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1 Johdanto 

 

 

Teimme toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantona Kontiolahden kunnalle, 

avoimeen päiväkoti Punaposkeen. Avoin päiväkoti Punaposki järjestää yhdessä 

järjestöjen ja seurakunnan kanssa avointa varhaiskasvatustoimintaa Kontiolah-

den lapsiperheille. Opinnäytetyömme tavoitteena oli kehittää toimiva varhais-

kasvatussuunnitelma Punaposken avoimeen päiväkotiin. Varhaiskasvatussuun-

nitelman tavoitteena oli tuoda Punaposken toimintaa näkyväksi käyttäjille ja 

toimia työvälineenä avoimen varhaiskasvatustoiminnan työntekijöille. Sisällöl-

tään varhaiskasvatussuunnitelman tarkoitus oli olla tiivis ja helppolukuinen. 

 

Rajasimme toimipaikan kanssa opinnäytetyömme aihetta niin, että toteutimme 

tuotoksena vain Punaposken avoimen varhaiskasvatussuunnitelman. Lapsen 

henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman rajasimme opinnäytetyömme 

ulkopuolelle, sillä meidän resurssimme eivät olisi riittäneet tuottamaan toimivaa 

lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa.  

 

Opinnäytetyömme teoreettisessa osuudessa käsittelemme varhaiskasvatuksen 

käsitteitä. Käymme myös läpi avointa varhaiskasvatusta sekä kuinka sitä toteu-

tetaan Kontiolahden kunnassa. Perehdyimme opinnäytetyömme prosessimme 

aikana myös aiempiin tutkimuksiin ja hankkeisiin liittyen avoimeen varhaiskas-

vatukseen ja sen kehittämiseen. Nämä asiat ohjasivat tuotoksemme rakentu-

mista ja vahvistivat teoreettista osaamistamme.  

 

Opinnäytetyöprosessimme alussa toimeksiantajamme esitti meille toiveen, että 

osallistaisimme Punaposken avoimen päiväkodin käyttäjiä varhaiskasvatus-

suunnitelman sisällön muodostumiseen. Osallistamisen tavoitteena oli tuoda 

Punaposken varhaiskasvatussuunnitelma lähemmäksi käyttäjien arkea ja tar-

peita. Tarkoituksenamme oli myös tuoda käyttäjille tietoa Punaposken avoimen 

toiminnan sisällöstä. Useiden aineistonkeruumenetelmien avulla mahdollistim-

me käyttäjille erilaisia menetelmiä osallistua tiedon tuottamiseen. Avoimen päi-

väkodin käyttäjiä osallistimme ryhmähaastattelulla sekä käsitekartan avulla. 
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Varhaiskasvatuksen leikkikerholaisia osallistimme piirtämisellä aiheesta, mikä 

on kivaa kerhossa. Piirtämisen aikana keskustelimme lasten kanssa aiheesta. 

 

Opinnäytetyömme aihe on ajankohtainen, sillä päivähoitolaki on muuttumassa 

ja se koskee kaikkia varhaiskasvatuspalveluja. Uudella lailla toivotaan olevan 

vaikutusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoiseen toteutukseen ja laatuun. Lailla 

pyritään luomaan varhaiskasvatukselle valtakunnallisesti yhtenäiset käsitteen ja 

reunaehdot. Uusi laki voisi tuoda avoimille varhaiskasvatuspalveluille yhdenmu-

kaisuutta toiminnassa ja sen laadussa.  

 

 

2 Varhaiskasvatuksen käsitteitä 

 

 

Varhaiskasvatus on lapsen kanssa tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutus-

ta. Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on edistää lapsen kokonaisvaltaista kas-

vua, kehitystä ja oppimista. Yhteiskunnallisella varhaiskasvatuksella on tarkoi-

tus tukea kotikasvatusta, kuitenkin ensisijainen kasvatusoikeus ja vastuu ovat 

lapsen huoltajilla. Yhteiskunnan järjestämät ja valvomat varhaiskasvatuspalvelut 

ovat aina suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Varhaiskasvatus perustuu monialai-

seen tietoon ja tutkimukseen lapsen kasvatusta, kehityksestä ja oppimisesta. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 9.) Keskeisimpiä varhaiskasvatuspalvelui-

den muotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä erilaiset avoimet toi-

minnat. Palveluiden tuottajina ovat kunnat, järjestöt, yksityiset palvelun tuottajat 

sekä seurakunnat. (Stakes 2009, 11.) 

 

 

2.1 Varhaiskasvatusta ohjaavat lait ja säädökset 

 

Varhaiskasvatuksen perustana ovat Yhdistyneiden Kansakuntien Lapsen oike-

uksien sopimus, perusoikeussäännökset sekä muu kansallinen lainsäädäntö. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen turvin lapsella on oikeus osallistua yhteiskun-

nan toimintaan, sekä häntä koskevaan päätöksen tekoon. Lapselle tulee taata 

turvallinen ja oikeudenmukainen kasvuympäristö. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
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2002, 15–16.) Suomen perustuslain säädökset ohjaavat varhaiskasvatuksen 

toteutumista. Näiden mukaan lapsella on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja 

ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Lapsi on yksilö ja hänellä on oikeus osallis-

tua itseään koskeviin päätöksiin ikätasonsa mukaan. Perustuslaki velvoittaa 

julkista valtaa turvaamaan lapsen kasvun. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 

15–16.)  

 

Laki ja asetus lasten päivähoidosta asettaa reunaehdot päivähoidon toiminnalle. 

Päivähoito on peruspalvelu, jonka edellä mainittu laki velvoittaa kuntaa järjes-

tämään. Lain määräämän päivähoidon tulee olla jokaiselle lapselle saman laa-

tuista ja hänen tarpeitaan vastaavaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 15–

16.) Päivähoitolaki ei ole kuitenkaan ainoa reunaehtojen asettaja. Myös sosiaa-

lihuoltolaki, lastensuojelulaki sekä perusopetuslaki viitaten koululaisten aamu- ja 

iltapäivätoimintaan vaikuttaa varhaiskasvatuksen toimintaan. Samat lait vaikut-

tavat myös kunnan järjestämässä avoimessa varhaiskasvatuksessa. (Alila & 

Portell 2008, 13.) 

 

Päivähoitolaki on tällä hetkellä uudistumassa ja tuleva uusi laki koskee koko 

varhaiskasvatusta, johon päivähoito kuuluu osana. Uusi laki varhaiskasvatuk-

sesta kuuluu osaksi hallitusohjelman ja valtioneuvoston Koulutuksen ja tutki-

muksen kehittämissuunnitelmaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014.) Uudella 

lailla pyritään säätelemään varhaiskasvatuksen ja päivähoidon laatua sekä to-

teutusta. Laadukkaan varhaiskasvatuksen avulla halutaan taata jokaiselle lap-

selle mahdollisuus tasa-arvoiseen kasvatukseen ja opetukseen. Laadukkaa-

seen varhaiskasvatukseen pyritään vaikuttamaan mm. ammattitaitoisilla työnte-

kijöillä, lapsiryhmän koolla, huomioimalla lapsen yksilöllinen kehitys sekä sel-

keyttämällä varhaiskasvatuksen työntekijöiden rooleja. Laki pyrkii myös selkeyt-

tämään varhaiskasvatuksen käsitettä ja luomaan sille valtakunnalliset reunaeh-

dot. (Opetusalan Ammattijärjestö 2014.) 
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2.2 Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavana välineenä 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet eli Vasu ovat valtakunnallinen varhais-

kasvatusta ohjaava väline. Sen pohjana ovat valtioneuvoston hyväksymät val-

takunnalliset varhaiskasvatuksen linjaukset ja lapsen oikeuksien sopimus. Va-

sun tavoitteena on taata yhdenvertainen varhaiskasvatus koko maassa sekä 

ohjata varhaiskasvatuksen laadun ja sisällön kehittämistä. Vasu auttaa työnteki-

jöitä työssään ja pyrkii muodostamaan tiiviin yhteistyön varhaiskasvatuspalvelun 

ja vanhempien välillä, sekä tukemaan vanhempia lasten kasvatuksessa. Kunnat 

tekevät kuntakohtaiset linjauksensa varhaiskasvatussuunnitelmaan, jolloin se 

saadaan palvelemaan paremmin kuntalaisten tarpeita. (Stakes 2009, 7–9.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmien on tarkoitus olla konkreettinen työväline muun 

muassa päiväkodin henkilöstölle. Varhaiskasvatussuunnitelmat kuvaavat niin 

yksiköissä esimerkiksi päiväkodissa, kuin kunnissakin toteutettavaa varhaiskas-

vatusta ja niiden menetelmiä ja periaatteita. Kunnallinen varhaiskasvatussuun-

nitelma asettaa alueen varhaiskasvatuksen yksiköille yhtenäisen arvopohjan ja 

toimintamallin sekä määrittää lähtökohdat kehittämiselle. Varhaiskasvatus-

yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmissa kuvataan yksiköiden arvot ja ne asi-

at, jotka koetaan tärkeiksi ja joihin sitoudutaan. Yksikkötason vasuissa näkyy 

selkeästi heidän arkensa ja käytännön toiminta. Varhaiskasvatussuunnitelman 

tekeminen ja päivittäminen auttaa yksikköä löytämään toiminnan tarkoituksen ja 

huomaamaan kehittämisen kohteet. (Mikkola & Nivalainen 2009, 13–14.) 

 

Yksiköiden laatiessa varhaiskasvatussuunnitelmaa on otettava huomioon van-

hemmat ja heidän mielipiteensä. Vanhemmilla tulee olla oikeus vaikuttaa yksi-

kön varhaiskasvatussuunnitelman sisältöön ja heille tulee luoda mahdollisuus 

arvioida sitä. Säännöllisen arvioinnin tarkoitus on kehittää varhaiskasvatus-

suunnitelmaa toimivammaksi sekä tuoda sitä lähemmäksi käyttäjien tarpeita. 

Tämän vuoksi arviointiin tulee ottaa mukaan aktiivisesti kaikki sen käyttäjät. 

(Stakes 2009, 32–33.) 

 

Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yh-

dessä vanhempien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään lap-
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sen siirryttyä varhaiskasvatuksen palveluiden piiriin. Varhaiskasvatussuunnitel-

maa aletaan tehdä parin kuukauden jälkeen hoidon aloituksesta, kun varhais-

kasvatuksen henkilöstö on tutustunut lapseen. Lapsen varhaiskasvatussuunni-

telmassa varhaiskasvatuksen työntekijät ja vanhemmat keskustelevat lapsen 

kehityksestä, tarpeista ja hoidosta. Vanhempien ja työntekijöiden tulee yhdessä 

sopia kuinka usein vasua päivitetään. Päivittäminen on ensiarvoisen tärkeää 

silloin, kun perheellä tai työntekijöillä on herännyt huoli lapsesta. (Kanninen & 

Sigfrids 2012, 198–199.) 

