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1 JOHDANTO 

Päivähoidon kentällä on haasteita ja päivähoitolakia ollaan parhaillaan uudista-

massa. Alle kouluikäisille lapsille halutaan tarjota varhaiskasvatusta riippumatta 

siitä tarvitseeko perhe päivähoitopalveluita. Samalla subjektiivisen päivähoito-

oikeuden rajoittamisesta käydään keskustelua. Paine talouden kiristämiseen 

pakottaa kunnat etsimään mahdollisuuksia tarjota laadukkaita varhaiskasvatus-

palveluita ilman suuria taloudellisia lisäpanostuksia. Avoimien varhaiskasvatus-

palvelujen kehittäminen on yksi vaihtoehto kokopäivähoidolle. Olemassa olevilla 

resursseilla voidaan tarjota lasten ja perheiden tarpeisiin erilaisia varhaiskasva-

tuksen malleja. Laadukkaiden ja monipuolisten varhaiskasvatuspalvelujen tar-

joaminen on myös ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.  

Avoimia varhaiskasvatuspalveluita on kunnissa tarjolla hyvin vaihtelevasti, nii-

den järjestämistä ohjataan valtakunnan tasolla melko väljästi ja niistä on tutki-

mustietoa melko vähän. Tutkimuskohteeni Salon kaupungin avoin varhaiskas-

vatuskin sisältää hyvin monenlaista toimintaa. Avoimille varhaiskasvatuspalve-

luille on selvästi tarvetta ja siksi valitsin avoimen varhaiskasvatuksen tutkimus-

kohteeksi. 

Tutkimusraporttini teoriaosuudessa esittelen kasvun ja kehityksen perusteita 

varhaislapsuudessa. Sen lisäksi kerron miten varhaiskasvatuksen avulla tue-

taan lapsen kasvua ja kehitystä sekä miten varhaiskasvatus ja sille asetetut ta-

voitteet määritellään lakien ja säädösten puitteissa. Avaan myös avoimien var-

haiskasvatuspalveluiden käsitettä ja kerron Salon kaupungin järjestämistä 

avoimen varhaiskasvatuksen palveluista. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessani haastattelin Salon kaupungin varhaiskasva-

tuksen avoimen varhaiskasvatuksen leikkikoulutoiminnasta vastaavaa viittä las-

tentarhanopettajaa.  Tutkimuksessani selvitin miten kerhotoimintaa on järjestet-

ty Salon kaupungissa, millaista toimintaa se käytännössä pitää sisällään ja mi-

ten se vastaa varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita.  Haastattelut tein tee-
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mahaastatteluina helmikuussa 2014. Tutkimus lähti omasta kiinnostuksesta ai-

hetta kohtaan eikä tutkimukselle ole työelämätilausta.  

Tutkimustulosten perusteella leikkikoulutoiminta vastaa varhaiskasvatukselle 

asetettuja tavoitteita ja toiminta on lasten kasvua ja kehitystä edistävää. Toimin-

taympäristö yhdessä osaavan henkilökunnan kanssa tukee lasten oppimista. 

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat palvelua käyttäville perheille tärkeä tuki. 

Niitä tulisi kuitenkin kehittää yhdessä muiden varhaiskasvatuspalveluiden kans-

sa, jotta niistä saataisiin yhtenäisempi ja kaikille tarjolla oleva palvelumuoto.  
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2 KASVU JA KEHITYS VARHAISLAPSUUDESSA 

2.1 Varhaislapsuuden kehitys 

Ihminen kehittyy vuorovaikutuksessa kulttuurin ja sosiaalisten virikkeiden kans-

sa. Fyysinen ja psyykkinen kehitys etenevät tietyssä järjestyksessä, mutta 

omassa aikataulussaan, johon vaikuttavat niin ihmisen oma perimä kuin ulkoiset 

virikkeet. Asioiden oppiminen käy helpoiten herkkyyskausina, jolloin edellytykset 

tietyn asian oppimiseen ovat parhaimmillaan. Kriittisellä ajalla tarkoitetaan ajan-

jaksoa, jonka aikana on saatava tietynlaisia ulkopuolisia virikkeitä, jotta kyky 

voisi kehittyä. (Dunderfelt 1997, 62.)  

Lapsen kehityksessä maturaatio eli kypsyminen tarkoittaa sitä, että tietyt asiat 

niin psyykkisessä kuin fyysisessäkin kehityksessä seuraavat toisiaan tietyssä 

järjestyksessä ja ovat sidoksissa tiettyyn ikään, vaikka yksilöllisiä eroja kunkin 

kehitysvaiheen saavuttamisessa on. Ikäkausilla on myös tietyt kehitystehtävät ja 

se tulisi ottaa lapsen kasvatuksessa huomioon. (Keltikangas-Järvinen 2012, 

18–20.) Kypsyminen tapahtuu omalla ajallaan ja kehitys tapahtuu vuorovaiku-

tuksessa. Aikuisen läsnäolo on tärkeää. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, 

sitä riippuvaisempi hän on ja lapsen itsenäistyminen onnistuu turvallisen aikui-

sen tukemana. (Kalliala 2012, 14.) 

Alle kouluikäisenä lapsi oppii paljon. Oppiminen on nopeampaa kuin missään 

muussa elämänvaiheessa. Oppimista tapahtuu niin tunne-elämän, ajattelun, 

motoriikan, havaintokyvyn, kielen kuin sosiaalisten taitojen alueella. Jokainen 

lapsi on kuitenkin yksilöllinen oppimisensa ja kehittymisensä suhteen. Niihin 

vaikuttavat niin perintö- kuin ympäristötekijät. Kehittymistä tapahtuu jaksoittain, 

ja siihen vaikuttavat sekä herkkyyskaudet että ulkopuoliset tekijät. Kehittymistä 

edistää myös lapsille tyypillinen tapa tutkia maailmaa ja aktiivinen suhtautumi-

nen ympäristöön. Kehittyminen ja oppiminen nivoutuvat toisiinsa ja oppimista 

tapahtuu kaiken aikaa. (Jarasto & Sinervo 2000, 17–20; Kronqvist 2011, 21.)   
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Lapsi oppii toiminnan kautta saamalla kokemuksia ja elämyksiä ympäristöstään 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Koivunen 2009, 42). Erityisesti leikin kaut-

ta lapsi harjoittelee opittavia asioita ja sosiaalisia taitoja (Dunderfelt 1997, 84). 

Leikin kautta lapsi oppii niitä valmiuksia, joita tarvitaan myöhemmin kouluoppi-

misessa (Kronqvist 2011, 21). Lasten omatoiminen leikki on heidän itsensä 

suunnittelemaa toimintaa, jossa he voivat toteuttaa omia tavoitteitaan. Leikkitai-

toja opitaan leikkimällä toisten kanssa. Leikissä lapset harjoittelevat vuorovaiku-

tusta ja tavoitteiden asettelua sekä hiovat keskinäisiä suhteitaan. Aikuisen rooli 

leikin mahdollistajana riippuu leikkijöiden iästä, määrästä ja heidän leikkitaidois-

taan. (Helenius & Korhonen 2011, 69.) 

2.2 Kasvun ja kehityksen tukeminen 

Kiinnostus, uteliaisuus ja kanssakäymisen tarve luovat pienen lapsen psyykki-

sen kehityksen perustan. Alle yhden vuoden ikäisen lapsen kehityksessä tär-

keintä on tunnevuorovaikutus vanhempien ja hoitajien kanssa, jotta kiintymys ja 

perusluottamus voivat kehittyä. Myös puheen kehitys alkaa, sekin aktiivisessa 

vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa. Toisella ikävuodella puheen kehittyminen 

aktivoi vuorovaikutusta ympäristön kanssa ja lisää vuorovaikutuksen tuomaa 

kehitystä. Mallioppimisen merkitys on suuri. Lapsi ottaa mallia niin toisilta lapsil-

ta kuin aikuisilta. Kolmannella vuodella suhde ympäristöön saa uutta ulottuvuut-

ta alkavasta itsenäisyyskehityksestä. (Helenius ym. 2001, 15–16; Koivunen 

2009, 42.) Alle kolmevuotiaan lapsen kohdalla emotionaalinen, kognitiivinen ja 

sosiaalinen kehitys kulkevat rinnakkain ja niiden tasapainoinen kehittyminen 

vaikuttavat oppimiseen ja muistiin. (Keltikangas-Järvinen 2012, 26.) 

On olemassa erilaisia oppimiskäsityksiä. Behaviorististen teorioiden mukaan 

käyttäytymisessä tapahtuu muutos ärsykkeen ja vahvistuksen seurauksena.  

Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan tiedon käsittely, mieleen painaminen ja 

mieleen palauttaminen ovat oleellisia oppimisen kannalta. Pienten lasten koh-

dalla kuitenkin lapset oppivat luonnostaan tekemällä ja toimimalla kuuntelemi-

sen sijaan. (Kronqvist 2011, 18–19.) 
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Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan kasvattajan tehtävänä on antaa 

lapselle mahdollisuus oppia itse. Leikin, tutkimisen ja toiminnan kautta lapselle 

avautuu mahdollisuus siihen. Oppiessaan lapsi järjestää aiempia ajatus- ja toi-

mintamalleja uudelleen ja täydentää niitä. Oppiminen ja ymmärtäminen tapah-

tuvat vuorovaikutuksessa muiden lasten ja aikuisten kanssa. Kasvattajan tulisi 

huomioida myös lapsen lähikehityksen vyöhyke ja antaa lapselle tilaisuuksia 

toimia sillä alueella. Se tarkoittaa toimintaa, joka lasta kiinnostaa, mutta jossa 

hän tarvitsee vielä aikuisen apua. (Kuokkanen 2006, 48–49.) 

Lapsen elämäntilanteen haasteet, kasvattajan liian korkeat vaatimukset tai lap-

sen kiinnostuksen puute opittavaa asiaa kohtaan voivat haitata oppimista. Sen 

sijaan hyvä itseluottamus ja sopivat haasteet edistävät oppimista. Positiivinen 

palaute lisää itseluottamusta ja hallinnantunnetta ja sitä kautta oppimista. Vaik-

ka lapsella on luontainen taipumus oppia, tarvitsee hän silti ohjaavaa aikuista 

tukemaan oppimista. (Koivunen 2009, 43.) 

Kasvatuksellisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa aikuisella on 

aikaa ja herkkyyttä havaita lapsen kiinnostuksen kohde ja hän rohkaisee sekä 

kannustaa lasta jatkamaan tutkimista ja tekemään kysymyksiä. Kasvatustietoi-

suus vaikuttaa siihen tapaan, miten aikuinen toimii vuorovaikutuksessa lapsen 

kanssa.  (Virolainen 2006, 142.) Aikuinen voi omalla toiminnallaan luoda lapsel-

le kokemuksen, että häntä kuunnellaan (Koivunen 2009, 47). Vuorovaikutuksen 

laadulla on myös merkitystä aivojen kehityksen kannalta. Vähäisen vuorovaiku-

tuksen seurauksena aivokapasiteetti ei kehity, lämmin ja luonteva vuorovaikutus 

sen sijaan jättää aivoihin pysyviä jälkiä, jotka edistävät oppimista ja suojaavat 

lasta stressiltä myöhemmin elämässä. (Mäkelä 2004, Koivusen 2009, 47 mu-

kaan.) 

