös hyvä laittaa lapsen valitsemia kuvia esille ja dokumentoida tulokset. Osalli-

suuden yksi osa on dokumentointi ja toiminnan näkyväksi tekeminen 

 

Reetta Välimäen ja Emilia Weynerin opinnäytetyössä “Valokuvausta päiväkodin arjessa 

- Lapsen osallisuuden vahvistaminen valokuvailmaisun keinoin” tämä menetelmä kehi-

tettiin ja otettiin käyttöön Meripirtin päiväkodissa. 

 