 

 

2.3 Laadunarviointi pohjana varhaiskasvatuksen kehittämiselle 

 

Laadulle on olemassa monta erilaista määritelmää ja kriteeriä. Laadun määritte-

lyyn vaikuttaa se kenen näkökulmasta laatua tarkastellaan. (Portell & Malin 

2007,12.) Hujalan & Fonsenin (2009, 4–5) mukaan varhaiskasvatuksen laa-

dunarviointi tekee varhaiskasvatuksen tavoitteet ja toteuttamisen näkyväksi. 

Näkyväksi tekeminen tuo esille, mitä varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä, 

kuinka lapsiin suhtaudutaan ja millaisia pedagogisia käytäntöjä toteutetaan. 

Laadunarviointi tuo varhaiskasvatusta näkyväksi myös vanhemmille, jolloin he 

voivat osallistua kasvatusta koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Laa-

dunarviointi antaa niin perheille, lapsille, päiväkodinhenkilöstölle ja hallinnolle 

yhteisen perustan sekä käsitteistön, joiden pohjalta keskustella yhteisestä var-

haiskasvatuksesta.  

 

Kronqvistin & Jokimiehen (2008, 11) mukaan laajasti ajateltuna, varhaiskasva-

tuksen laatu voidaan myös määritellä kasvuympäristön ominaisuudeksi ja lasten 

kokemuksiksi. Nämä tukevat lasten kokonaisvaltaista kehitystä ja hyvinvointia. 

Laadukas varhaiskasvatus tuottaa hyvinvoivia lapsia, jotka oppivat ja kehittyvät. 

Tärkeä laatuun vaikuttava asia on myös riittävä määrä ammattitaitoisia työnteki-

jöitä. Valtakunnallisia linjauksia sekä varhaiskasvatussuunnitelmia mukaillen 

tulisi varhaiskasvatuspalveluja ja varhaiskasvatusta koko ajan kehittää. Valta-

kunnallisissa linjauksissa varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen nähdään 

jatkuvana prosessina. 
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Varhaiskasvatuksen laatua arvioidessa saadaan esille sen vahvuudet sekä pys-

tytään tekemään näkyväksi ne asiat joihin, tarvitaan muutosta. Laadun arviointi 

toimii pohjana kehittämiselle. Pelkkä laadun arviointi ei kuitenkaan riitä kehittä-

mistyöhön, vaan tarvitaan myös konkreettisia työvälineitä, joiden avulla kehittä-

mistä voidaan viedä eteenpäin sekä arvioida kehittämistyön mahdollisia vaiku-

tuksia. Täytyy kuitenkin huomioida, että kehittämistyö on pitkä prosessi, eikä 

tuloksia voi välttämättä havaita välittömästi. Kehittämistyö vaatii tuekseen vah-

vaa pedagogista johtamista. Tämä ei tarkoita vain johtajan toimintaa, vaan sii-

hen liittyy koko työyhteisön vastuunkantaminen varhaiskasvatustyön laadusta. 

Pedagogisen johtajuuden voidaan katsoa olevan kaiken sisällöllisen kehittämi-

sen yläkäsite. (Hujala & Fonsen 2011, 325–327.) Varhaiskasvatuksen laadun 

kehittäminen vaatii kaikkien varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien sitoutumista, 

tähän kuuluvat niin varhaiskasvatuksenhenkilöstö kuin perheet. 

 

 

2.4 Kasvatuskumppanuus lapsiperheiden tukena 

 

Perheen sosiaaliset verkostot ovat heikentyneet, minkä vuoksi vanhemmilla voi 

olla hankalaa löytää kasvatusmalleja ja tukea lapsen kasvatukseen. Tukiverkos-

tojen vähenemiseen voi olla syynä muun muassa työn perässä muuttaminen 

toiselle paikkakunnalle. Yhteiskunnan muututtua perinteinen sukuyhteisöllinen 

lapsen kasvattaminen on vähentynyt ja tilalle ovat tulleet ammattikasvattajat. 

Tästä syystä lapset siirtyvät varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjiksi yhä nuo-

remmassa iässä. (Hirvilammi 2002, 13.) Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ko-

kevat tutkimusten mukaan, että laadukas varhaiskasvatus on saanut vanhem-

mat luovuttamaan kasvatusvastuun liiaksi ammattilaisten tehtäväksi. He koke-

vat, että vanhemmat ovat muuttuneet epävarmoiksi ja vanhemmilla ei ole enää 

aikaa lapsilleen. Tästä syystä varhaiskasvatuksessa tulisikin panostaa van-

hemmuuden tukemiseen. (Hujala 2004, 83–90.) 

 

Vanhemmille tulisi tehdä näkyväksi heidän merkityksellisyytensä, vahvistaa hei-

tä huomaamaan, että he ovat lapselleen korvaamattomia sekä kuinka tärkeää 

kotiympäristö on lapsen kasvun ja kasvattamisen lähtökohtana. Yhdeksi var-

haiskasvatuksen päätehtäväksi voidaan määrittää perheiden kanssa tehtävä 
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yhteistyö ja kotikasvatuksen tukeminen. Nämä määrittyvät jo varhaiskasvatuk-

sen lainsäädännössä ja valtakunnallisissa linjauksissa. (Hujala 2004, 83–90.)  

 

Perheiden tukemisessa täytyy huomioida, että vanhemmuus on hyvin yksilöllis-

tä eikä kaikkia ei pystytä tukemaan samalla tavalla. Jokaisen perheen tarpeet ja 

tausta tulee ottaa huomioon heidän tukemisessaan. (Koivula 2004, 77.) Var-

haiskasvatustapahtuma on pedagoginen yhteistyöprosessi, jossa lapsen van-

hemmat ovat päävastuussa. Kasvatusalan ammattilaisen tehtäväksi muodostuu 

koko perheen tukeminen kasvatusprosessissa. (Hujala 2004, 83.)  

 

Vanhemmat ovat saaneet aikaan varhaiskasvatuspalveluiden sisäisiä muutok-

sia parin viime vuosikymmenen aikana. He ovat lähteneet vaatimaan parempaa 

varhaiskasvatusta lapsilleen. Tämä on osaltaan johtanut siihen, että on luovuttu 

vanhasta mekaanisesta lapsiryhmän hallinnasta ja siirrytty perhe- ja lapsilähtöi-

sempään varhaiskasvatukseen. Perhelähtöisyyden ydin on huomioida perhei-

den yksilölliset tarpeet sekä elämäntilanne suunniteltaessa lapsen kasvatusta. 

Perhelähtöisen varhaiskasvatuksen tarkoitus on luoda jatkumo kodin ja varhais-

kasvatuksen välille. (Hujala 2004, 84–85.) Jotta varhaiskasvatus olisi parasta 

mahdollista, vaaditaan vanhemmilta ja kasvatuksen ammattilaisilta tiivistä yh-

teistyötä eli kasvatuskumppanuutta. (Stakes 2009, 11–12.) 

 

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan kasvattajan ja lapsen huoltajien välistä 

tietoista yhteistyötä. Yhteistyön perustana on lapsi ja hänen tarpeensa sekä 

oikeutensa. Kasvatuskumppanuudessa niin vanhempi, kuin kasvattaja tiedostaa 

toisen asiantuntijuuden. Vuorovaikutus on dialogista ja sen tarkoitus ei ole vä-

hätellä toista asiantuntijana. (Kaskela & Kekkonen 2006, 11–18.) Kasvatus-

kumppanuus alkaa heti, kun perhe ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen yksikköön 

ja päättyy silloin, kun lapsi siirtyy pois palvelun parista. Kasvatuskumppanuu-

dessa vanhemmat ja kasvattajat rakentavat luottamussuhteen yhteisten keskus-

teluiden avulla, joissa lapsi on keskiössä. Vanhemmat haluavat kuulla lapsen 

päivästä ja hänen tapahtumistaan, mutta tahtovat myös tietoa siitä, kuinka kas-

vattaja näkee juuri heidän lapsensa. (Kaskela & Kronqvist 2007, 22–23.) 
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Kasvatuskumppanuutta voidaan kuvata tasasivuisella kolmiomallilla, jossa van-

hemmat, kasvattajat ja lapsi ovat kolmion kärjissä. Kolmio kuvaa kasvatus-

kumppanuuteen osallistuvien vuorovaikutussuhteita. Vanhempien ja kasvattajan 

välinen suhde vaikuttaa lapseen, lapsen ja kasvattajan välinen suhde vaikuttaa 

vanhempiin sekä vanhempien ja lapsen välinen suden vaikuttaa kasvattajaan. 

Jokainen edellä mainituista on yhtä tärkeässä roolissa kasvatuskumppanuuden 

muodostumisen ja sujuvuuden kannalta. (Koivunen 2009, 156.)  

 

 

2.5 Leikin merkitys varhaiskasvatuksessa 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa leikki on nostettu yhdeksi lapselle 

ominaiseksi tavaksi toimia. Leikki on lapselle tärkeä kehitystehtävä, jossa lapsi 

harjaannuttaa ja oppii fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä taitoja. Leikki alkaa jo 

varhaisessa iässä ja on aluksi mallintamista ja yksin leikkiä. Taitojen kehittyessä 

myös leikkiminen kehittyy, aluksi mukaan tulevat mielikuvitus leikit ja tämän jäl-

keen lapsi alkaa ottaa kontaktia toisiin. Lapsi alkaa leikkiä rinnakkaisleikkejä 

toisten lasten kanssa. Näissä leikeissä lapset eivät kuitenkaan ole suuressa 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja eikä lapsi vielä osaa jakaa lelujaan. 

Noin neljän vuoden iässä vuorovaikutuksellinen leikki alkaa muodostua ja lapsi 

oppii jakamaan. Lasten sosiaalisten taitojen kehittyessä astuvat kuvaan rooli-

leikit. Leikit ovat pidempikestoisia ja vaativat lapselta keskittymistä. Leikkeihin 

alkaa muodostua sääntöjä, jotka lapset laativat yhdessä. Leikkiminen muuttuu 

aina lapsen kehityksen mukaan ja siihen tulee uusia ulottuvuuksia, jotka kehit-

tävät lasta ja hänen kykyjään. (Koivunen 2009, 40.) 

 

Leikki on spontaania toimintaa ja lähtee lapsesta itsestään, lasta ei voi pakottaa 

leikkimään. Lapset leikkivät leikkimisen vuoksi eivätkä ajattele mitä oppimisen 

hyötyä siitä heille olisi. (Kalliala, 2004, 4–5.) Lapsen näkökulmasta leikki voi-

daan käsittää mielekkääksi toiminnaksi, jonka avulla lapset tutustuvat ja tukivat 

ympäröivää maailmaa. Leikin avulla lapset luovat ja vahvistavat omaa identi-

teettiään. (Siren-Tiusanen 2004, 14.)  
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Leikki on kulttuurisidonnaista ja lapsi oppii leikkimistä aluksi matkimalla aikuisia. 