Mahdollisilta riskitekijöiltä, kuten haitalliselta ympäristöltä, ristiriidoilta ja lapseen 

kohdistuvalta kielteiseltä huomiolta, lapsen kehityksessä suojaavat lapsen omat 

voimavarat ja lapsen huomioiminen positiivisella tavalla. (Kronqvist 2011, 24–

25.) 
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3 VARHAISKASVATUS KASVUN JA KEHITYKSEN 

EDISTÄJÄNÄ 

3.1 Varhaiskasvatuksen määrittely  

Varhaiskasvatus on alle kouluikäisille sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivä-

toimintaan osallistuville suunnattua kasvatuksellista vuorovaikututusta. Van-

hemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu, jota erilaiset yhteiskunnallisesti sää-

dellyt varhaiskasvatuspalvelut tukevat. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 29.) 

Varhaiskasvatuksessa on kyse hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuu-

desta vuorovaikutuksessa, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista 

kasvua, kehitystä ja oppimista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 

11.) Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on lasten kokonaisvaltainen hyvinvointi, 

joka antaa edellytykset hyvään kasvuun, oppimiseen ja kehittymiseen. Lapselle 

luodaan mahdollisuus toimimiseen turvallisessa ilmapiirissä, joka tukee mahdol-

lisuutta leikkiin ja oppimiseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 

15.) Kaikille lapsille tulisi tarjota yhtäläiset mahdollisuudet fyysiseen, emotionaa-

liseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen (Jalongo ym. 2004, 144). 

Lapsissa on tulevaisuus ja se vaatii myös yhteiskunnalta panostuksia hyvien 

olosuhteiden järjestämiseen kehitysvuosien aikana (Jalongo ym. 2004, 143). 

Varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämää hoitoa, kasvatusta ja opetusta, 

jossa lapsi oman toimintansa avulla, yhdessä muiden lasten kanssa ja aikuisten 

ohjauksessa sosiaalistuu aktiiviseksi toimijaksi. Hoito, kasvatus ja opetus yh-

dessä tukevat lapsen kehitystä hänen omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan kä-

sin. Varhaiskasvatus on perustaltaan lapsilähtöistä toimintaa. Toiminta ohjautuu 

lapsen tarpeista käsin ja oppiminen perustuu lapsen omaan aktiiviseen toimin-

taan, jota varten aikuinen luo edellytykset. Aikuinen toimii oppimisen mahdollis-

tajana.  (Kuokkanen 2006, 26–27.) 

Suomalainen varhaiskasvatus pohjautuu sellaisiin arvoihin kuin lasten tasa-

arvoinen kohtelu, lapsen etu, lapsen oikeus elämään ja täysipainoiseen kehit-
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tymiseen sekä lapsen mielipiteen huomioonottaminen. Näihin arvoihin perustu-

vat varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet: lapsen oikeus turvallisiin ihmis-

suhteisiin, turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen, turvalliseen ja ter-

veelliseen monipuolisen leikin mahdollistavaan ympäristöön, ymmärretyksi ja 

kuulluksi tulemiseen, erityiseen tukeen sitä tarvitessaan sekä omaan kieleen, 

kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2005, 12.) 

Varhaiskasvatus antaa mahdollisuuden myös lasten osallisuuden kehittämisel-

le. Osallisuudella tarkoitetaan, ei vain osallistumista toimintaan, vaan vaikutta-

mismahdollisuutta ja itseä koskevaan päätöksentekoon osallistumista. Osalli-

suus on yhteisöllistä toimintaa ja siihen liittyy ajatus yhteisön tasavertaisesta 

jäsenyydestä. Lapset saavat kokemuksia kuulluksi tulemisesta ja vaikuttamis-

mahdollisuudesta heille läheisissä asioissa arjen vuorovaikutustilanteissa.  (Tur-

ja 2011, 46–47.) 

Kallialan (2012, 30) mukaan alle kolmevuotiaat eivät tarvitse ryhmähoitoa, mut-

ta koska heidän työssäkäyvät vanhempansa tarvitsevat hoitopaikkaa lapselleen, 

on laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita tuotettava pienillekin lapsille. Sen li-

säksi erityisesti yli kolmevuotiaat lapset hyötyvät hyvin toteutetusta varhaiskas-

vatuksesta. Subjektiivinen päivähoito-oikeus takaa päivähoitopaikan kaikille alle 

kouluikäisille lapsille vanhempien niin halutessa. 

Varhaiskasvatusta ohjataan sekä valtakunnallisesti että kuntien tasolla. Valta-

kunnallista ohjausta ovat lasten päivähoitoa ja esiopetusta koskevat lait ja ase-

tukset, varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset sekä varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Kunnal-

lista ohjausta ovat kunnan varhaiskasvatuksen linjaukset ja strategiat sekä kun-

tien omat varhaiskasvatussuunnitelmat ja esiopetuksen opetussuunnitelma. 

(Varhaiskasvatussuunnitelma 2005, 8–9.)  

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteita ja käytäntöjä määritellään useissa valta-

kunnallisissa sekä kunnallisissa asiakirjoissa, kuten Laki lasten päivähoidosta ja 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 sekä tämän pohjalta tehdyissä 
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kuntien omissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. Varhaiskasvatussuunnitelma 

määrittelee lapsiryhmän toiminnan suunnittelun, vuorovaikutuksen lapsen kans-

sa sekä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön (Kronqvist 2011, 29). 

Päivähoitolakia ollaan uudistamassa. Työryhmän tehtäväksi on annettu valmis-

tella päivähoitoa koskeva malli, joka takaisi syrjäytymistä ehkäisevän ja perheil-

le joustavan päivähoitojärjestelmän sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen. Eduskunta päättää uudesta varhaiskasvatuslaista keväällä 2014.  

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014.) 

3.2 Varhaiskasvatuksen tavoitteet 

Lasten ja perheiden kannalta vaikuttava ja hyvinvointia tukeva varhaiskasvatus 

on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Laadukas ja hyvin suunniteltu pedagogi-

nen työ tulisikin olla varhaiskasvatussuunnitelmissa etusijalla. (Kronqvist 2011, 

27.) Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena toisaalta vaalia lapsuutta, toisaalta 

ohjata lasta ihmisenä kasvamisessa. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisäksi ta-

voitteina on toisten huomioonottamisen vahvistaminen ja itsenäisyyteen kasvat-

taminen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 13.)  

Varhaiskasvatuksessa toimitaan lapsilähtöisesti. Sillä tarkoitetaan lasten osalli-

suutta ja heille annettavaa mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. 

Aikuiset ovat kuitenkin vastuussa toiminnasta ja siitä, että sitä toteutetaan las-

ten näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti, heidän tarpeistaan ja kokemuksis-

taan käsin. (Kalliala 2012, 47–48.) Varhaiskasvatus tulisi nähdä arjen vuorovai-

kutuksena, jossa lapset ovat aktiivisia toimijoita ja oppivat tässä vuorovaikutuk-

sessa (Turja 2011, 42–43). 

Ryhmä- ja lapsikohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisen tulisi perus-

tua lasten yksilöllisiin tavoitteisiin, jotka puolestaan perustuvat havainnointiin ja 

vanhempien kanssa käytyihin keskusteluihin. Pedagogisen toiminnan tavoitteet, 

sisällöt ja menetelmät on helpompi määritellä lasten yksilöllisiä tarpeita huo-

mioiviksi pienryhmätoiminnan avulla. Myös havainnointi on helpompaa pien-

ryhmissä. (Heikka ym. 2011, 54–55.) 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 26) määritellään orientaatio-

alueet, joiden avulla pyritään turvaamaan kasvatuksessa ja opetuksessa koko-

naisvaltaisuus. Nämä orientaatioalueet ovat matemaattinen, luonnontieteellinen, 

historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis-

katsomuksellinen orientaatio. Näissä ei ole kyse oppiaineiden sisältöjen opiske-

lusta vaan sellaisten valmiuksien hankkimisesta joiden avulla lapsi voi perehtyä 

häntä ympäröivään maailmaan ja ymmärtää sitä ja siihen liittyviä ilmiöitä. 

(Kuokkanen 2006, 60.) 

Matemaattinen orientaatio 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 27) matemaattisen orientaati-

on määritellään sisältävän vertaamista, päättelemistä ja laskemista. Matemaat-

tinen toiminta tapahtuu arkielämän tilanteissa, leikinomaisesti ja konkreettisesti. 

Oppiminen tapahtuu tuttujen ja kiinnostavien materiaalien ja välineiden avulla. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 27.) 

Luonnontieteellinen orientaatio 

Elollisen luonnon ilmiöihin tutustutaan havainnoimalla, tutkimalla ja kokeilemalla 

eri vuodenaikoina sisällä ja ulkona, lapsen lähiympäristössä. Luonnon ilmiöt ja 

syy-seuraussuhteet avautuvat lapsille vähitellen havainnoinnin ja kokeilun kaut-

ta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 28.) 

Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 

Historiallis-yhteiskunnallisella orientaatiolla tarkoitetaan lähiympäristön ja koti-

seudun kartoittamista menneisyydestä käsin siltaa nykyaikaan tehden. Apuna 

voivat olla vanhojen esineiden ja tarinoiden lisäksi esimerkiksi isovanhemmat. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 28.) 

Esteettinen orientaatio 

Havaitseminen, kuunteleminen, tunteminen ja luominen sekä kuvittelu ja intuitio 

ovat esteettiseen orientaatioon liittyviä käsitteitä. Tavoitteena on saada oma-

kohtaisia aistimuksia, tuntemuksia ja kokemuksia kauneuden, harmonian, me-
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lodian, rytmin, tyylin, jännityksen ja ilon kautta. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2005, 28.) 

Eettinen orientaatio 

Lasten arki sisältää tilanteita ja tapahtumia, joissa voidaan pohtia oikean ja vää-

rän, hyvän ja pahan tai totuuden ja valheen näkökulmista.  Myös oikeudenmu-

kaisuus, tasa-arvo, kunnioitus ja vapaus liittyvät eettisen orientaation kysymyk-

siin ja niitä käsitellään lasten kehitystaso huomioiden. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2005. 28–29.) 

Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio 

Uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon liittyvät niin uskonnolliset ja henki-

set asiat kuin lapsen mahdollisuus omaan hiljentymiseen ja pohdintaan. Lapsen 

herkkyyttä kunnioitetaan, tuetaan ja vahvistetaan. Lapsen vanhempien kanssa 

keskustellaan uskonnollis-katsomuksellisen orientaatioalueen lapsikohtaisesta 

sisällöstä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 29.) 

3.3 Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 16) määritellään kasvattajille 

sopivia ominaisuuksia. Kasvattajien ammatillisen pätevyyden lisäksi merkitystä 

on arvoilla ja eettisillä periaatteilla, joita kasvattajayhteisöllä on. Kasvattajien si-

toutuneisuus ja herkkyys sekä kyky reagoida lapsen tunteisiin ja tarpeisiin teke-

vät mahdolliseksi yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunteen.  

Lapsiryhmän aikuisten tulisi olla tietoisia omista ominaisuuksistaan ja taidois-

taan, esimerkiksi vuorovaikutustaidoistaan ja oppimiskäsityksistään sekä tem-

peramentistaan, jotta he voisivat hyödyntää omaa persoonaansa lasten kanssa 

tehtävässä työssä. Rauhallisuus, keskittyminen lapsiin, hyvä vuorovaikutus, 

kuunteleminen ja kuuleminen, empatiakyky, ymmärrys ja tilannetaju luovat tur-

vallisen ja lapsen suotuisaa kehitystä edistävän ilmapiirin. Myös sillä on merki-

tystä, millainen ihmiskäsitys ryhmän aikuisilla on ja kuinka tietoisia he siitä ovat. 

Ihmiskäsitys on osa maailmankuvaa ja siihen vaikuttavat lapsuus- ja aikuisiän 
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kokemukset. Ihmiskäsityksemme ohjaa suhtautumistamme toisiin ihmisiin ja it-

seemme ja on siitä syystä merkityksellinen lasten kanssa tehtävässä työssä. 

(Koivunen 2009, 122–123, 138.) 

Varhaiskasvatusympäristö, johon lasketaan kuuluviksi niin fyysiset, psyykkiset 

kuin sosiaalisetkin tekijät, olisi luotava innostavaksi, toimintaan ja tutkimiseen 

kannustavaksi sekä oppimiseen myönteisesti suhtautuvaksi. Ympäristön on 

myös suotava mahdollisuus lasten tyypillisille oppimistavoille: leikkimiselle, liik-

kumiselle ja tutkimiselle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 17–18, 

20.) Oppimisympäristön tulisi ottaa huomioon psyykkinen, älyllinen, sosiaalinen 

ja tunne-elämän kehittäminen. Ympäristön tulisi heijastaa ymmärrystä turvalli-

suudesta, hyvinvoinnista, älyllisistä virikkeistä ja sosiaalisesta tuesta lapsille. 

(Jalongo ym. 2004, 144.) 

Hyvä toimintaympäristö palvelee kunkin lapsen ja koko lapsiryhmän tarpeita. 

Fyysisellä toimintaympäristöllä tarkoitetaan konkreettisia ja rakenteellisia tekijöi-

tä lapsen arjessa. Varhaiskasvatuksen fyysiset ympäristöt ovat erilaisia eikä 

kasvattajien ole niihin yleensä helppo vaikuttaa. Toiminnalliseen ympäristöön 

sen sijaan voi kasvattajakin vaikuttaa. Lapsiryhmässä on syytä kiinnittää huo-

miota tilojen harkittuun käyttöön ja erilaisten ärsykkeiden, visuaalisten ja auditii-

visten, määrään. Ryhmässä vallitseva ilmapiiri ja tunneilmasto muodostavat 

psyykkisen toimintaympäristön, jossa kasvattajan toiminnalla on merkitystä. Ai-

kuisen asenne ja tapa toimia, vuorovaikutustaidot ja persoonalliset ominaisuu-

det vaikuttavat psyykkiseen toimintaympäristöön. Psyykkisen toimintaympäris-

tön tulisi luoda turvallisuutta. Ryhmän sisäinen dynamiikka, sen jäsenten, ai-

kuisten ja lasten väliset suhteet, luovat sosiaalisen toimintaympäristön. Peda-

goginen toimintaympäristö eli oppimisympäristö sisältää kasvattajan oppimiskä-

sityksen sekä kasvatuksellisen lähestymistavan. Toiminnan suunnittelua ja to-

teutusta määrittävä kasvatusajattelu luo oppimisympäristön. Pedagogiseen ym-

päristöön vaikuttaa myös kasvattajien läsnäolon määrä ja laatu. Kulttuurinen 

toimintaympäristö tulisi luoda sellaiseksi, että se antaa mahdollisuuden yksilölli-

sille ominaisuuksille. (Koivunen, 179–186.) 
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Kasvatushenkilöstön ammatillinen velvollisuus on myös yhteistyön tekeminen 

vanhempien kanssa. Kasvatuskumppanuus tarkoittaa vanhempien ja henkilös-

tön tietoista sitoutumista toimimaan lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tu-

kemisessa. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu 

sekä oman lapsensa persoonallisten ominaisuuksien tuntemus, varhaiskasva-

tuksessa työskentelevällä henkilöstöllä koulutuksensa antama ammatillinen 

osaaminen. Varhaiskasvatuksen ammattilainen vastaa myös tasavertaisen yh-

teistyön edellytyksistä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31.)  

Vanhemmat osallistuvat lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman laa-

dintaan. Tarkoituksena on lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten 

huomioonottaminen toiminnassa. Henkilöstö havainnoi lasta ja ottaa havain-

noinnin kautta saadun tiedon lapsen yksilöllisistä tarpeista huomioon varhais-

kasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lapsen 

kehityksen myönteisiin osa-alueisiin ja niiden vahvistamiseen. Mahdollisiin huo-

len aiheisiin haetaan ratkaisua yhdessä vanhempien ja tarvittaessa muiden ta-

hojen kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista tulee arvioida 

säännöllisesti. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 32–33.)  
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4 AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT 

4.1 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut osana varhaiskasvatusta 

Joissakin kunnissa järjestetään päivähoidon lisäksi avointa varhaiskasvatustoi-

mintaa. Se voi olla avointa päiväkotitoimintaa, jossa lapsi osallistuu toimintaan 

yhdessä huoltajan kanssa tai lapsi osallistuu kerhotoimintaan ilman vanhem-

paa. Päivähoitolaissa käytetään termiä leikkitoiminta, mutta 2000-luvulla on 

alettu puhua avoimesta varhaiskasvatuksesta. Tarkoituksena on tarjota kotihoi-

dossa oleville tai vain vähän päivähoitoa tarvitseville lapsille ja heidän perheil-

leen ohjattua toimintaa, sosiaalisia kontakteja ja kasvatuksellista tukea. (Alila & 

Portell 2008, 22; Peltonen 2007.) 

Avoin varhaiskasvatustoiminta käsittää hyvin monenlaista usean erilaisen orga-

nisaation järjestämää erityyppistä toimintaa. Avointa varhaiskasvatusta tarjoavat 

kuntien lisäksi seurakunnat ja eri järjestöt sekä yhdistykset. Tavoitteena on 

edistää lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Käsitteet kaipaavat tarkempaa 

määrittelyä toiminnan selkiinnyttämiseksi. Avoimesta varhaiskasvatustoiminnas-

ta on hyvin vähän valtakunnallista tutkimustietoa. (Alila & Portell 2008, 11, 14.) 

Avointa varhaiskasvatusta on tutkittu jonkin verran mm. opinnäytetöissä ja eri-

laisten kehittämishankkeiden yhteydessä. 

Avoin varhaiskasvatus on osa varhaiskasvatusjärjestelmää. Kuten varhaiskas-

vatuksenkin, myös avoimen varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota alle kou-

luikäisille lapsille suunnitelmallista, ohjattua ja tavoitteellista varhaiskasvatus-

toimintaa. Avoin varhaiskasvatus on säännöllistä ja se tarjoaa lapsen lisäksi 

myös vanhemmille sosiaalisia kontakteja ja tukea. (Alila & Portell 2008, 70.) 

Avoin varhaiskasvatus täydentää kuntien päivähoitopalveluja. Se tukee lasten 

sosiaalista kehitystä ja auttaa kotona lapsiaan hoitavia vanhempia jaksamaan. 

Joissakin kunnissa avoin varhaiskasvatus vastaa myös pienten koululaisten il-

tapäivätoiminnasta. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut vaihtelevat kunnittain, 

koska avoimen varhaiskasvatuksen palvelut eivät ole lakisääteisiä. (Peltonen 

2007, 5, 23.)  
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Avoin varhaiskasvatus sisältää erilaisia palveluita kuten varhaiskasvatuksen 

avoin toiminta, varhaiskasvatuksen kerhotoiminta, varhaiskasvatuksen puisto-

toiminta ja muu avoin varhaiskasvatustoiminta. Päivähoidon lainsäädäntö ohjaa 

myös avointa varhaiskasvatustoimintaa. Avoimen varhaiskasvatuksen sisältöjen 

kehittämistä ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. (Alila & Portell 

2008, 70.) 

Monen lapsen kohdalla hoitopäivät muodostuvat pitkiksi ja useille lapsille puoli-

päiväryhmä olisi ihanteellinen ratkaisu. Se antaisi mahdollisuuden osallistua oh-

jattuun toimintaan ja leikkiin ikätovereiden kanssa. (Kalliala 2012, 30.) Kuntia 

onkin kannustettu kehittämään monipuolisempia palveluita perheille. Varsinkin 

pienille lapsille suunnatut päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat muotoutu-

neet hyvin kokopäiväpainotteisiksi. Monipuolisilla palveluilla halutaan luoda per-

heille vaihtoehtoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Kunnat ovat niillä tavoitelleet 

myös lasten hoitamista kotona ja kokopäiväisen päivähoidon käytön vähene-

mistä silloin, kun toinen lapsen vanhemmista on kotona. (Peltonen 2007, 6, 21.) 

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta antaa kotihoidossa oleville lapsille mah-

dollisuuden ryhmässä toimimiseen, leikkiin ja ohjattuun toimintaan osallistumi-

seen ja vanhemmille madollisuuden tavata ja keskustella muiden samassa elä-

mäntilanteessa olevien vanhempien kanssa. (Peltonen 2007, 23.) 

Kunnat ovat taloustilanteesta riippuen vähentäneet ja lisänneet avoimia var-

haiskasvatuspalveluita ja kehittäneet niitä omista lähtökohdistaan käsin eri laki-

en perusteella. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut saattavat vähentää muun päi-

vähoidon kysyntää ja joka tapauksessa hyödyttävät perheitä tukiessaan van-

hempia heidän kasvatustehtävässään. (Alila & Portell 2008, 22.) Ohjatun toi-

minnan tarjoaminen kotona hoidettaville lapsille ja heidän perheilleen sisältää 

myös mahdollisuuden lapsiperheiden sosiaaliseen tukemiseen ja tuen tarjoami-

sen niille perheille, jotka tarvitsevat enemmän tukea vanhemmuudessa. Avoi-

miin varhaiskasvatuspalveluihin voi liittää myös moniammatillisen toiminnan ja 

yhteistyön esimerkiksi lastensuojelun ja neuvolan kanssa. (Peltonen 2007, 24.)  

Kuntia ei ole velvoitettu järjestämään avointa varhaiskasvatusta vaan se on 

harkinnanvaraista toimintaa. Vaihtelevissa taloudellisissa tilanteissa ja monien 
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lakisääteisten palveluiden paineissa kunnat pohtivat tarkkaan mitä harkinnanva-

raisia palveluita ne tuottavat. Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut ovat kuiten-

kin tärkeä osa lapsiperheiden tukiverkkoa ja ne saattavat vähentää lastensuoje-

lun palvelujen tarvetta kunnassa. Joissakin kunnissa muu taho, kuten seurakun-

ta tai Mannerheimin lastensuojeluliitto, järjestää avointa varhaiskasvatustoimin-

taa vastaavia palveluita (Peltonen 2007, 23–24). 

4.2 Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden tulevaisuus 

Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden kehitystä ja kehittämistarpeita on tutkittu 

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä (Alila & Portell 2008) otsikolla Leik-

kitoiminnasta avoimeen varhaiskasvatukseen, avointen varhaiskasvatuspalvelu-

jen nykytila ja kehittämistarpeet vuonna 2007. Avoimia varhaiskasvatuspalvelui-

ta on tutkittu myös opinnäytetöissä, jotka ovat perehtyneet tiettyjen kuntien 

avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin erilaisista näkökulmista.  

Avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuodoiksi Alila & Portell (2008, 71) ehdot-

tavat seuraavaa: kerhotoiminnassa, johon lapset osallistuvat pääsääntöisesti 

ilman aikuista, tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. 

Toiminnassa voidaan painottaa tiettyä osa-aluetta ja toiminta voi olla kohden-

nettu tietyn ikäisille lapsille. Kerhot kokoontuvat säännöllisesti ja niihin ilmoittau-

dutaan etukäteen. Toiminnasta voidaan periä maksu. 