Aikuisen ja lapsen välinen leikki on hyvin tärkeää lapsen kehityksen kannalta, 

sillä aikuisen ja lapsen välinen suhde syvenee leikin avulla. Leikin on myös 

huomattu vaikuttavat lapsen puheen kehitykseen, sillä lapsi alkaa oppia sanoja 

ja niiden tarkoituksia. Lapsi oppii omaa kulttuuriaan ja sen tapoja leikkeissä. 

Aikuisen leikkiessä lapsen kanssa aikuinen siirtää omia kokemuksiaan ja sään-

töjään lapselle. (Helenius & Korhonen 2004, 6.)  

 

Leikkitilanteet ovat kasvattajalle tärkeitä lapsen havainnoinnin kannalta. Näissä 

tilanteissa kasvattaja oppii tuntemaan lapsen paremmin ja huomaa kuinka hän 

käyttää sosiaalisia sekä ongelmanratkaisutaitojaan. Leikkiessä kasvattajan rooli 

on myös valvoa tilanteita. Leikin valvonta luo turvallisuutta ja auttaa selvittä-

mään konfliktitilanteita sekä kiusaamista. Lapset voivat kokea kiusaamisen eri 

tavoin, jolloin kasvattajan on hyvä puuttua tilanteeseen. (Koivula 2009, 40–41.) 

 

Kasvattajan rooli on myös ohjata leikkitilanteita ja tukea lapsia jotka tarvitsevat 

niissä enemmän apua esimerkiksi lapsen kielellisten vaikeuksien vuoksi. Var-

haiskasvatuksessa käytetään paljon termiä vapaa leikki, tässä lapset saavat 

itse päättää leikkitilan, aiheen ja leikkikaverinsa. Vapaa leikki vaatii kuitenkin 

kasvattajan valvontaa ja ohjausta. (Koivula 2009, 40–41.) Kasvattajan osallis-

tuminen leikkiin riippuu leikistä, lasten iästä ja taidoista sekä tilannetekijöistä. 

Osa leikeistä vaatii onnistuakseen suoraa tai epäsuoraa ohjausta. Esimerkiksi 

epäsuoralla ohjauksella kasvattaja pystyy rikastuttamaan lasten leikkiä tuomalla 

siihen uusia elementtejä. (Rutanen 2009, 208–209.) 

 

 

2.6 Sosionomi (AMK) varhaiskasvattajana 

 

Työskennellessä lastentarhanopettajan tehtävissä vaaditaan sosiaalihuollon 

ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksien (272/2005, 608/2005) mukai-

nen tutkinto. Sosionomi voi työskennellä lastentarhanopettajana, kun hän on 

suorittanut ammattikorkeakoulututkintonsa aikana varhaiskasvatukseen ja sosi-

aalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja vähintään 60 opintopisteen verran. 

Silloin varhaiskasvatusosaaminen vastaa yleislinjauksiltaan lastentarhanopetta-
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jille määriteltyjä kompetensseja. Vuoden 2003 jälkeen sosionomeilla (AMK) ei 

kuitenkaan ole lastentarhanopettajan pätevyyden lisäksi ollut mahdollisuutta 

saada esiopettajan pätevyyttä. (Happo 2008, 100–101.) 

 

Sosionomeilla on paljon erityisosaamista. Sosionomin (AMK) erityisosaaminen 

perustuu ekologiseen ja ekokulttuuriseen teoriaan ja konstruktiiviseen oppimis-

käsitykseen sekä sosiaalipedagogiseen ja sosiokulttuuriseen näkökulmaan. So-

sionomeilla (AMK) on perustaitoina tieto lapsen kasvun ja kehittymisen tekijöistä 

sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista, menetelmistä ja orientaatioista. Erityistä 

osaamista löytyy vanhempien ja perheiden kohtaamiseen, ohjaamiseen sekä 

tukemiseen. Lisäksi vahvaa osaamista löytyy perhetyön, lastensuojelun ja eri-

tyiskasvatuksen puolelta. (Happo 2008, 104.) 

 

Sosionomeilla (AMK) osaamisalueeseen kuuluu vahva ja laaja sosiaalipalvelu-

järjestelmän tuntemus ja palveluohjauksen osaaminen. Varhaiskasvatuksen 

kentällä työskennellessä on lasta ja perheitä tukevan palvelujärjestelmän tun-

teminen on tärkeää. Tiimi- ja verkostotyön osaaminen sekä moniammatillinen 

yhteistyö voidaan nähdä myös yhtenä sosionomien (AMK) vahvuutena. Mo-

niammatillinen yhteistyö tukee varhaiskasvatuksen laatua ja säilyttää sen ase-

man toiminnassa. (Happo 2008, 104, 108–109.)  

 

 

3 Avoin varhaiskasvatus  

 

 

3.1 Avoimen varhaiskasvatuksen monimuotoisuus  

 

Yhteiskunnan muuttuessa myös varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjien tarpeet 

muuttuvat. Tulevaisuuden näkymien mukaan avoimella varhaiskasvatuksella 

pyritään vastaamaan perheiden muuttuviin tarpeisiin. Nykyisin perheillä on 

mahdollisuus valita kokopäivähoidon lisäksi vain osapäivähoitoa, tämä ei kui-

tenkaan palvele kaikkia perheitä. Ratkaisua pyritään löytämään avoimesta var-

haiskasvatuksesta ja sen monipuolisuudesta. Tästä syystä tarvitaan avoimen 

varhaiskasvatus-käsitteen selkeää tarkennusta. Tarkennuksella tavoitellaan 



15 

selkeyttä palveluiden välillä, jotta voitaisiin erottaa mitkä ovat varhaiskasvatus-

palveluita ja mitkä kuuluvat esimerkiksi sosiaalityöhön. Nykyiset avoimen var-

haiskasvatuksen palvelut ovat suosittuja ja niiden tarjonta on kysyntään nähden 

liian vähäistä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 38–39.) 

 

Avoin varhaiskasvatus on käsitteenä melko uusi asia ja ajankohtaisen tiedon 

löytäminen on haastavaa. Avoin varhaiskasvatus on muodoiltaan hyvin kirjavaa 

ja moninaista. Tarkkaa määritelmää sen toiminnalle, järjestäjille ja rakenteelle ei 

ole. Avoin varhaiskasvatus mielletäänkin usein leikkitoiminnaksi, jota on ollut 

olemassa jo hyvin pitkään. Vasta 2000-luvulla leikkitoiminnasta on alettu käyt-

tää nimitystä avoin varhaiskasvatus. (Alila & Portell 2008, 11–12.) 

 

Määrittelemättömyyttä lisää avoimen varhaiskasvatuksen luonne ja tarkoitus, 

joka on muotoutunut paikkakuntakohtaisesti vastaamaan sen asukkaiden tar-

peisiin. Päivähoitolaki ei määrittele toimintaa avoimeksi varhaiskasvatukseksi 

vaan käsittää sen leikkitoimintana. Laki ei määrittele mitä leikkitoiminta pitää 

sisällään ja kuka sitä voi järjestää. (Alila & Portell 2008, 12–13.) 

 

Alilan & Portellin (2008) sosiaali- ja terveysministeriölle tehdyssä selvityksessä 

2008:14; Leikkitoiminnasta avoimeen varhaiskasvatukseen, avointen varhais-

kasvatuspalvelujen nykytila ja kehittämistarpeet 2007. Selvityksessä Alila & Por-

tell ehdottavat, että leikkitoimintakäsite korvattaisiin avoimella varhaiskasvatus-

käsitteellä. Heidän ehdotuksensa avoimen varhaiskasvatuksenmääritelmästä 

on seuraavanlainen: 

Avoin varhaiskasvatus on yksi varhaiskasvatuksen toimintamuodoista. 
Sen tarkoituksena on tarjota varhaiskasvatusikäisille lapsille ohjattua ja 
valvottua, säännöllistä, suunnitelmallista, tavoitteellista ja monimuotois-
ta varhaiskasvatustoimintaa. Avoin varhaiskasvatus tarjoaa sosiaalisia 
kontakteja, kohtaamispaikkoja ja tukea myös pienten lasten vanhemmil-
le ja muille lapsia hoitaville aikuisille. (Alila & Portell 2008, 70.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön (2009, 25) selvityksessä 2009:28 avoimen var-

haiskasvatuksen toimintamuodoiksi ehdotetaan; avointa toimintaa, jossa muka-

na ovat lapset ja huoltajat, varhaiskasvatuksenkerhotoiminta, jossa ovat vain 

lapset, varhaiskasvatuksen puistotoimintaa, joka toteutetaan leikkikentillä sekä 

puistoissa ja muu avoin varhaiskasvatustoiminta. Selkeyttämällä ja määrittämäl-
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lä avoimen varhaiskasvatuksen käsitettä sekä toimintamuotoja pyritään saa-

maan avoin varhaiskasvatus samanarvoiseksi kunnissa muiden päivähoitopal-

velujen kanssa.  

 

Alilan ja Portellin (2008, 41) tekemässä selvityksessä kunnat toteavat avoimen 

varhaiskasvatustoiminnan olevan tarpeellista ja tärkeää. Se tarjoaa perheille 

monipuolista tukea niin lasten kasvatukseen kuin vanhempien jaksamiseen. 

Kunnat kokivat avoimen varhaiskasvatustoiminnan olevan vaihtoehto päivähoi-

dolle sekä tarjoavan käyttäjille mahdollisuutta vertaisryhmätoimintaan ja sosiaa-

liseen kanssakäymiseen niin aikuisille kuin lapsille. Täten toiminnan voidaan 

katsoa olevan tärkeässä asemassa kotona olevien perheiden sekä lapsien hy-

vinvoinnin kannalta. 

 

Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden tuottajana voi olla kunta tai joku muu ta-

ho. Muita palvelun tarjoajia voivat olla seurakunnat, järjestöt tai yksityiset tahot. 

(Alila & Portell 2008, 70.) Kuitenkin Alilan ja Portellin (2008, 35–38) selvitykses-

tä käy ilmi, että avoimen varhaiskasvatuksen tarjoaja on usein joku muu kuin 

kunta. Kunnat eivät juuri tarjoa avointa varhaiskasvatusta muiden tahojen run-

saan tarjonnan vuoksi. Selvityksen mukaan avoimen varhaiskasvatuksen suurin 

tuottaja on seurakunnat, jotka tarjoavat palvelua lähes joka kunnassa.  

 

Stakesin järjestämän Vaikuta vanhempi- kyselyn (2007) tulosten perusteella 

voidaan huomata vanhempien toivovan kuntien järjestävän vielä monipuolisem-

pia ja perhekohtaisempia varhaiskasvatuspalveluita. Vanhemmat ovat toden-

neet avoimet varhaiskasvatuspalvelut toimiviksi. Kuitenkin he toivovat, että niitä 

järjestettäisiin enemmän. Vanhemmat haluaisivat mahdollisuuden luoda var-

haiskasvatuksen eri palveluista heidän perhettään paremmin palvelevan koko-

naisuuden. Esimerkiksi he haluaisivat saada lapselle mahdollisuuden osallistua 

osapäivähoitoon ja avoimeen varhaiskasvatukseen ja luoda näistä perhettä pal-

velevan yhdistelmän. (Kekkonen 2009, 162, 168.) 
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3.2 Kontiolahden avoin varhaiskasvatus 

 

Avoin varhaiskasvatus on yksi Kontiolahden kunnan tarjoamista varhaiskasva-

tuspalveluista ja sen toimintaa ohjaa kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma 

(Tormulainen, 2011, 5). Kontiolahden kunnan avoin varhaiskasvatustoiminta on 

käynnistynyt elokuussa 2012. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat suunnattu 

kotihoidossa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Palvelut sopivat myös 

vaihtoehdoksi kokopäivähoidolle, jos toinen lapsen vanhemmista on kotona. 