Niin sanotun ”Kallialan mallin” mukaan jokaiselle 3-6 -vuotiaalle lapselle tarjot-

taisiin mahdollisuus ilmaiseen neljän tunnin varhaiskasvatukseen viitenä päivä-

nä viikossa ja tämän lisäksi päivähoitoa niille lapsille, joiden vanhemmat tarvit-

sevat sitä työn tai opiskelun takia sekä niille, jotka tarvitsevat päivähoitoa sosi-

aalisten syiden vuoksi. Alle kolmevuotiaille tarjottaisiin laadukasta varhaiskasva-

tusta ja päivähoitoa perheiden opiskelu- ja työtilanteen tuoman tarpeen mukaan 

tai sosiaalisista syistä. Alle kolmevuotiaiden perheille voitaisiin myös kehittää 

avoimia päiväkoteja tukemaan perheitä kasvatuksessa. (Kalliala 2014.) 

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisesta keskustellaan ja avoin var-

haiskasvatustoiminta saattaa olla siinä tilanteessa vaihtoehto niissäkin kunnis-
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sa, joissa sitä ei vielä ole järjestetty. Varhaiskasvatuksessa nähdään olevan tar-

vetta toiminnan kehittämiselle yhä monipuolisempaan suuntaan ja erilaisten 

perheiden erilaisia tarpeita paremmin vastaavaksi. Kuitenkaan varhaiskasva-

tukseen ei ole mahdollista tehdä suuria taloudellisia panostuksia vaan uusien 

rakenteiden tulisi ennemmin tuottaa säästöjä.  

4.3 Avoin varhaiskasvatus Salossa 

Salon kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan (2011, 21) on kir-

jattu tavoitteeksi tarjota kotihoidossa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen 

monipuolista toimintaa ja varhaiskasvatuksen ammattilaisen tukea lapsen kas-

vatukseen ja kehitykseen liittyen sekä mahdollisuutta keskustella lapsiperheen 

arjesta. Avoin varhaiskasvatus tarjoaa niin vanhemmille kuin lapsille mahdolli-

suuden kohdata muita lapsiperheitä ja lapsille tilaisuuden toimia omanikäistensä 

kanssa ryhmässä.  

Salossa avoimia varhaiskasvatuspalveluita tarjoavat avoimet päiväkodit keskus-

tassa Annankadulla, Halikossa sekä Perniössä ja leikkikoulut Annankadulla Tu-

purissa, Halikossa ja Perniössä. Avoimet päiväkodit tarjoavat perheille mahdol-

lisuuden aktiiviseen yhdessäoloon vanhempien huolehtiessa lapsistaan. Toimin-

ta sisältää musiikkia, liikuntaa, askartelua, leikkiä ja vapaata yhdessäoloa lasten 

ja vanhempien toiveita kuunnellen. Henkilöstö on myös vanhempien tukena 

kasvatukseen, kehitykseen ja lapsiperheen arkeen liittyvissä kysymyksissä. 

Leikkikouluissa on eri-ikäisille lapsille suunnattuja ryhmiä, jotka kokoontuvat yh-

destä kolmeen kertaa viikossa kaksi tai kolme tuntia kerrallaan. Leikkikouluihin 

lapset jäävät ilman vanhempia tai huoltajia. (Salon kaupunki 2014.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimustehtävät 

Tutkimuksessa tietoperusta vastaa kysymykseen mitä lapsi tarvitsee kehityk-

sensä ja oppimisensa tueksi, mitä on avoin varhaiskasvatustoiminta ja kuinka 

sen on tarkoitus tähän tarpeeseen vastata. Tutkimuksessani selvitän mitä on 

avoin varhaiskasvatus, miten sitä on järjestetty ja millaisia kokemuksia toimintaa 

ohjaavilla lastentarhanopettajilla on. Myös varhaiskasvatuksen laatu on ollut 

keskustelun aiheena ja tutkimustehtävänä on leikkikoulujen sisältöön perehty-

minen. Tutkimuksen tavoitteena on saada kokonaiskuva siitä, millainen vaihto-

ehto lapsiperheille löytyy avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta.  

Tutkimukselle ei ole työelämätilausta, mutta ottaessani yhteyttä Salon kaupun-

gin avoimista varhaiskasvatuspalveluista vastaavaan aluevastaavaan Pirjo Al-

miin, hän oli myötämielinen tutkimuksen tekemiselle ja toi esille toiminnan ole-

van suunnitelmallista, opettajan ohjaamaa varhaiskasvatustoimintaa. 

Tutkimustehtävinä on: 

1. Kuvailla Salon kaupungin leikkikoulujen toimintaympäristö ja toiminnan 

sisältö. 

2. Kuvailla leikkikoulujen käytäntöjä ja tavoitteita suhteessa valtakunnalli-

sessa varhaiskasvatussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ja toi-

mintatapoihin. 

3. Arvioida vastaako sisältö leikkikoululaisten kehitystason mukaisiin tarpei-

siin. 

5.2 Tutkimusmenetelmät ja niiden valinta 

Tutkimuksessa voidaan käyttää laadullisia (kvalitatiivisia) ja/tai määrällisiä 

(kvantitatiivisia) aineiston ja materiaalin keruu- ja analysointimenetelmiä. Tutki-
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musmenetelmät ovat erilaisia käytäntöjä ja tapoja, joilla tutkimusaineistoa kerä-

tään. Tutkija valitsee menetelmän sen perusteella, minkälaista tietoa hän tutki-

muksessaan tarvitsee. (Hirsjärvi ym.  2004, 172.)  

Tutkimus on tiedonkeruun ja analyysin perusteella kvalitatiivinen. Laadullisessa 

tutkimuksessa ei aseteta etukäteen hypoteesia, joka yritetään todistaa tai kumo-

ta vaan tässä tutkimuksessa halusin saada uutta tietoa ja muodostaa käsityk-

sen siitä, miten leikkikoulujen pedagoginen sisältö vastaa varhaiskasvatuksen 

tavoitteita. (Eskola & Suoranta 1998, 19–20.) Perehdyin yhden kaupungin nel-

jässä toimipisteessä viiden lastentarhanopettajavetoisen tiimin toteuttamaan 

leikkikoulutoimintaan lastentarhanopettajia haastattelemalla.  

Sisältökysymykset ovat mielenkiintoisia, koska perheiden näkökulma on ollut 

esillä lähes kaikissa opinnäytetöissä, joihin olen tutustunut. Perheiltä on haettu 

kehittämisehdotuksia ja perheiden tyytyväisyyttä on mitattu. Avoimen varhais-

kasvatuksen sisältöjä sen sijaan ei ole juurikaan kartoitettu.  

Haastattelu on aina ennalta suunniteltu ja haastattelija on perehtynyt aiheeseen 

etukäteen. Haastattelija on haastattelun alullepanija ja ohjaa haastattelun kul-

kua. Haastattelijan pitää motivoida haastateltava ja haastattelun aikanakin yllä-

pitää haastateltavan motivaatiota. Haastattelijalle oma rooli on selkeä alusta al-

kaen, mutta haastateltavalle oma rooli selkiytyy haastattelun aikana. Haastatte-

lijan on saatava haastateltava vakuuttuneeksi siitä, että hänen antamiaan tietoja 

käsitellään luottamuksellisesti. (Hirsjärvi & Hurme 1993, 27.)  

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. Haastattelun ai-

hepiirit eli teemat ovat etukäteen määritelty, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa 

muotoa tai järjestystä. (Hirsjärvi & Hurme 1993, 36.) Haastattelija varmistaa, et-

tä haastateltava kertoo kaikista suunnitelluista aihealueista eli teemoista, mutta 

kysymyksillä ei ole etukäteen tarkkaa muotoa ja järjestystä. Näin ollen haasta-

teltavien kohdalla järjestys ja eri teemojen laajuus voivat vaihdella. (Eskola & 

Suoranta 1998, 87.)  

Valitsin toiminnasta vastaavien lastentarhanopettajien haastattelun, siitä syystä, 

että samasta aiheesta on tehty opinnäytetöitä vanhempien näkökulmasta. On 
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tärkeää tietää vastaako avoin varhaiskasvatus niitä toiveita ja tarpeita, joita 

vanhemmilla on. Itseäni kuitenkin kiinnostaa nimenomaan se, onko leikkikou-

luissa tarjolla sitä varhaiskasvatuksen sisältöä, jota tänä päivänä päivähoidolta 

edellytetään. Myös Salon kaupungin avoimesta varhaiskasvatuksesta vastaava 

aluevastaava toivoi opinnäytetyön tuovan esille sisältöä, koska toiminta on ni-

menomaan lastentarhanopettajavetoista, pedagogisesti suuntautunutta varhais-

kasvatusta. 

Tutkimuksessa oli tarkoitus saada leikkikoulujen sisällöstä tietoa. Kun perehdyin 

aiheesta aiemmin tehtyihin opinnäytetöihin, sain selville, että niissä oli käytetty 

kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä sekä näitä kahta yhdessä. Menetel-

minä olivat olleet pääosin erilaiset kyselyt, joita oli analysoitu niin laadullisesti 

kuin määrällisesti, mutta mukana oli myös haastatteluja.  

Tutkimuksen kohteena olivat avoimen varhaiskasvatuksen leikkikoulut. Tutki-

muksessa halusin saada tutkittavasta asiasta, leikkikoulujen sisällöstä, tietoa. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole suurta merkitystä. Tutki-

musaineisto koostuu viiden lastentarhanopettajan haastatteluista kootusta ma-

teriaalista. Tutkimus perustuu melko pieneen tapausmäärään, mutta aineiston 

määrä on melko suuri, koska kyseessä on haastattelumenetelmä. (Eskola & 

Suoranta 1998, 61.) 

5.3 Aineiston hankinta ja analysointi 

Tutkimus on tiedonkeruun ja analyysin perusteella kvalitatiivinen. Laadullisessa 

tutkimuksessa analyysi on aineistolähtöinen, eli teoriaa kootaan empiirisestä 

aineistosta käsin. Laadullisessa tutkimuksessa ei aseteta etukäteen hypoteesia, 

joka yritetään todistaa tai kumota vaan tässä tutkimuksessa tarkoitus oli saada 

uutta tietoa ja muodostaa käsitys siitä, miten leikkikoulujen pedagoginen sisältö 

vastaa varhaiskasvatuksen tavoitteita. (Eskola & Suoranta 1998, 19–20.) 

Tutkimuksessa käytin tiedonkeruumenetelmänä haastattelua. Haastattelua voi-

daan pitää keskusteluna, jolla on ennalta määrätty tarkoitus. Tutkimushaastatte-
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lu on tieteellinen metodi, se on suunniteltua ja päämäärähakuista toimintaa ja 

tähtää informaation keräämiseen. (Hirsjärvi & Hurme 1993, 25.)  

Keräsin tietoa leikkikoulutoiminnan sisällöstä haastattelemalla viittä leikkikoulu-

jen toiminnasta vastaavaa lastentarhanopettajaa. Haastattelutyyppinä oli tee-

mahaastattelu, joka tehtiin jokaiselle haastateltavalle erikseen. Teemahaastatte-

lussa aihepiirit eli teemat ovat ennalta tiedossa, mutta kysymykset ja niiden jär-

jestys on strukturoitua haastattelua väljemmin etukäteen määritelty (Hirsjärvi 

ym. 2004, 197). 