(Kontiolahden kunta 2013 a, 1.) 

 

Kunnan avoimen varhaiskasvatustoiminnan tarkoituksena on tukea lapsiperhei-

den kasvatustyötä ja näin lisätä perheiden hyvinvointia. Toiminnan tavoitteena 

on tarjota perheille mukavaa yhdessä tekemistä ja mahdollisuus vertaistukeen, 

toisten samanlaisessa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa. Toiminnan 

sisältö rakennetaan yhdessä perheiden kanssa, heidän toiveitaan kuunnellen. 

Avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa on mukana kasvatusalan ammattilai-

nen. Hänen kanssaan perheet voivat halutessaan keskustella lasten kasvatuk-

sesta ja kehityksestä sekä muista lapsiperheen arkeen kuuluvista asioista. 

(Kontiolahden kunta 2013 a, 1.) 

 

Yhteistyössä kunnan kanssa avointa toimintaa järjestää seurakunta ja erilaiset 

järjestöt. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään kunnan omistamissa tiloissa. 

Tilana toimii päiväkoti Punaposki. Kunnan järjestämää toimintaa on leikkikerho 

3–5-vuotiaille lapsille sekä avoin päiväkotitoiminta koko perheille. Säännöllistä 

toimintaa kunnan lisäksi ovat Punaposkessa järjestäneet Honkalampisäätiö, 

Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lehmon Nuoret Martat sekä Kontiolahden 

seurakunta. Tiloissa perheillä on myös mahdollisuus tavata kunnan perhetyöte-

kijöitä, kiertävä erityislastentarhanopettaja sekä seurakunnan diakonissa. (Kon-

tiolahden kunta 2013 a, 1.) 

 

 

 

 

 



18 

3.3 Yhteisöllisyys ja vertaistuki osana avointa varhaiskasvatusta 

 

Jokaisella ihmisellä on tarve kokea yhteisöllisyyttä ja kuulua johonkin yhteisöön. 

Yhteiskunnan muuttuessa ihmisten tarpeet muuttuvat, tämä näkyy myös siinä 

millaisia yhteisöjä he kaipaavat. (Toivonen 2008, 149.) Lapsiperheiden arjen-

haasteet ovat muuttuneet, esimerkiksi perheen rakenteiden muutoksissa sekä 

sosiaalisten verkostojen heikentymisenä. Yhtenä mahdollisuutena perheiden 

hyvinvoinnin vahvistamiseksi nähdään heidän yhteisöllisyytensä tukeminen lä-

hiympäristönpalveluilla. (Röpelinen 2008, 127.)  

 

Avoimessa varhaiskasvatuksessa yhteisön tuki korostuu. Toiminta voi olla per-

heelle ainoa kontakti esimerkiksi kasvatuksen ammattilaiseen, jolta saa tukea 

kasvatuksen kysymyksiin. Paikan tärkeys voi korostua myös vertaissuhteiden 

muodossa. Avoimen varhaiskasvatuksen yksi tavoite on luoda vanhemmille ja 

lapsille mahdollisuus tavata vertaisiaan. (Alila & Portell 2008, 41–43.) 

 

Yhteisöllisyyden muodostuminen on aina omanlaisensa prosessi. Jokainen ih-

minen osallistuu yhteisöön omien tarpeidensa ja voimavarojensa mukaan. Ke-

tään ei voida pakottaa osaksi yhteisöä, vaan halu kuulua yhteisöön tulee lähteä 

yksilöstä itsestään. Säännölliset tapaamiset vahvistavat yhteisöön kiinnittymistä 

ja edes auttavat yhteisöllisyyden rakentumista. Jokaisella yhteisön jäsenellä 

tulee olla oikeus vaikuttaa toimintaan ja sen suunnitteluun. (Röpelinen 2008, 

136–137.) Kaipion (2000, 111) mukaan myös lapset tulee ottaa mukaan tasa-

vertaisina yhteisön jäseninä toimintaan ja sen suunnitteluun. 

 

Puhuttaessa yhteisöllisyydestä ja yhteisöstä varhaiskasvatuksessa käytetään 

termiä kasvatusyhteisö. Kasvatusyhteisön muodostavat ammattikasvattajat, 

lapset sekä heidän vanhempansa. Yhteisön sisällä muodostuu usein pienempiä 

yhteisöjä, etenkin lasten kesken. Lapsille yhteisöllisyys ja yhteisöön kuuluminen 

ovat tärkeä oppimisen alue. Lapsi oppii yhteisössä kuinka kohdataan muita ja 

hän oppii ymmärtämään sekä arvostamaan erilaisuutta. Kasvatusyhteisössä 

lapsi oppii kuinka yhteisöön kuulutaan ja millaisia vaatimuksia yhteisö hänelle 

asettaa, lapsen sosiaaliset valmiudet kehittyvät sekä hän oppii erilaisia vuoro-
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vaikutustaitoja. Yhteisöllisyyden kautta lapsi saa tunteen osallisuudesta ja mah-

dollisuuksista vaikuttaa yhteisöön. (Eskel & Marttila 2013, 76–78.) 

 

Yhteisöllisyyden ja eri yhteisöjen kautta ihminen etsii itselleen vertaistukea. Ver-

taistuki jota ihminen tarvitsee, muuttuu hänen elämäntilanteensa mukaan. Ver-

taistoiminta on hyvin monimuotoista ja se määrittyy ryhmän tarpeiden mukaan. 

(Laimio & Karnell 2010, 9–19.) Aikaisemmin vertaisryhmätoiminnan pohjana on 

ollut usein ongelma tai menetys, mutta nykyisin toimintaa järjestään yhdessä-

olon ja sosiaalisten kontaktien vuoksi, esimerkiksi vanhemmuuden tukemista 

varten perustetut ryhmät. (Jyrkämä & Huuskonen 2010, 81.)  

 

Kaipion (2000, 110–119) mukaan vertaistuella ja vertaistoiminnalla on myös 

suuri merkitys lapsen kokonaisvaltaisessa oppimisessa sekä kehityksessä. Ver-

taisryhmässä toimiminen vaikuttaa lapsen identiteetin muodostumiseen sekä 

kartuttaa heidän sosiaalisia taitojaan. Lapsi pystyy vertaisryhmässä testaamaan 

omia vuorovaikutustaitojaan ja oppimaan uusia tapoja toimia. Vertaistoiminta 

kehittää lapsen empatiakykyä ja toisten huomiointia omassa toiminnassa. Toi-

miessaan muiden lasten kanssa lapsi oppii sietämään kritiikkiä ja pettymyksiä 

sekä hän oppii myös ilmaisenmaan omia mielipiteitään ja itseään. Vertaisryh-

mässä oppiminen tapahtuukin usein leikinomaisin piirtein, mikä on lapselle omi-

nainen tapa oppia. (Marjanen, Ahonen & Majoinen 2013, 60–61.) 

 

 

4 Aikaisemmat tutkimukset ja hankkeet 

 

 

Aikaisempiin tutkimuksiin, hankkeisiin, malleihin ja raportteihin perehtyminen 

auttaa ymmärtämään paremmin kehitettävää ilmiötä. Perehtymisellä pystytään 

välttämään julkaisuiden päällekkäisyyksiä. Aikaisemmista julkaisuista saadaan 

myös konkreettisia malleja, joita voidaan soveltaa omaan toimintaan. (Kananen 

2012, 56, 198.) Opinnäytetyöprosessimme aikana olemme perehtyneet useam-

paan aikaisemmin tehtyyn opinnäytetyöhön liittyen avoimeen varhaiskasvatuk-

seen ja varhaiskasvatussuunnitelmiin. Lähempään tarkasteluun otimme kaksi 
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opinnäytetyötä. Huomasimme perehtyessämme opinnäytetöihin, että avoimeen 

varhaiskasvatukseen liittyen on tehty vähän opinnäytetöitä.  

 

Olsen (2013) on tehnyt opinnäytetyön avointen varhaiskasvatuspalveluiden ke-

hittämisestä Keravalla. Hänen tavoitteenaan oli tuottaa kehittämissuunnitelma 

Keravan avoimille varhaiskasvatuspalveluille, jotta avointa varhaiskasvatustoi-

mintaa voitaisiin kehittää. Kehittämissuunnitelmaa tehdessään hän on ottanut 

huomioon avoimen varhaiskasvatuksen parissa olevat toimijat kuin käyttäjätkin. 

Perehdyimme Olsenin (2013) opinnäytetyöhön, sillä hänelläkin oli työssään ke-

hittämisnäkökulma ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen, kuten meidän 

opinnäytetyössämme.  

 

Yksi kiinnostava opinnäytetyö oli myös Pöyskön ja Räihän (2011) tekemä opin-

näytetyö, jonka aiheena oli Päiväkoti Taikametsäntarhan varhaiskasvatussuun-

nitelma. Heidän opinnäytetyönsä tarkoitus oli tehdä varhaiskasvatussuunnitel-

ma yksityiseen päiväkotiin. Heidän opinnäytetyöhönsä perehtyminen auttoi mei-

tä hahmottamaan, millainen varhaiskasvatussuunnitelman tekemisen prosessi 

voi olla. 

 

Avoin varhaiskasvatus on monimuotoinen ja sitä pyritään kehittämään erilaisin 

hankkeiden, selvityksien ja kyselyiden avulla. Esimerkiksi Alila & Portell (2008) 

ovat kirjoittaneet avoimen varhaiskasvatuksen nykytilasta ja sen kehittämisestä 

sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä. Alila ja Portell (2008) toteuttivat 

selvityksessään kyselyn, jonka perusteella he pohtivat avoimen varhaiskasva-

tuksen kehittämisen tarpeita ja esittävät ehdotuksia yhtenäisiksi määritelmiksi 

avoimelle varhaiskasvatukselle.  

 

Kontiolahden kunta (2013) on tehnyt huhtikuussa 2013 asiakaskyselyn liittyen 

avoimeen varhaiskasvatukseen. Kyselyssä selvitettiin toteutuuko avoimelle var-

haiskasvatukselle asetetut tavoitteet vanhempien vertaistuesta, ammatillisesta 

tuesta liittyen lasten kasvatukseen sekä perheiden osallisuudesta toiminnan 

suunniteluun. Kyselystä selvisi, että kyselyyn osallistuneet lapsiperheet kokevat 

avoimen varhaiskasvatuksen merkitykselliseksi oman jaksamisen sekä vertais-

suhteiden vuoksi. 
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Espoon kaupungilla oli avoin päivähoito kehittämishankkeena vuosina 2005–

2007. Hankkeen tarkoituksena oli tukea lasten hoitamista kotona monipuolista-

malla avoimia varhaiskasvatuspalveluja. Hankkeella tavoiteltiin kokopäivähoitoa 

tarvitsevien lasten määrän vähentämistä sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin tu-

kemista. (Saarinen, Tomminen & Nenonen 2007, 24.) 