Tammikuussa 2014 sain Salon kaupungin lasten ja nuorten palveluiden päällik-

kö Pia Setälältä tutkimusluvan ja pääsin sopimaan haastatteluajoista.  Aluevas-

taava Pirjo Alm oli leikkikoulujen lastentarhanopettajien palaverissa kertonut te-

kemästäni opinnäytetyöstä ja ottaessani yhteyttä haastateltaviin sähköpostitse 

sainkin pikaisesti haastatteluajat sovittua. Haastatteluajat järjestyivät helmikuun 

ensimmäisille viikoille. Yksi haastateltavista oli juuri sillä hetkellä lomalla, mutta 

sain myöhemmin sovittua hänenkin kanssaan haastatteluajan. Haastattelut ta-

pahtuivat pääsääntöisesti leikkikoulujen tiloissa. Kaksi haastattelua tehtiin päi-

väkodissa. Haastattelujen kesto oli 45–60 minuuttia.  

Teemahaastattelujen luonteen mukaisesti haastattelussa käsiteltiin ennalta 

määriteltyjä teemoja, mutta jokaisessa haastattelussa hiukan toisistaan poik-

keavassa järjestyksessä. Olin lähettänyt haastateltaville alustavat kysymykset 

etukäteen, mutta pyysin heitä haastattelussa painottamaan niitä osa-alueita, 

jotka he kokevat työssään tärkeäksi. Teemahaastattelussa korostuvat tulkinnat 

ja se minkä merkityksen haastateltava asioille antaa (Hirsjärvi & Hurme 2008a, 

48). Haastattelujen aikana eri osa-alueet painottuivatkin eri tavalla. Puheeksi 

tuli, kuten olin toivonutkin, myös teemojen reuna-alueilta asioita, jotka olivat 

mielenkiintoisia tutkimustehtävien kannalta. Tallensin haastattelut ja kirjoitin ne 

puhtaaksi sanasanaisesti eli litteroin ne tekstitiedostoiksi (Hirsjärvi ym. 2004, 

210).  Litteroitua aineistoa kertyi Arial fontilla 11, rivivälillä 1.15 yhteensä 48 si-

vua. 
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Litteroinnin jälkeen perehdyin haastatteluihin lukemalla niitä useaan kertaan. 

Näin sain käsityksen niiden sisällöstä. Sen jälkeen koodasin eli merkitsin ku-

hunkin tekstiin kysymyksiin eli teema-alueisiin annetut vastaukset. Teemahaas-

tattelun tyypillinen analysointitapa on teemoittelu ja tyypittely. Teemoittelulla tar-

koitetaan aineiston jäsentämistä teemojen mukaisesti. Tämän jälkeen kokosin 

yhteen eri haastateltavien teema-alueisiin liittyvät vastaukset ja eri teema-

alueista saamani informaation yhteen ja kokonaisuuksiksi. (Eskola & Vastamäki 

2010, 43.) Yhteenvetojen alle keräsin vielä lainauksia haastateltavien vastauk-

sista. Tutkimus ei ollut vielä analysoinnin jälkeen valmis vaan tein tuloksista joh-

topäätöksiä ja tulkintoja (Hirsjärvi ym. 2004, 213). Analyysi eteni siis aineistoko-

konaisuuden jakamisesta osiin luokittelun ja luokkien yhdistelyn kautta taas ta-

kaisin kokonaisuuteen ja tulkintaan (Hirsjärvi & Hurme 2008b, 144). 

 



27 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pia Nummila 

6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Leikkikoulujen toimintaympäristö ja sisältö 

Leikkikouluryhmät 

Avoimia varhaiskasvatuspalveluja on Salossa tarjolla neljässä eri toimipaikassa. 

Perniössä toimii avoin päiväkoti kolmena päivänä viikossa ja kaksi leikkikoulu-

ryhmää: aamupäivällä pienempien ryhmä ja iltapäivällä isompien ryhmä. Hali-

kossa on kahtena päivänä avointa päiväkotitoimintaa ja kolme leikkikouluryh-

mää, joista kaksi pienemmille lapsille tarkoitettua aamupäiväryhmää ja yksi 

isommille tarkoitettu iltapäiväryhmä. Tupurin leikkikoulu toimii samoissa tiloissa 

koulun iltapäiväkerhon kanssa ja siitä syystä siellä on vain aamupäiväryhmiä 

leikkikoululaisille. Ryhmiä on kaksi, pienempien ryhmä kokoontuu kaksi kertaa 

viikossa ja isompien ryhmä kolme kertaa viikossa. Tupurin leikkikoulu on osa 

Anjalan päiväkotia ja toimii kiinteässä yhteistyössä päiväkodin kanssa. Anjalan 

päiväkodin pihassa on yhtenä päivänä viikossa, kaksi tuntia kerrallaan, myös 

leikkipuistotoimintaa. Annankadun leikkikoulussa on joka päivä avointa päiväko-

titoimintaa ja kuusi leikkikouluryhmää, kolme pienille ja kolme isoille. Pienten 

ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, isojen kaksi kertaa viikossa.  

Pienten ryhmissä lasten iät ovat kaksivuotiaasta kolmevuotiaaseen. Näissä 

ryhmissä on pääsääntöisesti kymmenen lasta. Yhdessä ryhmässä oli mahdolli-

sesti tulossa lisäystä, koska jonossa oli lapsia ja lapsiryhmään oli mahdollista 

ottaa lisää. Toisessa ryhmässä ei oltu lisäämässä lasten lukumäärää, vaikka 

lapsia olisi ollut tulossa. Tämän ryhmän lastentarhanopettaja piti ryhmää sopi-

van kokoisena. Isompien lasten ryhmässä lapset ovat iältään kolmesta viiteen 

vuotta. Joissakin ryhmissä kaikki eivät olleet vielä kolme vuotta täyttäneitä. Nä-

mä ryhmät olivat pääasiassa kooltaan 13-14. Yksi ryhmä oli muita pienempi, 

koska iltapäivän ryhmään ei ollut tarpeeksi tulijoita. Päiväunia nukkuville lapsille 

iltapäivän ryhmät eivät välttämättä sovi.  
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Leikkikoulujen henkilöstö 

Aikuisen roolina varhaiskasvatuksessa on järjestää kokemuksia, elämyksiä ja 

toimintaa, jotka edistävät oppimista ja ajattelua. Onnistuakseen siinä tehtävässä 

aikuisen on havainnoitava leikkejä ja toimintatilanteita. Koulutuksen ja koke-

muksen tuoma pedagoginen osaaminen auttavat tässä työssä. (Salon kaupun-

gin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2011, 8.) 

Kaikissa leikkikouluissa toiminnasta vastaa lastentarhanopettaja, koulutuksel-

taan joko sosionomi tai lastentarhanopettaja, työparinaan perhepäivähoitajan tai 

hoitajan koulutuksen saanut henkilö. Lastentarhanopettajat ovat työskennelleet 

leikkikouluissa vuodesta kahteen vuoteen, mutta kaikilla on kokemusta päiväko-

tityöstä ennen leikkikouluja, osalla hyvinkin pitkältä ajalta. Kaikilla lastentarhan-

opettajilla on myös esiopetuspätevyys. Hoitajilla on usean vuoden kokemus 

päivähoito- ja leikkikoulutyöstä. 

Leikkikoulujen tilat  

Hyvä kasvu- ja oppimisympäristö kannustaa lasta leikkimään ja käyttämään 

opittuja taitoja ja harjoittelemaan uusia (Salon kaupungin varhaiskasvatus- ja 

esiopetussuunnitelma 2011, 8). Leikkikoulujen tilat ovat kaikkien haastateltavien 

mukaan hyvät. Annankadun leikkikoulussa on yksi iso, mutta jäsentelyltään toi-

miva tila. Muissa leikkikouluissa on käytössä kaksi huonetta, joissa leikkikoulu-

jen toimintaa on tarkoituksenmukaista järjestää. Tupurin leikkikoulussa on lisäk-

si käytettävissä Anjalan päiväkodin tiloja, mm. jumppasali.  

Meil on kyl ihan hyvä tila, siin on kaks isoo huonetta. Toinen puoli on leikkipuoli, 

toisel puolel on pöydät, mis pystyy pelaamaan, askartelemaan, tekemään sellas-

ta vähän rauhallisempaa touhua. (H3) 

Mä olin ajatellut, et nykylapset ei osaa leikkiä, niin täällä se on kumoutunut. Kyl 

nää osaa leikkiä. Täällä on siihen aikaa, tääl on rauhallista ja tääl on tilaa, niin ne 

jaksaa ja haluaa leikkiä. (H4) 
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Arvot ja ilmapiiri leikkikouluissa 

Salon kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman (2011, 5) mukaisia 

arvoja ovat oikeudenmukaisuus, rohkeus ja vastuullisuus. Varhaiskasvatuksen 

tulisi olla avointa ja palveluhenkistä, ennakkoluulotonta ja positiivista turvallises-

sa sosiaalisessa, psyykkisessä ja fyysisessä oppimisympäristössä.  

Lapsen kunnioittaminen ja arvostus on pohja ilmapiirille, jolle turvallisuus raken-

tuu. Myönteisyys, kiireettömyys ja lämminhenkinen vuorovaikutus ja aikuisen 

läsnäolo ja herkkyys lapsen tarpeille ovat Salon kaupungin varhaiskasvatuksen 

ja esiopetuksen suunnitelmaan (2011, 8) kirjattuja tavoitteita.   

Haastateltavat nostivat tärkeäksi erityisesti turvallisuuden. Haastateltavat koki-

vat tärkeäksi roolinsa turvallisena aikuisena, joka asettaa rajat ja pitää kiinni 

säännöistä, mutta joka on myös lähellä. Haastateltavien vastauksista kävi ilmi, 

että etenkin pienimpien leikkikoululaisten kanssa ollaan yhdessä heidän tasol-

laan. Aikuinen on mukana leikissä, ja esimerkiksi vasta puhumaan opettelevan 

lapsen kohdalla, sanoittaa lapsen leikkiä ja näin tukee lapsen kielellistä kehitys-

tä. Isompien lasten kohdallakin turvallisen aikuisen merkitys on huomattava. 

Lapsi kokee olonsa turvalliseksi aikuisen asettaessa rajat, mutta saa myös hy-

väksyntää ja kokee olevansa pidetty omana itsenään. Yksi haastateltava käytti 

esimerkkinä sitä, että hän saattaa kieltää, mutta sen jälkeen lapsi saa osakseen 

myös rakkautta. Osaamisen ja pärjäämisen tuoma itsetunnon ja myönteisen 

minäkuvan vahvistaminen tuotiin myös esiin yhtenä arvona. Vastauksista hei-

jastui lasta kunnioittava ilmapiiri. 

Meil on mun mielestä tosi kivat nää ryhmät, aikuisillekin se kaks tai kolme tuntia 

menee hujauksessa, kun sä olet koko ajan niin kiinni. Me ollaan aika sillai heidän 

lähellä koko ajan tossa noin, touhutaan heidän kans. (H1) 

 Siellä kaksvuotiaitten leikkikoulus on tosi hiljasta. Lapsethan on aivan täpinässä, 

kun ne tulee kerran viikos, niistä leluista ja leikit sujuu. Ei meidän tarvi siellä ko-

mentaa. (H5) 
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Osa haastateltavista toi myös esille sen, että vaikka paikalla on paljon lapsia, 

ilmapiiri on rauhallinen eikä kovin meluisa. Lapset keskittyvät hyvin leikkeihinsä 

ja noudattavat yhteisiä sääntöjä melko hyvin.  