 

 

5 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli kehittää toimiva varhaiskasvatussuunnitelma 

Kontiolahden avoimeen päiväkoti Punaposkeen. Punaposken avoimella var-

haiskasvatustoiminnalla ei ollut omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa, vaan se 

pohjautui Punaposken tiloissa ennen toimineen päiväkodin suunnitelmaan. Var-

haiskasvatussuunnitelman tavoitteena oli tuoda Punaposken toiminta näkyväksi 

käyttäjille ja toimia työvälineenä avoimen varhaiskasvatustoiminnan työntekijöil-

le. Tuotoksen tarkoitus oli olla sisällöltään helppolukuinen ja tiivis. Opinnäyte-

työmme toimeksiantajana oli Kontiolahden kunta. Opinnäytetyömme toimipaik-

kana oli entinen päiväkoti Punaposki, jossa järjestetään avoimia varhaiskasva-

tuspalveluja yhdessä eri järjestöiden sekä seurakunnan kanssa.  

 

Toteutimme opinnäytetyömme toiminnallisena opinnäytetyönä, lisäksi sovel-

simme opinnäytetyössämme tutkimuksellisen kehittämistyön piirteitä. Vilkka & 

Airaksisen mukaan (2003, 9) mukaan opinnäytetyön voi toteuttaa toiminnallise-

na tai tutkimuksellisena opinnäytetyönä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä ta-

voitellaan ammatillisissa yhteisöissä tapahtuvaa konkreettista toimintaa, joka voi 

olla esimerkiksi perehdyttämisoppaan tekeminen ammatilliseen yhteisöön. Mei-

dän opinnäytetyömme konkreettisen toiminnan kautta muodostui avoimen päi-

väkodin varhaiskasvatussuunnitelma ammatilliseen käyttöön. 

 

Toimeksiantajan toiveena oli, että osallistamme Punaposken käyttäjät avoimen 

varhaiskasvatussuunnitelman sisällön muodostumiseen. Osallistamisen tavoit-

teena oli saada varhaiskasvatussuunnitelma palvelemaan paremmin heidän 

tarpeitaan ja saada se lähemmäksi heidän arkeaan. Opinnäytetyössämme osal-
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listamisella oli myös tarkoitus tuoda käyttäjille tietoa Punaposken avoimen var-

haiskasvatuksen palveluiden sisällöstä. 

 

Kaikkea varhaiskasvatusta ohjaavat aina valtakunnalliset varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet ja linjaukset. Otimme nämä huomioon myös omassa toimin-

nassamme. Lisäksi Kontiolahdessa varhaiskasvatustoimintaa ohjaa kunnan 

oma varhaiskasvatussuunnitelma. Avoin varhaiskasvatus on osa Kontiolahden 

kunnan varhaiskasvatuspalveluita, tämän vuoksi teimme tiivistä yhteistyötä toi-

meksiantajamme ja avoimen varhaiskasvatuksen työntekijän kanssa. Tiiviin yh-

teistyön tarkoituksena oli luoda avoimen varhaiskasvatuksen toiminnalle raamit, 

jotka noudattavat Kontiolahden kunnan oman varhaiskasvatussuunnitelman 

linjauksia.  

 

Asetimme itsellemme opinnäytetyöprosessiin oppimistavoitteeksi kehittää omaa 

ammatillista osaamistamme sekä ymmärtää kehittämistyön tärkeys varhaiskas-

vatuksen kentällä. Lisäksi lastentarhanopettajan pätevyyden saamiseksi opin-

näytetyömme tuli suunnata varhaiskasvatuksen pariin. Opinnäytetyötä tehdes-

sämme perehdyimme varhaiskasvatuksen teoriaan ja käytännön toimintaan, 

nämä tukivat ammatillista kasvuamme.  

 

 

6 Opinnäytetyöprosessin kuvaus 

 

 

Käytämme opinnäytetyömme prosessin selkeyttämiseksi sovelletusti Ojasalon, 

Moilasen ja Ritalahden (2009, 24) tutkimuksellisen kehittämistyön prosessimal-

lia (kuvio 1). Kuvio löytyy teoksesta Kehittämistyön menetelmät, uudenlaista 

osaamista liiketoimintaan. Käymme opinnäytetyössämme prosessin vaiheet 

sovelletusti läpi, osa vaiheista on prosessissamme rinnakkain.  
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Opinnäytetyön-
prosessi 

-kriittisyys 

-aktiivinen vuorovaikutus 

-eettisyys 

-reflektio 

-aikataulutus 

 

1. Ideointivaihe 

• Kehittämiskohteen 
tunnistaminen ja 
alustavien tavoitteiden 
määrittely 

2. Opinnäytetyön ja 
toiminnan 
suunnittelu 

• Kehittämiskohteeseen 
perhetyminen teoriassa 
ja käytännössä 

• Kehittämistehtävän 
määrittäminen ja 
rajaaminen 

3. Aineiston-
keruumenetelmät 
ja toteutus 

• Tietoperustan 
laatiminen 

• Toiminnallisen 
osuuden toteuttaminen 

4. Aineiston 
tarkastelu 

• Aineiston käsittely 

• Tuotoksen 
valmistaminen 

• Tietoperustan 
päivittäminen ja 
lisääminen 

5. Tuotoksen 
viimeistelyvaihe 

• Lähes valmiin tuotoksen 
esittely 

• Arvioinnin ja palautteen 
kerääminen 

• Tuotoksen viimeistely 

• Valmiin tuotoksen 
palautus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Opinnäytetyömme prosessinkuvaus soveltaen Ojasalon ym. (2009, 

24) tutkimuksellisen kehittämistyön prosessimallia  

 

 

6.1 Ideointivaihe 

 

Opinnäytetyömme alkoi Ojasalon ym. (2009, 24) tutkimuksellisen kehittämistyön 

prosessimallin mukaan aiheen etsimisellä, tunnistamisella sekä alustavien ta-

voitteiden luomisella. Aluksi etsimme itseämme kiinnostavaa aihetta ja tämän 

jälkeen määrittelimme mitä siihen kuuluu.  

 

Opinnäytetyöprosessimme alkoi ideapaperin laatimisella. Olimme päättäneet, 

että haluamme tehdä toiminnallisen opinnäytetyön. Tiesimme, että opinnäyte-
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työmme tulee suuntautua varhaiskasvatukseen, jotta saamme pätevyyden toi-

mia lastentarhanopettajana. Opinnäytetyön suuntautuminen varhaiskasvatuk-

seen kiinnosti meitä molempia. Meillä oli joitakin ideoita, mistä halusimme tehdä 

opinnäytetyön ja otimme niiden tiimoilta yhteyttä Kontiolahden kuntaan. Vilkan & 

Airaksisen (2003, 17) mukaan työelämään suuntautunut opinnäytetyö tukee 

opiskelija ammatillista kasvua, työllistymismahdollisuuksia sekä urasuunnittelua. 

Näin opiskelija pystyy peilaamaan omia tietojaan ja taitojaan työelämään ja siel-

tä tuleviin tarpeisiin.  

 

Kontiolahden kunnan varhaiskasvatuksen päälliköltä saimme ehdotuksen avoi-

men varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman tekemisestä. Aihe oli 

ammatillista kasvuamme tukeva, mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Ajankohtai-

suutta valtakunnallisesti aiheeseen luo laki uudistukset varhaiskasvatuksen sa-

ralla, tämä kuuluu osaksi hallitusohjelmaa. Ajankohtaisuutta kunnallisella tasolla 

tuo Kontiolahden kunnan (2013 b, 14.) hyvinvointikertomus. Siinä on asetettu 

yhdeksi tulevaisuuden kehittämis- ja painopisteeksi vanhemmuuden vahvista-

minen. Vanhemmuutta pyritään tukemaan ja vahvistamaan muun muassa 

avoimen varhaiskasvatuspalveluiden avulla.  

 

 

6.2 Opinnäytetyön ja toiminnan suunnittelu 

 

Opinnäytetyön suunnitelman tekemisen aloitimme kesällä 2013. Ojasalon ym. 

(2009, 29) ja Kanasen (2012, 47–48) mukaan kehittämistyön kohteeseen tulee 

ensin perehtyä erilaisten lähteiden kautta. Pelkkä teoria ei riitä vaan myös toi-

mialaan tulisi tutustua, jotta kehitettävä asia kohtaisi toimialan arjen. 

 

Meidän opinnäytetyöprosessimme alkoi teoriaan tutustumisella ja pyrimme näin 

kartoittamaan perustiedot varhaiskasvatuksesta, varhaiskasvatussuunnitelmas-

ta, varhaiskasvatuksen keskeisistä käsitteistä ja avoimesta varhaiskasvatukses-

ta. Koska varhaiskasvatussuunnitelman tulee noudattaa valtakunnallisia sekä 

kuntakohtaisia linjauksia, teoriapohjan luominen toi perustan tulevalle toiminnal-

lemme.  
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Ensimmäisen tapaamisen toimipaikan kanssa saimme sovituksi syyskuulle 

2013. Tapaamisen jälkeen täydensimme opinnäytetyön suunnitelmaamme ja 

aloimme asettaa toiminnallemme alustavia tavoitteita. Ojasalon ym. (2009, 26–

27) mukaan alustavien tavoitteiden avulla voidaan rajata usein hyvin laajaa ke-

hittämisen kohdetta. Alustavat tavoitteet eivät kuitenkaan ole vielä lopullisia 

vaan tarkentuvat teorian ja käytännön kautta. 

 

Toimipaikastamme nousi tarve osallistaa Punaposken avoimen päiväkodin käyt-

täjät avoimen varhaiskasvatussuunnitelman sisällön rakentumiseen. Toikon & 

Rantasen (2009, 90) ja Kanasen (2012,70) mukaan työntekijät ja asiakkaat 

saadaan sitoutumaan kehittämistyöhön osallistamisen avulla. Osallistamalla 

heidät alusta alkaen toimitaan, pystytään kehittämistyö kohdentamaan juuri hei-

dän tarpeitaan palvelevaksi. Osallistaminen tuo kehittämistyölle luotettavuutta ja 

eettisyyttä. 

 

Ojasalon ym. (2009, 30) mukaan aikaisempiin hankkeisiin ja tietoon tutustumi-

nen on tärkeää, sillä niistä voi löytää valmiita malleja joita voi hyödyntää omas-

sa kehittämistyössään. Opinnäytetyötä tehdessämme perehdyimme useiden 

kuntien avoimiin varhaiskasvatussuunnitelmiin. Porvoon kaupungin avoimen 

päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma oli Kontiolahden avoimen varhaiskas-

vatuksen työntekijän mielestä hyvä suunnitelma ja toivoi meidän kiinnittävän 

siihen huomiota. Porvoon avoimen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 

(2013,1) sisältää toiminnan kuvauksen, lapsiperheiden tukena toimimisen, toi-

mintaa ohjaavat arvot, yhteistyön ja verkostoitumisen sekä toiminnan kehittämi-

sen. Porvoon kaupungin avoimen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma antoi 

meille pohjaa Punaposken avointa varhaiskasvatussuunnitelmaa varten. 

 

Suunnitteluvaiheessa osallistuimme seutuyhteistyöpalaveriin. Palaverissa oli 

mukana lähikunnan avoimen varhaiskasvatuksen työntekijät sekä Kontiolahden 

kunnan avoimen varhaiskasvatuksen työntekijä. Palaverissa jaettiin näkemyk-

siä, kokemuksia ja kehittämisajatuksia avoimen varhaiskasvatuksen toiminnasta 

ja sisällöstä. Palaverissa nousi esiin avoimen varhaiskasvatustoiminnan eroa-

vaisuudet kuntien välillä. Tämä meidän tuli huomioida, kun suunnittelimme Pu-

naposkeen avointa varhaiskasvatussuunnitelmaa muun muassa toimintojen 
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kuvauksessa. Tästä esimerkkinä lapsille suunnattua kerhotoimintaa kutsuttiin 

näissä kunnissa eri nimikkeillä.  

 

Kehittämistehtävän määrittäminen ja rajaaminen tapahtui yhteistyössä toimipai-

kan kanssa. Saimme toimipaikalta selkeän kehittämiskohteen eli varhaiskasva-

tussuunnitelman. Avointa varhaiskasvatussuunnitelmaa suunniteltaessa teimme 

tiivistä yhteistyötä toimipaikan kanssa. Kuuntelimme heidän toiveitaan ja läh-

dimme rakentamaan yhteisiä tavoitteita varhaiskasvatussuunnitelmalle. Ra-

jasimme toimipaikan kanssa opinnäytetyömme niin, että toteutamme tuotokse-

na vain yksikön varhaiskasvatussuunnitelman. Ojasalon ym. (2009, 30) mukaan 

kehittämistehtävä tulee rajata tarkasti ja epätarkat tavoitteet vain hidastavat ja 

vaikeuttavat toimintaa. Liian suuret tavoitteet eivät palvele kehittämistyönkoh-

detta tai organisaatiota jolle se tehdään.  

 

Aineistonkeruumenetelmiä miettiessämme meidän tuli huomioida käyttäjien 

vaihtuvuus ja erilaisuus. Avoimeen päiväkoti toimintaa osallistuminen on va-

paaehtoista, eikä vaadi sitoutumista, sekä jokaisella ihmisellä on erilainen tapa 

tuoda mielipiteitään esille. Tämän vuoksi valitsimme kolme erilaista tapaa kerä-

tä aineistoa. Kuten Ojasalo ym. (2009, 40) toteaa, on menetelmiä valittaessa 

tärkeää tiedostaa mihin tietoa halutaan käyttää sekä mihin sitä tarvitaan. Erilais-

ten menetelmien avulla saadaan kerättyä toisiaan täydentävää tietoa ja eri nä-

kökulmia aiheeseen. Kehittämistyötä ei pystytä tekemään yksin, vaan jo mene-

telmiä valittaessa on huomioitava koko yhteisö ja sen tarpeet. Linski (2013, 59) 

toteaa myös artikkelissaan, että käyttäjien osallisuudella on keskeinen tehtävä 

palveluiden kehittämisessä. Osallistettaessa käyttäjiä kehittämistyöhön saadaan 

kokemusasiantuntijuutta, jonka avulla palvelut saadaan vastaamaan käyttäjien 

tarpeita. 

 

Valitsimme aineistonkeruumenetelmiksemme ryhmähaastattelun, käsitekartan 

ja piirtämisen aiheesta; mikä on kivaa kerhossa. Avoimeen päiväkoti toimintaan 

valitsimme aineistonkeruumenetelmiksi ryhmähaastattelun ja käsitekartan. Me-

netelmien tarkoitus oli täydentää toisiaan ja antaa mahdollisuus erilaiseen ta-

paan tuottaa tietoa. Leikkikerhossa keräsimme lapsilta tietoa piirtämisen avulla, 

mihin kuului myös keskustelua aiheesta. 
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Aineistonkeruuta varten teimme toimintasuunnitelman (liite 1). Toimintasuunni-

telma toimi runkona toiminnalle ja tämän avulla pystyimme näyttämään toimi-

paikkaan tulevan toiminnan. Ryhmähaastattelua varten suunnittelimme teema-

haastattelurungon (liite 2). Teemahaastattelunrunko ohjasi ja selkeytti haastat-

telumme kulkua. Teemahaastattelurunko oli vain meidän haastattelijoiden käy-

tössä. 

 

Teemahaastattelurunkoa suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon vaitiolovelvolli-

suus ja anonyymina pysymisen mahdollisuus. Tämä on tärkeää myös tuoda 

tiedoksi vastaajalle. Huomioon täytyy ottaa myös kysymysten asettelu ja se, 

että vastaajalta kysytään vain tutkimukseen liittyviä asioita. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) Sovelsimme näitä seikkoja myös osallistavas-

sa osuudessamme. Kohderyhmälle oli tärkeää tuoda heti aluksi esille, ketä 

olemme, mitä teemme ja mihin materiaali tulee. Anonyymisyys tuli säilyttää ja 

tiedon antaminen meidän käyttöömme tuli olla vapaaehtoista. Kohderyhmälle 

tuli tehdä selväksi, mitä tietoa käytämme opinnäytetyössämme ja avoimen var-

haiskasvatuksensuunnitelmassa. Kun aineistoa kerätään alaikäisiltä, on pyydet-

tävä lupa heidän huoltajiltaan. 

 

Opinnäytetyön suunnitelman palautimme joulukuussa 2013. Tämän jälkeen lä-

hetimme opinnäytetyösuunnitelmamme toimeksiantajalle ja Punaposken avoi-

men päiväkodin työntekijälle. Toimeksiantajalle lähetimme myös toimeksianto-

sopimuksen (liite 3), jonka hän täytti ja palautti meille. Emme tarvinneet opin-

näytetyötämme varten erillisiä tutkimuslupia, tästä sovimme yhdessä toimek-

siantajan kanssa. Tämän jälkeen aloimme suunnitella aineistonkeruu kertoja 

yhdessä Punaposken työntekijän kanssa. 

 

 

6.3 Aineistonkeruumenetelmät ja niiden toteutus 

 

Toikon ja Rantasen (2009, 90) mukaan kehittämistyö on sosiaalista toimintaa, 

joka vaatii ihmisten välistä vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista. Opinnäy-

tetyömme toteutusvaiheessa käytimme tiedon keräämiseen avoimessa toimin-

nassa ryhmähaastattelua, käsitekartan tekemistä ja leikkikerhossa piirtämistä ja 



28 

keskustelua aiheesta, mikä on kivaa kerhossa. Näillä menetelmillä osallistimme 

avoimen varhaiskasvatuspalvelun käyttäjiä avoimen varhaiskasvatussuunnitel-

man sisällön rakentumiseen.  

 

Ensimmäisellä kerralla kerroimme avoimen varhaiskasvatuksen käyttäjille keitä 

olemme, mitä tulimme tekemään ja mikä toimintamme tarkoitus. Ojasalon ym. 

(2009, 48) ja Eskolan & Suorannan (1998, 56) mukaan kehittämistyöhön tai tut-

kimukseen osallistuville on tärkeää kertoa mitä ollaan tekemässä, mikä on hei-

dän roolinsa ja mitkä ovat toiminnan tavoitteet. Tällä kerralla käytimme aineis-

tonkeruumenetelmänä ryhmähaastattelua, toteutimme haastattelun kahdelle eri 

ryhmälle. Ojasalon ym. (2009, 42) ja Hirsjärven & Hurmeen (2000, 61) mukaan 

ryhmähaastattelun kautta saatu tieto on usein luotettavamaa kuin yksilöhaastat-

telusta saatu, sillä haastattelijan vaikutus on pienempi. Ryhmähaastattelu on 

keskustelevaa ja eroaa näin yksilöhaastattelusta. Ryhmähaastattelussa osallis-

tujat kommentoivat keskusteltavaa asiaa vapaasti ja tietoa saadaan laajemmin 

tutkittavasta asiasta. Ryhmähaastattelu sopii haastattelu muodoksi etenkin sil-

loin, kun on tarkoitus selvittää henkilöiden yhtenäinen näkemys ja mielipide yh-

teisestä asiasta. 

 

Ryhmähaastattelun tarkoitus oli osallistaa avoimen varhaiskasvatuksen käyttä-

jiä varhaiskasvatussuunnitelman sisällön rakentumiseen. Ryhmähaastattelussa 

oli mukana avoimen päiväkodin toimintaan osallistuvia perheitä. Ryhmähaastat-

teluun oli valittu erilaisia avoimeen varhaiskasvatukseen ja sen käyttöön liittyviä 

teemoja, joiden pohjalta lähdimme toteuttamaan haastattelua. Eettisyyden ja 

luotettavuuden vuoksi ennen haastattelua pyysimme osallistujilta lupaa nauhoit-

taa keskustelu myöhempää käsittelyä varten. 

 

Osallistuimme kumpikin molempiin haastatteluihin. Ojasalo ym. (2009, 100–

101) mukaan on hyvä, että haastattelijoita on enemmän kuin yksi. Kaksi haas-

tattelijaa luo rennomman ilmapiirin ja keskustelusta tulee monipuolisempaa. 

Tällöin toinen haastattelija voi paneutua enemmän keskusteluun ja pitää sen 

teemoissa, toisen dokumentoidessa haastattelua. Nauhoitimme haastattelun, 

jotta saisimme luotettavasti kerättyä tarvitsemamme tiedon.  
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Haastattelulle varasimme oman tilan avoimesta päiväkodista, johon pyysimme 

käyttäjiä tulemaan. Jokainen käyttäjä sai itse päättää haluaako osallistua ryh-

mähaastatteluun vai ei. Haastattelutilanteessa istuimme ringissä lasten ja van-

hempien kanssa lattialla. Avoimen päiväkodin toiminnassa jokainen vanhempi 

on vastuussa omasta lapsestaan, tämän vuoksi lapset osallistuivat haastatte-

luun. Tämä osaltaan vaikutti haastattelutilanteen ilmapiiriin luomalla siihen tie-

tynlaista rentoutta ja vapautuneisuutta. 

 

Toisella kerralla keräsimme avoimen päiväkodin käyttäjiltä tietoa käsitekartan 

avulla. Avoimen päiväkodin toiminta on vapaaehtoista, eikä siihen tarvitse sitou-

tua tämän vuoksi paikalla oli eri käyttäjiä kuin ensimmäisellä kerralla. Aloitimme 

tämänkin toimintakerran kertomalla ensimmäiseksi keitä olemme ja mitä tulim-

me tekemään sekä kertomalla mihin kerättyä tietoa tullaan käyttämään. 