  Tekemisen ilo on enemmän, kun se tuotos, mikä siitä tulee. Annetaan aika ja 

materiaalit ja lapsi pystyy toteuttamaan sen niinku haluaa. (H2) 

 Meil on tosi leppoisaa. Kun alottaa uusia lapsia pienten ryhmässä, voi olla vähän 

aikaa itkuista, mut se selvästi menee nopeasti ohi. Vanhemmillekin korostetaan, 

et itketään, mut se menee ohi ja kohta sen jälkeen voidaan leikkiä ja touhuta ja 

tutkia ja puuhastella. (H3) 

6.2 Leikkikoulujen käytännöt ja tavoitteet varhaiskasvatustyössä 

Leikkikoulujen perustehtävä 

Leikkikoulujen perustehtävä on varhaiskasvatuspalvelujen, pedagogisen ja oh-

jatun toiminnan sekä ryhmätoiminnan, tarjoaminen niille lapsille, jotka eivät ole 

päivähoidon piirissä.  Leikkikoulujen nähdään olevan myös ”portti” päivähoitoon. 

Lapsille tarjoutuu mahdollisuus harjoitella vanhemmasta erossa olemista turval-

lisesti pienessä ryhmässä, vähän aikaa kerrallaan. Monille vanhemmille on 

myös tärkeää, että kotona hoidettava lapsi saa ikäistään leikkiseuraa ja virikkei-

tä. Haastatteluissa tuli myös esiin, että tarjoamalla leikkikoulutoimintaa, voidaan 

keventää painetta päivähoidossa.  

Tää on varhaiskasvatuspalvelu niille perheille ja lapsille, jotka on kotona. Lapsi 

saa pedagogista ja ohjattua toimintaa ja virikettä ja omanikästä seuraa ja ohjat-

tua leikkii. (H4) 

Harjotellaan semmosta `minä itse`, `minä pystyn tekemään`. `minä itse pärjään`. 

Totuttautuminen muiden seuraan ja leikkimään muiden kanssa, pelaileminen ja 

semmonen kokemusten karttuminen. (H1) 

Leikkikoulujen tavoitteet 

Tavoitteena leikkikouluissa on, että lapsi oppii olemaan erossa vanhemmista, 

oppii olemaan ryhmässä eli jakamaan tavaroita ja ottamaan toiset lapset huo-
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mioon. Tärkeää oli haasteltavien mielestä myös omatoimisuuden harjoittelu ja 

sen mukanaan tuoma itseluottamus ja omanarvontunto. Minä osaan!  

Tavoitteena on opetella niit sosiaalisii taitoja ja tietynlaista omatoimisuutta pie-

nestä pitäen. Ja sit leikitään todella paljon, et silleen annetaan sitä aikaa. (H3) 

Tääl opetellaan sitä omatoimisuutta, semmosia pieniä juttuja: keräämään lelut ja 

odottamaan vuoroa. Ne on niitä pienii asioita, mitä me opetellaan. Esimerkiksi toi 

meidän eväsjuttu on aivan ihana, et kun opetellaan tunnistamaan oma reppu, 

otetaan se ja mennään tonne keittiöön, avataan ja otetaan ne eväät sieltä. No, 

eihän ne niitä purkkeja ja muita tämmösiä saa auki, et me autetaan niissä. Mut 

omat roskat viedään roskikseen  ja sit pakataan reppu takas ja viedään sohvalle 

odottamaan. Ja se on ihana, kun sen kahden, kolmen kerran jälkeen nää kaks-

vuotiaat osaa tehdä sen. (H2) 

Haastatteluissa kävi ilmi myös erilaisten kognitiivisten taitojen oppiminen, vaikka 

haastateltavat eivät tuoneet niitä ensisijaisesti esiin. Kognitiivisia taitoja harjoi-

tellaan käytännössä kaikessa toiminnassa lasten ikätaso huomioiden. Pienimpi-

en kohdalla erityisesti leikit, laulut, lorut ja yhdessä aikuisen ja toisten lasten 

kanssa toimiminen kehittävät kognitiivisia taitoja, kuten sanavarastoa ja mate-

maattisia valmiuksia. Isommillakin lapsilla leikki on tärkeä osa leikkikoulujen 

toimintaa ja oppimista, mutta isompien ryhmissä esimerkiksi askartelua oli 

enemmän.   

Kaikki tilanteet on oppimista. Kun mekin jatkuvasti ollaan noitten pienten kanssa, 

niin me ollaan lattialla, meil on eläinkoppa ja he leikkii eläimillä ja käydään niit 

eläinten nimiä läpi. Se on paljon sellasissa pienissä hetkissä, just pienten kanssa 

on paljon sitä sanottamista. (H1) 

Päällimmäisenä näkisin ns. ryhmässä toimimisen tavoitteet, ei oteta kädestä ja 

osattais odottaa omaa vuoroa ja peppu pysyis muutaman minuutin penkissä. Ja 

sit ihan tämmösiä taitoja ja tietopuolen asioita, värien oppimista, oman nimen 

tunnistamista ja tämmösiä perusjuttuja. (H5) 

Kaikissa leikkikouluissa on omanlaisensa päiväjärjestys ja se pyritään pitämään 

melko samanlaisena ja strukturoituna. Se edesauttaa lasten sopeutumista myös 

niissä ryhmissä, jotka kokoontuvat vain kerran viikossa. Kaikkien ryhmien toi-

minnassa oli mukana leikkiä, niin ohjattuna kuin lasten vapaasti omien mielen-



32 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pia Nummila 

kiinnon kohteidensa mukaisesti valitsemina. Haastateltavat pitivät erittäin tär-

keinä pitkäkestoista ja omaehtoista leikkiä ja sille haluttiin antaa aikaa. Leikki-

essä monet kognitiiviset taidot kehittyvät ja lapsi oppii myös ryhmässä toimimis-

ta. Leikin valintaan käytettiin myös leikkikortteja, jotka opettavat lapselle oman 

toiminnan suunnittelua ja ohjaavat pitkäkestoiseen leikkiin. 

Kaikkein tärkeimpänä näen omassa leikkikoulussani sen leikin. Et ne lapset oppii 

leikkimään keskenään. (H2) 

Aika samanlainen rytmi, kun he tulee, meil on sellanen pieni aamuhetki. Me lau-

letaan semmonen laulu: ”jänis metsässä loikki, kilikello taskussa...” jokaisesta 

lapsesta ja se on heille kauheen tärkee, supertärkee. Ja sen jälkeen me käy-

dään läpi, kun meil on tällaset nimilaput jokaisesta. Pienten kanssa katotaan, et 

kenen merkki tää on ja näytetään nimi ja merkki. Se on tosi tärkee ja he saa ot-

taa sen vähäks aikaa käteen ja isojen kanssa se laitetaan seinälle. Heille mä 

näytänkin usein merkki peitettynä niin, että vain nimi näkyy. (H1) 

Jokaisessa ryhmässä oli myös ryhmäkohtaisia rutiineja ohjattujen laulu-, leikki- 

ja askartelutuokioiden järjestämisessä. Myös lasten omatoimisuutta ja sitä kaut-

ta itsetuntoa kehittäviä toimintoja, kuten eväiden syömiseen liittyviä rutiineja ja 

leikkitavaroiden keräämistä leikin jälkeen pidettiin tärkeinä. Itsetuntoa kehittäviä 

ja toisten huomioonottamiseen kannustavia ohjattuja leikkejä suositaan myös. 

Ohjattuja leikkejä käytetään myös erilaisten taitojen opetteluun. Leikin sisältönä 

voi olla muotojen ja värien opettelua. Erilaisten toimintojen painottumisessa oli 

eroja eri leikkikoulujen välillä, mutta sisällöt olivat kaikissa melko samankaltai-

sia.  

Leikin ohessa pystyy niin paljon muuta näkemään ja opettamaan ja just nää 

ryhmässä toimimiset tulee leikis kans. (H5) 

Tuokiot ei voi olla pitkiä, kun se kärsivällisyys ei vielä riitä siihen, eikä ole tarkoi-

tuskaan. Harjotellaan sitä olemista, koko tää oleminen tääl on vielä harjottelua. 

(H1) 

Leikkikoulut, kuten varhaiskasvatus muutenkin, on myös ennaltaehkäisevää las-

tensuojelua. Haastateltavat toivat esiin myös vanhemmille annettavaa pedago-

gista tietoutta. Sekin omalta osaltaan auttaa perheitä kasvatustyössä ja sitä 

kautta lisää perheiden hyvinvointia. 
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Varhaiskasvatus on ennaltaehkäisevää lastensuojelua, avoin päivähoito erityi-

sesti. Et ei muuten olis välttämättä minkään palvelun piirissä, paitsi neuvolan ja 

kaksvuotiaskin, jos sillä on jo puhetta, käy enää neuvolassa kerran vuodessa. 

Kuitenkin leikkikoulussa nähdään se kerran viikos kaks tuntia. (H5) 

Mä näen lastentarhanopettajan tarpeen täällä avoimessakin. Pystyt antamaan 

pedagogista ohjausta suoraan sinne perheeseen myöskin niille perheille, jotka ei 

ole päiväkodissa. Mun mielestä on hyvä, että on lastentarhanopettajan koulutus 

tässä työssä. (H2) 

Lasten osallisuus leikkikouluissa 

Aikuisen tulisi kuunnella ja havainnoida lasta saadakseen tietoa lapsen mielen-

kiinnon kohteista ja sitä kautta lähtökohdan toiminnan suunnitteluun. Yhdessä 

pohtimalla toiminnasta tulee lapselle kiinnostavaa ja lapselle mielekästä, lapsi-

lähtöistä. (Salon kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2011, 6.) 

Osalla ryhmistä oli käytössä koko toimintakaudeksi valmiiksi tehty suunnitelma, 

joka sisälsi aihealueet koko toimintakaudelle. Yksi haastateltava toivoikin lisää 

lasten osallisuutta toiminnan suunnitteluun. Leikkikoululaisten suuri kokonais-

määrä kuitenkin asettaa omat rajoituksensa ja aikuisen suunnittelema ohjelma-

runko kullekin leikkikoulukokoontumiselle koettiin hyväksi. Osa haastateltavista 

kertoikin tekevänsä muutoksia ohjelmaan sen perusteella, jos lapsia havain-

noimalla tai kuulemalla esiin nousee lapsia kiinnostavia uusia teemoja. Lasten-

tarhanopettajat havainnoivat lapsia ja saavat näin tietoa siitä, mitä tarpeita tai 

mielenkiinnonkohteita ryhmästä nousee.  

Lasten leikeistä huomaa mistä ne on kiinnostuneita, siitä voi ottaa virikkeitä ja sit 

vasukeskustelut vanhempien kanssa, niin niistä voi tulla jotain, mitä lapset on ko-

tona jutellu. (H4) 

Ne on sellasia ´hei, mä haluun...´ tai ´mikä toi on?´ ne lähtee sellasesta ne ideat. 

(H3) 

Mulla on ollu se, että he tietää mitä tapahtuu seuraavalla kerralla. Toki me ei 

lyödä ihan lukkoon, mitä siellä on, et pystyy miettii, et mitä ajatuksia lapsille on 

tullut. (H1) 
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Kaikki pitivät tärkeinä lasten mahdollisuutta valita leikkejä ja päättää ainakin 

jossain määrin ohjattuun toimintaan osallistumisen intensiivisyydestä. Yksi 

haastateltavista kertoi, ettei koe tehtäväkseen pakottaa halutonta lasta esimer-

kiksi jumppaan, vaan lapsi voi jäädä pois, jos ei vielä uskaltaudu mukaan. Seu-

raavalla kerralla lapsi ehkä kerää rohkeutensa ja tulee mukaan. Toinen haasta-

teltava kertoi esimerkin leikistä, jossa lapset vuorollaan esittävät tempun piirin 

keskellä toisten kannustaessa rytmittämällä lapsen nimen ”hyvä, hyvä Liisa”. 