 

Käsitekartan tarkoituksena oli kerätä käyttäjille tärkeitä arvoja, ajatuksia ja asioi-

ta. Käsitekartan pohjana oli suuri kartonki, jossa oli otsikkona keskellä; avoi-

messa päiväkodissa minulle tärkeitä arvoja, ajatuksia ja asioita. Ohjeistimme 

käyttäjiä kirjoittamaan tai piirtämään kartongille edellä mainituista asioista nou-

sevia ajatuksia. Åhlbergin (2010, 61–62, 67) mukaan käsitekartalla saadaan 

paremmin esille ihmisten ajatuksia ja ajattelua. Puhuessa ihminen kertoo asiois-

ta laajasti, eikä siitä ole helppo löytää keskeisiä käsitteitä. Käsitekarttaa tehdes-

sä ihminen joutuu keskittymään aiheeseen. Silloin ihminen joutuu tarkentamaan 

omia käsitteitään sekä yhdistämään käsitteitä toisiinsa. Ryhmänä tehty käsite-

kartta mahdollistaa luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Yhdessä tehdyn 

käsitekartan avulla voidaan löytää yhteinen linja, esimerkiksi toiminnalle.  

 

Käsitekartta oli sijoitettu tilaan pöydälle ja siihen jokainen käyttäjä sai halutes-

saan mennä kirjoittamaan tai piirtämään ajatuksiaan. Käyttäjät eivät kuitenkaan 

innostuneet täyttämään käsitekarttaa. Sovimme yhdessä käyttäjien ja työnteki-

jän kanssa, että käsitekartta jätetään tilaan ja teimme käsitekartan käyttämiseen 

kirjallisen ohjeistuksen. Näin useammalla käyttäjällä oli mahdollisuus täyttää 

käsitekarttaa seuraavilla avoimen päiväkodin kerroilla. Tämä onnistui ja saimme 

käsitekarttaan useamman käyttäjän näkemyksen. 
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Kolmannella kerralla osallistimme leikkikerhossa käyviä lapsia. Viikkoa ennen 

toimintaa olimme lähettäneet jokaisen lapsen huoltajille saatekirjeen (liite 4). 

Saatekirjeessä pyysimme huoltajilta lupaa, saako lapsi osallistua järjestä-

määmme toimintaan sekä saako hänen tuottamaansa kuvallista materiaalia 

käyttää opinnäytetyössämme ja avoimessa varhaiskasvatuksensuunnitelmassa. 

Piirtämisen tarkoitus oli saada lapset osallistumaan Punaposken avoimen var-

haiskasvatuksen tekoon. Piirtämisen ja piirustuksista keskustelun avulla saim-

me lapsilta näkemyksiä heille tärkeistä asioista varhaiskasvatuksen leikkiker-

hossa sekä kuvitusta Punaposken avoimeen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

 

Aloitimme toiminnan kertomalla lapsille keitä olemme ja mitä tulimme heidän 

kanssaan tekemään. Sen jälkeen pyysimme lapsia piirtämään pienissä ryhmis-

sä aiheesta, mikä on kivaa kerhossa. Piirtämisen aikana keskustelimme lasten 

kanssa aiheesta ja teimme muistiinpanoja. Nousiaisen (2004, 68–69) mukaan 

lasten piirtämistä kuvista saadaan tietoa hänen luonteestaan, kiinnostuksen 

kohteistaan sekä tapahtumista hänen elämästään. Kuvista tulisi piirtämisen jäl-

keen käydä keskustelua, sillä näin lapsi oppii ilmaisemaan kuvallisen viestinsä 

sanallisesti. Sanallisen ilmaisun avulla lapsi pystyy kertomaan ajatuksiaan ku-

vallisesta työstään. Myös Aarnos (2010, 178) toteaa, että lapsille piirtäminen on 

hyvä ilmaisukeino ja tuo keskusteltavan aiheen konkreettisemmaksi ja helpom-

maksi puhua. Piirtäminen aiheesta tuo lapselle konkreettisia mielikuvia ja auttaa 

tuomaan keskusteltavan aiheen lapsen omaan kokemus- ja elämysmaailmaan.  

 

 

6.4 Aineiston tarkastelu 

 

Aloitimme ryhmähaastattelujen purkamisen heti haastattelujen jälkeen. Kuunte-

limme nauhoitukset useaan kertaan ja kirjasimme ylös nauhoituksessa esiinty-

viä ilmiöitä, samalla peilasimme niitä haastattelun aikana tekemiimme muistiin-

panoihin. Tämän jälkeen aloimme teemoitella materiaaliamme. Hirsjärvi & Hur-

me (2000, 138) mukaan analyysia tehdessä aineistoa ei tarvitse litteroida, vaan 

teemat voidaan koodata suoraan nauhoitusta kuunneltaessa. 
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Aineistoomme koostuu lasten ja aikuisten näkemyksistä, teemoittelun avulla 

saadaan nostettua esiin samankaltaisuuksia. Hirsjärvi & Hurme (2000, 173) 

mukaan haastattelussa ei useinkaan saada kahdelta ihmiseltä samaa vastaus-

ta. Vastaukset voidaan kuitenkin koodata samaan luokkaan ja näin saadaan 

yhtenäisiä teemoja. Esimerkiksi ryhmähaastattelussa aikuiset kertoivat kuinka 

tärkeää on tavata muita vanhempia. Lasten piirtämisen aikana lapset kertoivat, 

kerhossa on kivaa käydä kun saa kavereita. Nämä voidaan yhdistää saman 

teeman alaisuuteen. 

 

Teemoittelun teimme teemahaastattelurunkomme (liite 2) avulla. Kanasen 

(2012, 117) mukaan teemahaastattelussa kaikille haastatteluun osallistuneille 

on esitetty samat teemat. Tämä helpottaa haastattelun tarkastelua, sillä aineisto 

voidaan purkaa samojen teemojen alle. Kuuntelimme haastattelumme nauhoi-

tuksia useaan kertaan ja kirjasimme käyttäjien suorat lainaukset teemahaastat-

telurunkomme (liite 2) teemojen alle. Seuraavaksi käsittelimme käsitekartan 

tekstit ja lisäsimme siitä suorat lainaukset teemahaastattelurungon teemojen 

alle. Viimeinen vaihe oli lasten kanssa käydyistä keskusteluista nousseiden 

suorien lainausten kirjaaminen teemahaastattelurungon teemoihin.  

 

Punaposken avoimeen varhaiskasvatussuunnitelmaan (ks. liite 5, 7) käytimme 

käyttäjiltä nousseita suoria lainauksia. Suorat lainaukset kertovat mitä käyttäjät 

pitävät toiminnassa heille merkityksellisinä ja tärkeinä asioina. Opinnäytetyötä 

varten jatkoimme teemoittelua ja saimme sen avulla käsitteitä, jotka ovat merki-

tyksellisiä opinnäytetyömme kannalta. 

 

Teemoittain esitetyt suorat lainaukset ovat usein mielenkiintoisia, mutta niiden 

avulla ei voida tehdä syvällistä analyysia tai johtopäätöksiä. Teemoittelu vaatii 

toimiakseen vuoropuhelua teorian ja empirian välillä. (Eskola & Suoranta 2008, 

175.) Muodostimme suorista lainauksista kuusi pääteemaa, joita olivat vertais-

tuki, ammattitaitoinen ohjaaja, yhteisöllisyys, leikki, vanhemmuuden tukeminen 

ja turvallinen ilmapiiri. Ojasalo ym. (2009, 99) toteaa, että analysointivaiheessa 

on hyvä peilata käsiteltyä aineistoa teoriaan. Usein aineiston analysointi tuo 

myös esiin uusia teorioita, joita kehittämistyö tarvitsee tuekseen. Teemoitellusta 

aineistosta löysimme opinnäytetyömme kannalta tärkeitä käsitteitä, joita meidän 
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tuli lisätä omaan teoreettiseen viitekehykseemme. Esimerkiksi leikki, yhteisölli-

syys ja vanhempien tukeminen olivat keskeisiä käsitteitä aiheemme kannalta. 

 

 

6.5 Tuotoksen viimeistelyvaihe 

 

Punaposken avoimen varhaiskasvatussuunnitelman viimeistelyvaiheen aloitim-

me tuotoksen arvioinnilla. Pyysimme avoimen päiväkodin käyttäjä arvioimaan 

varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kupilan (2004, 113–116) mukaan laadukkaa-

seen varhaiskasvatukseen kuuluu olennaisena osana arviointi. Arvioinnilla pys-

tytään vahvistamaan varhaiskasvatuksen kehittämistyötä ja varmistamaan sen 

tarkoituksenmukaisuus. Koko yhteisön tulee saada osallistua arviointiin tasa-

puolisesti, tämä tukee koko yhteisön sitoutumista kehittämiseen. 

 

Ojasalon ym. (2009, 47) mukaan koko kehittämistyönajan kerätty palaute ja ar-

viointi toimivat suunnannäyttäjinä koko prosessille. Kävimme Punaposken työn-

tekijän kanssa vuoropuhelua koko varhaiskasvatussuunnitelman tekemisen 

ajan. Pyysimme häneltä jatkuvaa arviointia ja palautetta työn eri vaiheissa. Var-

haiskasvatussuunnitelmaamme arvioitiin myös työyhteisön ohjauspalaverissa, 

johon osallistui avoimen varhaiskasvatuksen työntekijä, Kontiolahden kunnan 

varhaiskasvatuksen/päällikkö sekä avoimessa varhaiskasvatuksessa toimivien 

eri järjestöjen työntekijöitä.  

 

Kävimme 27.3.2014 esittelemässä viimeistelyä vaille valmiin avoimen varhais-

kasvatussuunnitelman avoin päiväkoti Punaposkessa. Paikalla oli avoimen var-

haiskasvatussuunnitelman tekoon osallistuneita vanhempia ja lapsia sekä myös 

sellaisia lapsia ja vanhempia, jotka eivät olleet paikalla aineiston keräämisker-

roilla. Kerroimme heille mitä avoimen päiväkoti Punaposken varhaiskasvatus-

suunnitelma sisältää ja miten sen rakentunut. Myös avoimeen varhaiskasvatus-

suunnitelmaan osallistuneet kertoivat omia näkemyksiä ja kokemuksia miten he 

kokivat avoimen varhaiskasvatussuunnitelman tekemisen. Tämän jälkeen käyt-

täjät ja työntekijä saivat tutustua rauhassa avoimeen varhaiskasvatussuunni-

telmaan ja antaa siitä suullista arviointia. Kerroimme, kuinka suunnitelmaa voi-

daan tulevaisuudessa päivittää tarpeen tullen. 
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Arvioinnin tarkoituksena on osoittaa, kuinka kehittämistyö on onnistunut. Arvi-

ointi voidaan suunnata kehittämistyön tuloksiin sekä lopputuotokseen. Kehittä-

mistyön tuotosta arvioitaessa kriteereinä voivat olla esimerkiksi tuotoksen yk-

sinkertaisuus, helppokäyttöisyys ja merkittävyys. (Ojasalo ym. 2009, 47.) Käyt-

täjiltä ja työntekijältä kerätyssä arvioinnissa halusimme kiinnittää huomiota eri-

tyisesti edellä mainittuihin seikkoihin.  