Siinäkin lapsi saa kannustusrytmityksen vuorollaan, vaikka ei uskaltautuisikaan 

esittämään temppua tai edes menemään piirin keskelle.  

Lasten osallisuus näkyy yhden haastateltavan mukaan päivittäisessä toimin-

nassa, lapset ratkaisevat omia leikkejään ja touhujaan ja heille annetaan siihen 

tila ja mahdollisuus. Myös vanhempien kanssa pidettävissä lapsen varhaiskas-

vatussuunnitelma -keskusteluissa tulee esiin lasta kiinnostavia asioita, joita voi-

daan mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon toiminnassa. Kasvattajilla on 

kuitenkin vastuu siitä, että toiminta on kaikille lapsille kehittävää. 

Jos joku siellä leikkii ja sil on hienot leikit ja vaiks me ollaan mietitty, et nyt teh-

dään joku askarteluhomma, niin siihen pyritään, et jos siel kehkeytyy hienot jutut, 

niin niille annetaan myöskin sitä aikaa. (H3) 

Se (osallisuus) näkyy näissä leikkikouluissa siinä päivittäisessä toiminnassa. Kyl-

lähän lapset ratkaisee niitä omia leikkejä ja mitä he touhuu ja heille annetaan sii-

hen tila ja mahdollisuus ja aika. Ja kyllähän me joustetaan ja kuunnellaan lapsia. 

(H5) 

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 

Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kaikki haastateltavat kokivat hyväksi. 

Kaikilla oli hiukan eri mahdollisuudet päivittäiseen kanssakäymiseen, mutta 

kaikkien käsitys oli, että vanhempien kanssa käytäviin keskusteluihin on riittä-

västi mahdollisuuksia. Useimmat vastaajat toivat esille sen, että leikkikoululais-

ten vanhemmat ovat erityisen halukkaita kuulemaan henkilökunnan mielipiteitä 

lastensa päivän kulkuun, kasvuun ja kehitykseen ja kaverisuhteisiin liittyvissä 

asioissa. Jopa siinä määrin, että monet vanhemmat saapuvat yhdessä keskus-
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telemaan lapsensa asioista, kun oli aika tehdä lapsen varhaiskasvatussuunni-

telmaa.  

Mä pystyn puhumaan tos eteisessä ja mä yleensä sanonkin, et se on semmonen 

lapsen kehuhetki, kun mä kerron miten hienosti hänellä tääl menee. Kun kaikil 

menee yleensä tosi hienosti. (H2) 

Mä pidän vasut syksyllä ja keväällä, käyty kuulumiset läpi ja miten on menny. Se 

on ollu vanhemmille tärkee. Kyl mä oon kokenu, et ne keskustelut on tärkeitä. 

(H1) 

Avoimen yhteistyön vanhempien kanssa arveltiin johtuvan muun muassa siitä, 

että leikkikoulu on monelle ensimmäinen ryhmä, johon lapsi osallistuu ilman 

vanhempaa. Toisena syynä mainittiin tasavertainen suhde leikkikoulun kasvat-

tajien ja vanhempien välillä. Yksi haastateltavista toi esille, että ehtii kysellä 

myös vanhempien kuulumisia hakutilanteissa ja näin luoda hyvää pohjaa yhteis-

työhön. Haastateltavat, jotka työskentelivät myös avoimessa päiväkodissa, oli-

vat tyytyväisiä siihen, että siellä käyvien leikkikoululaisten perheiden kanssa on 

mahdollisuus laajempaan kanssakäymiseen. Useampien vanhempien koettiin 

myös olevan vastaanottavaisempia huomioille lapsen kehityksestä ja tuovan 

oman huolensa esille helpommin, kuin mitä olivat kokeneet tavanomaisessa 

päiväkotiryhmässä.   

Nää vanhemmat on kauheen vastaanottavaisia. Et jos jostakusta tulee jotain  

murhetta, et ootteks te huomannu, niin nää vanhemmat ottaa sen viestin myös 

vastaan. Et ei tule sellasta torjuntaa. (H3) 

Kaikille on aina tärkeetä saada jotain palautetta siitä omasta lapsesta. Musta tun-

tuu, että nää on kauheen kiinnostuneita siitä, mitä täällä tehdään. Et tää on niille-

kin tosi tärkee juttu. (H4) 

6.3 Toiminnan sisältö ja ikätason mukaiset tarpeet 

Oppimiskäsitykset 

Lapset oppivat eri tavalla ja aiemmin koetun ja opitun päälle. Monipuolinen toi-

minta, leikkiminen, liikkuminen, kokeileminen ja tutkiminen, mahdollistaa koko-
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naisvaltaisen ja elämyksellisen oppimisen. Lapset oppivat myös toisiltaan ja 

saavat iloa oppimisestaan ja onnistumisestaan. (Salon varhaiskasvatus- ja esi-

opetussuunnitelma 2011, 7.) 

Haastateltavien vastauksista kävi ilmi, että lastentarhanopettajat ottavat huomi-

oon erilaiset tavat oppia. Lapset saavat kokeilla ja tehdä itse ja oppia sitä kaut-

ta. Pientenkään puolesta ei tehdä asioita, vaan heitä kannustetaan yrittämään 

itse uusiakin asioita. Lapset iloitsevat itsekin osaamisestaan. Vastaajat myös 

kertoivat painottavansa positiivista palautetta, jossa lapset saavat paljon kehuja 

tekemisestään. Yhdessä tehdään ja ihmetellään, haetaan vastauksia kysymyk-

siin ja havainnoidaan ympärillä tapahtuvia asioita. 

 Leikitään siinä yhdessä, et ”katos mitä tää osaa tehdä” ja ”teil on samanlaiset nu-

ket” ja harjotellaan sitä leikkiä. (H3) 

Lapset oppii eri tavalla, ja he oppii siihen aiemman tietonsa päälle sitä uutta. Heil 

voi olla jo joku käsitys ja sit tulee sitä uutta tietoa. Ja jotkut haluaa kokeilla ja jon-

kun täytyy saada tehdä itte ja joku oppii pelkästään sillä, et kuulee ja toinen siit et 

näkee. (H4) 

Erityisen tuen tarve 

Haastateltavat kertoivat, että saavat kiertävän erityislastentarhanopettajan kon-

sultointia sitä tarvitessaan. Lapsille ei kuitenkaan tehdä tehostetun tuen suunni-

telmia leikkikouluihin, koska leikkikouluissa vietetty aika on niin lyhyt. Jos tehos-

tetun tuen tarvetta ilmenee, lapsi voidaan siirtää päiväkotiin. Yhdellä vastaajista 

oli kokemus, että lapsi, jolla oli erityisen tuen tarvetta, oli siirretty leikkikoulu-

ryhmään, joka vastasi paremmin hänen tuen tarpeeseensa.  

Ihan hyvin saa keltoilta apua ja käyvät ryhmässä. Meil on ollut syksyllä ja nyt. Et 

ihan sellai tarpeen mukaan, et pyydetään voiko varata meille ajan, niin tulee kyllä. 

(H3) 

Keltoo me ollaan käytetty. Kun meillä esimerkiks viime vuonna oli muutama lapsi 

minkä takia me oltiin vähän huolissamme, niin kelto on käyny sit täs. (H1) 

 Sen huomaa, et kun mä olen tosi monta neljävuotiskaavaketta tässä täytelly, niin 

se on tosi paljon vaikeampaa, kun mä näen niitä lapsii vaan niin vähän. (H2) 
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Haastateltavien vastauksista kävi ilmi, että vaikka lapsia nähdään melko vähän, 

yhdestä kolmeen kertaa viikossa, kahdesta kolmeen tuntia kerrallaan, on leikki-

kouluissa mahdollista havaita pulmia lasten kehityksessä. Myös vanhemmat 

tuovat esille huoliaan lastensa kehityksessä ja kasvattajat saavat heiltä infor-

maatiota lasten kehityksestä. Näin muodostuneen kokonaiskuvan perusteella 

ammattitaitoinen henkilökunta pystyy ohjaamaan lapsen tämän tarvitseman tu-

en piiriin.  

Varsinkin tässä vertaisryhmässä huomaa, jos on jotain. Kun kaikki on siin kaks, 

kolme, niin siinä helposti näkee, että toinen vasta harjottelee jotain, mitä toinen jo 

osaa. Mut kyl siin aika hyvin näkee, et onks jotain. (H1) 

Jos on ihan selkeä huoli, niin kyl se siin sit näkyy ja meil saa kelton palveluita. Ja 

jos huomataan, et äidin ja lapsen vuorovaikutuksessa on jotain, niin osataan sit 

kasvatus- ja perheneuvolaan ohjata. Et on myös se tehtävä. Et mahdollisimman 

varhain huomattais niitä. H5 

6.4 Leikkikoulujen kehittämishaasteet 

Suurimmiksi kehittämishaasteiksi useat haastateltavista kokivat leikkikoulujen 

määrän lisäämisen. Varsinkin isompien lasten kerhojen toivottiin olevan kaksi 

tai kolme kertaa viikossa. Yksi haastateltavista kertoi kuulleensa, että entisten 

ympäristökuntien, nykyisten Salon reuna-alueiden, asukkaiden toiveissa olisi 

edes kerran viikossa kiertävä leikkikoulu.  

Tää leikkikoulujen ja avoimien palveluiden tulevaisuus. Et mikä se on Salon 

kaupungis ja miten se saadaan vakiinnutettua ja olemaan yks peruspalvelu 

meillä. Nythän on strategiaan merkattu avoimet palvelut. Uskon et päättäjätkin 

näkee leikkikoulunkin aika tärkeenä juttuna, koska se on yks vaihtoehto koko-

päivähoidolle. (H5) 

Että saatais enemmän tätä leikkikoulutoimintaa. (H1) 

Kaksi haastateltavista otti esiin leikkikoulujen yhtenäisyyden kehittämishaastee-

na. Kaikilla leikkikouluilla on omanlaisensa toimintamalli ja siihen kaivattiin muu-

tosta. Yksi haastateltavista kaipasi viisivuotiaille omaa ryhmää, viskariryhmää, 
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joka kokoontuisi kolme kertaa viikossa ja jossa voisi huomioida paremmin juuri 

sen ikäisten lasten kasvatuksellisia ja kehityksellisiä tarpeita.  

 Kun Salos on näit eri leikkikoului, niin vois olla joku yhtenäinen käytäntö. Must 

tuntuu, et jokaisel on vähän omannäköses leikkikoulu. Et yhteiset toimintatavat ja 

käytännöt Salon leikkikouluihin. (H5) 

 Olis viskariryhmä erikseen, mikä olis kolme kertaa viikossa. (H4) 

Niissä leikkikouluissa, joissa samat ihmiset vastaavat useista ryhmistä ja lapset 

käyvät vain kerran tai kaksi viikossa koettiin myös hankalaksi varhaiskasvatus-

suunnitelmakeskustelujen pitäminen. Keskusteluajat pitää varata niin monelle 

vanhemmalle, että niiden järjestäminen ei ole helppoa. Se asettaa rajoituksia 

myös varhaiskasvatussuunnitelmien päivittämiselle. Myös neuvolaan menevien 

nelivuotiskaavakkeiden täyttö koettiin haastavaksi niissä ryhmissä, jotka ko-

koontuvat vain kerran viikossa.  

Useimmissa leikkikouluissa on ollut käytössä jonkinlainen asiakastyytyväisyys-

kysely. Yhdessä leikkikoulussa on ollut lapsille oma laatukysely, mutta tänä 

vuonna sitä ei ole toteutettu.  

Nää vanhemmat on kauheen tyytyväisiä palveluun. He on olu kauheen tyytyväi-

siä sisältöön, mitä tehdään ja mitä tapahtuu. ”Te ootte taas tehny.” ja ”Kyllä te 

viitsitte.” (H3) 
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA  

7.1 Tulosten yhteenveto 

Leikkikoulujen toimintaympäristö, henkilökunnan määrä sekä koulutustaso ja 

tilat suhteessa ryhmissä olevien lasten lukumäärään, on tarkoituksenmukainen. 

Ryhmät ovat melko pieniä, mikä on lasten iän huomioonottaen hyvä asia. Vuo-

rovaikutus on oppimista ja lasten suotuisaa kehitystä edistävää. Haastatteluissa 

tuli ilmi, että lastentarhanopettajat ovat erittäin motivoituneita ja kokevat työnsä 

tärkeäksi ja saavat siitä myös positiivista palautetta arjessaan. Näillä asioilla on 

positiivinen vaikutus myös leikkikoulujen ilmapiiriin, joka vastaajienkin mielestä 

koettiin hyväsi. 

Leikkikoulujen tavoitteet ovat yhteneväiset valtakunnallisen varhaiskasvatus-

suunnitelman kanssa. Tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehi-

tystä ja oppimista (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11). Tavoit-

teiden asettelussa huomioidaan leikkikoulujen ajallinen kesto verrattuna siihen 

aikaan, jonka lapset viettävät kokopäivähoidossa. Tavoitteet on asetettu ylei-

semmälle tasolle ja lasten kokonaiskehitystä tukeviksi. Leikkikoulujen perusteh-

tävä, varhaiskasvatuksen tarjoaminen myös kotona hoidettaville lapsille, toteu-

tuu hyvin Salon leikkikouluissa. Toiminta on lapsilähtöistä ja oppiminen perus-

tuu lapsen omaan aktiiviseen toimintaan, jonka edellytykset aikuinen mahdollis-

taa (Kuokkanen 2006, 26–27). Joillakin alueilla lapsia oli jonossa ja joiltakin alu-

eilta leikkikoulujen palvelut puuttuvat. Näin ollen kattavaa, kaikille kaupunkilaisil-

le tarjolla olevaa, palvelu ei ole. Toiminnalla pyritään kuitenkin edistämään las-

ten tasavertaisuutta tarjoamalla mahdollisuutta varhaiskasvatukseen mahdolli-

simman monelle. 

Leikkikoulujen toiminta on suunniteltu hyvin lasten ikätasoa vastaavaksi. Erilai-

set oppimistavat ja erityisesti pienille lapsille ominainen toiminnan ja leikin kaut-

ta tapahtuva oppiminen on otettu toiminnassa hyvin huomioon ja sille on annet-

tu aikaa ja tilaa.  Leikkikouluissa huomioidaan pienten lasten luontainen tapa 

oppia tekemällä itse.  Kokeneet lastentarhanopettajat huolehtivat toimintaympä-
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ristön järjestämisestä tarkoituksenmukaiseksi esimerkiksi leikkipaikkojen suh-

teen ja tarjoavat hyvällä ammattitaidolla tuotettua varhaiskasvatusta ohjaamalla 

lapsia monipuoliseen leikkiin. (Dunderfelt 1997, 84; Koivunen 2009, 42; Kron-

qvist 2011, 21.) 

Myös lasten kehitykselle tarpeellinen tuttujen ja turvallisten aikuisten läsnäolo 

toteutuu toiminnassa. Varsinkin pienimmille lapsille aikuisten pysyvyys on tär-

keää. Kognitiivisen kehityksen edellytyksiä ovat sosiaalinen ja emotionaalinen 

kehitys. Leikkikouluryhmät ovat myös lapsimäärältään tavanomaisia päiväkoti-

ryhmiä pienempiä ja lapselle helpommin hallittavia. (Keltikangas-Järvinen 2011, 

26.) 

Lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon siinä määrin 

kuin se tämän tyyppisessä toiminnassa on mahdollista. Lasten näkökulma tulee 

esiin kokeneiden lastentarhanopettajien havainnoinnin ja herkän reagoinnin 

avulla. Osallisuus on myös yhteisön tasavertaista jäsenyyttä ja se toteutuu leik-

kikoulutoiminnassa. (Turja 2011, 46–47.) 

Leikkikoulujen toimintaa arvioidaan tavanomaisten varhaiskasvatukseen liittyvi-

en asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla.  Salossa muutoin käytössä oleva laatu-

käsikirjajärjestelmä ei ainakaan toistaiseksi ole käytössä leikkikouluissa. 

Haastattelujen perusteella voi sanoa, että vaikka toimintatavat ovat hieman toi-

sistaan poikkeavia, sisältö on kuitenkin kaikissa melko samanlainen. Suurin 

eroavaisuus on, että leikkikouluryhmät kokoontuvat yhdestä kolmeen kertaa vii-

kossa. 

Myös vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö koettiin hyväksi ja haastatteluissa 

kävi ilmi, että leikkikouluissa vanhempien huomioiminen on hyvin tärkeää. Las-

tentarhanopettajien kokeneisuus luo siihen hyvät edellytykset. Niiden lastentar-

hanopettajien, jotka vastaavat monesta ryhmästä ja ovat tekemisissä useam-

man vanhemman kanssa, yhteistyö vanhempien kanssa muodostuu tilanteesta 

johtuen hieman erilaiseksi kuin niiden, jotka vastaavat vain kahden leikkikoulu-

ryhmän toiminnasta. Esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmien päivittämiseen 

ei liikene aikaa samalla tavalla. Kuitenkin kaikilla lastentarhanopettajilla oli sel-
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lainen kokemus, että he pystyivät antamaan vanhemmille tietoa lapsen kehitys-

vaiheista ja tukemaan vanhempia kasvatustyössä (Jarasto & Sinervo 2000, 17).  

Leikkikoulutoiminta on tutkimuksen perusteella palvelu, jonka sekä henkilökunta 

että perheet ovat ottaneet hyvin vastaan. Lapset tulevat leikkikouluun mielel-

lään, vanhemmat ovat kiinnostuneita toiminnasta ja ovat pääosin tyytyväisiä 

palveluun ja henkilökunnan motivaatio on hyvä. Salossa on myös tarvetta saa-

da painetta pois päivähoidosta ja leikkikouluissa käyvistä lapsista ainakin osa 

käyttäisi päivähoidon palveluita, jos leikkikouluja ei olisi. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksissa on syytä arvioida myös tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Ai-

neiston keruuseen liittyvät olosuhteet ja millä perusteella tulkintoja aineistosta 

tehdään, tulisi raportoida huolellisesti. (Hirsjärvi ym. 2004, 216–218.) 

Haastattelut pohjautuvat haastattelukysymyksiin, jotka kysyttiin kaikilta vastaajil-

ta, tosin hieman eri järjestyksessä. Haastattelut nauhoitettiin, jolloin kaikki vas-

taukset oli mahdollista käydä huolellisesti läpi ja löytää oleelliset asiat haastatel-

tavien vastauksista. Haastateltavat olivat motivoituneita vastaamaan kysymyk-

siin. He kokivat työnsä tärkeäksi ja kertoivat siitä mielellään. Haastatteluissa tuli 

esiin hyvin samankaltaisia asioita ja se osaltaan vahvistaa vastausten todenpe-

räisyyttä.  

Tutkimustulosten esittäminen on aina tulkinta aineistosta. Tutkijan oletetaan 

olevan objektiivinen työssään. Objektiivisuuden kriteerinä pidetään sitä, että tut-

kimus on toistettavissa toisen tutkijan toimesta ilman, että tulokset oleellisesti 

muuttuvat. (Hirsjärvi ym. 2004, 280.) Olen työskennellyt päivähoidossa useita 

vuosia ja minulla oli ennakkokäsitys leikkikoulujen toiminnasta. Olen saanut tut-

kimuksen aikana tietoa, joka on sekä vahvistanut aikaisempia käsityksiäni, että 

lisännyt tietämystäni leikkikoulujen toiminnasta ja tämän tiedon olen pyrkinyt 

tuomaan sellaisenaan tutkimuksessa esille.  
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Avoimia varhaiskasvatuspalveluita järjestetään eri kunnissa eri tavoin. Jatkotut-

kimusta ajatellen erilaisten toteutusmallien vertaileminen ja niiden sopivuus eri 

kuntien ja erilaisten asiakasperheiden tarpeisiin voisi olla hyödyllistä. Myös kus-

tannustehokkuus avoimen varhaiskasvatuksen ja muun varhaiskasvatuksen 

suhteen olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde. 

7.3 Sosionomi (AMK) leikkikoulun lastentarhanopettajana 

Tutkimuksessa tuli esille, että lastentarhanopettajan työ avoimen varhaiskasva-

tuksen palveluissa, niin avoimessa päiväkodissa kuin leikkikouluissakin, poik-

keaa jonkin verran päiväkodissa tehtävästä työstä. Erityisesti avoimen päiväko-

din puolella, mutta myös leikkikouluissa, lastentarhanopettajalla on iso rooli ko-

ko perheen kannalta kasvatuksen tukijana. Lapsille leikkikoulun opettaja on 

usein ensimmäinen vieras ohjaava aikuinen, vanhemmille ensimmäinen vieras 

aikuinen, jonka ryhmään he lapsensa jättävät. Lastentarhanopettaja avoimessa 

päivähoidossa on eräänlainen käyntikortti päivähoitopalveluihin.  

Sosionomi (AMK) koulutus antaa hyvät edellytykset vuorovaikutukseen niin 

vanhempien kuin lastenkin kassa. Vaikka leikkikouluissa viikoittain vietettävä 

aika on lyhyt, sillä on perheille iso merkitys. Sosionomi (AMK) on lastentarhan-

opettajana pätevä ohjaamaan lasten kasvua ja kehitystä myös leikkikouluissa 

sekä tukemaan perheitä näiden kasvatustehtävässä niin tavallisessa arjessa 

kuin pulmatilanteissakin. Lapsiperheillä on hyvin erilaisia sosiaalisia verkostoja 

ja avoimet varhaiskasvatuspalvelut voivat olla yksi väylä näiden verkostojen 

luomiseen ja perheiden hyvinvoinnin parantamiseen. Sosionomi (AMK) voi kou-

lutuksensa kautta saatuja taitoja hyödyntämällä olla edesauttamassa perheiden 

verkostoitumista niin muiden vanhempien kuin erilaisten virallisten auttajataho-

jen kanssa. 
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TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Etunimi Sukunimi 

Teemahaastattelukysymykset 

 

1 Mikä on leikkikoulun perustehtävä? 

 -mitkä asiat kuuluvat leikkikouluun? 

2 Mitkä ovat leikkikoulun tavoitteet ja miten ne pyritään saavuttamaan? 

3 Minkälainen on leikkikoulun toimintaympäristö 

 -lapsiryhmän koko 

 -aikuisten lukumäärä 

 -henkilökunnan koulutus 

 -työnjako 

 -tilat 

 -ilmapiiri ja tunneilmasto 

4. Minkälaisia arvoja ja oppimiskäsityksiä toiminnan taustalla on? 

 -vuorovaikutus 

5. Miten leikkikoulujen toimintaa arvioidaan? 

6. Miten lapset voivat olla osallisina toiminnan suunnittelussa? 

7. Miten erityisen tuen tarpeessa olevat lapset huomioidaan? 

8. Miten vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä? 

9. Leikkikoulujen kehittämishaasteet? 