 

Päädyimme keräämään käyttäjiltä arviointia suullisesti. Sillä aineiston keruun 

jälkeen saimme palautetta käyttäjiltä, että heidän on helpompaa ilmaista itseään 

suullisesti. He perustelivat tämän sillä, että ympäristö on niin hektinen ja silloin 

kirjalliseen tuotokseen keskittyminen on haastavaa. Halusimme sisällyttää arvi-

oinnin keräämisen avoimen päiväkodin toimintaan. Tällöin emme asettaneet 

käyttäjille paineita eikä velvoitteita osallistua arviointiin. Osallistuminen arvioin-

tiin oli vapaaehtoista ja se tapahtui muun toiminnan ohella. 

 

Arvioinnin avulla pystyimme tekemään Punaposken avoimesta varhaiskasva-

tussuunnitelmasta vielä asiakaslähtöisemmän. Arvioinnin ansioista pystyimme 

tarkastelemaan sisältöä ja ulkoasua kohderyhmän näkökulmasta. Saamamme 

kommentit oli pääsääntöisesti positiivista ja koski varhaiskasvatussuunnitelman 

luettavuutta. Arvioijat kokivat Punaposken avoimen varhaiskasvatussuunnitel-

man seuraavasti:  

 helposti luettava ja napakka paketti, kaipaisi kuitenkin lähteitä 

 hyvä, ei ollut turhia löpinöitä ja sanahelinää 

 käytännöllinen ja totuudenmukainen 

 helppolukuinen, selkeä ja toimiva 

 sananmuotoihin tarkkuutta 

 jaksaa lukea loppuun asti. 

 

Arvioinnista kommenttien ja palautteen pohjalta teimme vielä tarvittavat muu-

tokset, jonka jälkeen palautimme lopullisen version Punaposken avoimesta var-

haiskasvatussuunnitelmasta sähköisesti sekä paperisena versiona Punaposken 

työntekijälle sekä toimeksiantajalle. 
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7 Tuotoksen esittely 

 

 

Tuotoksenamme syntyi Kontiolahden kunnalle avoimeen päiväkoti Punapos-

keen varhaiskasvatussuunnitelma (liite 5). Kuvaamme tässä osiossa mitä var-

haiskasvatussuunnitelma pitää sisällään. Varhaiskasvatussuunnitelman raken-

tumiseen ovat vaikuttaneet yhteistyössä toimeksiantaja, työntekijät ja avoimen 

varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjät. Punaposken varhaiskasvatussuunnitelma 

löytyy liitteestä 5. Varhaiskasvatussuunnitelma tulee toimeksiantajalle myös 

sähköisenä versiona, jotta sen päivittäminen olisi tulevaisuudessa mahdolli-

simman yksinkertaista ja helppoa. 

 

Toimeksiantajan toiveena oli, että varhaiskasvatussuunnitelman tulisi olla käyt-

täjien näköinen, helppolukuinen ja käytännöllinen. Punaposken varhaiskasva-

tussuunnitelma koostuu teoriaosuudesta, toiminnan esittelystä, avointa varhais-

kasvatustoimintaa ohjaavista tekijöistä, yhteistyökumppaneiden esittelystä, tule-

vaisuuden kehittämiskohteista sekä käyttäjien näkökulmista avointa toimintaa 

kohtaan. Varhaiskasvatussuunnitelma on kuvitettu leikkikerholaisten kuvallisilla 

tuotoksilla. Laajuudeltaan varhaiskasvatussuunnitelma on 11 sivua. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman ensimmäisessä osiossa kuvataan yleisesti avoin-

ta varhaiskasvatustoimintaa. Osion tarkoitus on selkeyttää lukijalle mitä avoin 

varhaiskasvatus on, kenelle se on tarkoitettu sekä kuka sitä järjestää. Lopuksi 

osiossa kerrotaan avoimen varhaiskasvatuksen järjestämisestä Kontiolahden 

kunnassa. 

 

Toisessa osiossa kerrotaan tarkemmin Punaposkessa järjestettävistä toimin-

nanmuodoista. Toimintamuodot ovat kunnan järjestämä avoin päiväkoti ja var-

haiskasvatuksen leikkikerho. Honkalampi-säätiön järjestämä LAA-LA leikkitoi-

minta, Mannerheimin lastensuojeluliiton ylläpitämä perhekahvila ja Kontiolahden 

seurakunnan järjestämä arkipyhäkoulu sekä muu Punaposkessa mahdollisesti 

järjestettävä avoin toiminta. Toimintamuodot ovat eriteltyinä varhaiskasvatus-

suunnitelmassa ja jokaisen toiminnan kohdalla kerrotaan kenelle ne on suun-

nattu sekä mahdollisista ennakkoilmoittautumisista ja maksuista. Tiedot osioon 
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olemme saaneet yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Osion lopussa on Puna-

posken viikko-ohjelma, johon on tiivistetty Punaposkessa viikoittain järjestettävä 

toiminta.  

 

Kolmannessa osiossa kerrotaan Punaposken toimintaa ohjaavista arvoista sekä 

käyttäjille tärkeistä asioista. Punaposken toimintaa ohjaavat arvot nousevat 

Kontiolahden kunnan varhaiskasvatussuunnitelmasta sekä avoimen varhais-

kasvatuspalveluiden käyttäjiltä. Osiossa on ensin avattu arvot Kontiolahden 

kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan. Käyttäjille tärkeät asiat on ku-

vattu varhaiskasvatussuunnitelmassa punaiseen talopohjaan suorin lainauksin. 

Aineiston tarkastelun pohjalta huomasimme yhteneväisyydet kunnan ja käyttäji-

en arvoissa. 

 

Neljäs osio käsittelee Punaposken toiminnan kehittämistä. Tässä osiossa tulee 

esille, kuinka avointa varhaiskasvatustoimintaa aiotaan jatkossa kehittää. Vii-

denteen osioon on koottu Punaposken yhteystiedot. Kuudes osio on lähteet, 

joita käytimme tehdessämme Punaposken avointa varhaiskasvatussuunnitel-

maa.  

 

 

8 Pohdinta 

 

 

8.1 Opinnäytetyön prosessin ja tuotoksen arviointi 

 

Opinnäytetyöprosessimme rakentui Punaposken avoimen varhaiskasvatus-

suunnitelman ympärille. Kehittämistyö oli yksi lähtökohta toiminnallemme ja ku-

ten Ojasalo ym. (2009, 14) toteaa, kehittämistyön avulla opiskelija pystyy syven-

tämään, oppimaan ja testaamaan omia taitojaan muun muassa vuorovaikutus-

taitojen ja käytännön toteutusta. Opinnäytetyössämme olimme mukana kehit-

tämässä toimintaa yhdessä avoimen varhaiskasvatuksen käyttäjien, toimeksian-

tajan ja työntekijän kanssa. Tavoitteenamme oli kehittää avoin päiväkoti Puna-

poskeen toimiva varhaiskasvatussuunnitelma. Avoimen varhaiskasvatussuunni-

telman tavoite oli toimia työkaluna työntekijälle toiminnan ohjauksessa sekä 
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tuoda toimintaa näkyväksi käyttäjille. Punaposken avoimen varhaiskasvatus-

suunnitelman tarkoitus oli olla sisällöltään helppolukuinen ja tiivis. 

 

Toimeksiantajalta ja avoimen varhaiskasvatuksen työntekijältä tuli toive, että 

osallistaisimme avoimen varhaiskasvatuksen käyttäjät suunnitelman tekoon. 

Halusimme, että avoimen päiväkoti Punaposken varhaiskasvatussuunnitelma 

rakentuu huomioiden niin käyttäjien kuin työntekijän ja toimeksiantajan tarpeet 

ja näkökulmat. Tämän vuoksi meillä oli käyttäjille osallistava osuus sekä kä-

vimme aktiivista keskustelua avoimen varhaiskasvatussuunnitelman rakentumi-

sesta työntekijän ja toimeksiantajan kanssa. Toikko ja Rantanen (2009, 90) to-

teavat, että kehittämistyö on sosiaalista toimintaa, joka vaatii ihmisten välistä 

vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista.  

 

Yhteistyömme avoin päiväkoti Punaposken työntekijän kanssa muotoutui tiiviik-

si. Yhteistyömme oli vastavuoroista, avointa sekä yhteistyön ilmapiiri oli läm-

minhenkinen ja huumoripitoinen. Hyvä vuorovaikutussuhde avoimen varhais-

kasvatuksen työntekijään helpotti meidän opinnäytetyömme prosessia ja esi-

merkiksi kriittisen palautteen ja arvioinnin pyytäminen oli helppoa koko proses-

sin ajan. Käyttäjien osallistuminen toimintaamme oli vapaaehtoista ja tapahtui 

heidän ehdoillaan. Emme halunneet omalla toiminnallamme luoda käyttäjille 

paineita osallistumiseen. Käyttäjät osallistuivat toimintaan kuitenkin aktiivisesti, 

sillä he kokivat vaikuttamisen avoimeen varhaiskasvatussuunnitelmaan tärke-

äksi.  

 

Työparityöskentely korostui opinnäytetyöprosessin aikana. Meillä molemmilla 

on haasteita kirjallisessa tuottamisessa, joten asetimme itselle suuret paineet ja 

tavoitteet opinnäytetyön raportin kirjoittamiseen. Kirjoittaminen sujui meiltä par-

haiten yhdessä. Päädyimme siihen, että meidän kannaltamme on paras kirjoit-

taa koko opinnäytetyö kahdestaan. Tällöin pystyimme tukemaan ja kannusta-

maan toisiamme koko opinnäytetyöprosessin ajan. Saimme vertaispalautetta 

opiskelija tovereilta sekä opettajilta, että olemme liian itsekriittisiä ja tämä vain 

hidastaa kirjallista tuottamistamme. Otimme näistä neuvoista opiksi ja aloimme 

kirjoittaa tekstiä vapaamuotoisemmin ja korjasimme sen vasta myöhäisemmäs-

sä vaiheessa.  
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Avoimen varhaiskasvatuksen käyttäjien osallistavassa osuudessa työparityös-

kentely oli sujuvaa. Teimme alustavat suunnitelman, kuinka toimimme ja ja-

oimme vastuualueet. Yhdessä työskentely oli luonnollista ja tuimme toisiamme 

tarvittaessa. Parityöskentely mahdollisti esimerkiksi Ojasalon ym. (2009, 100–

101) mukaan haastattelutilanteessa rennomman ilmapiirin ja keskustelusta tuli 

monipuolisempaa. Tällöin toinen haastattelija voi paneutua enemmän keskuste-

luun ja pitää sen teemoissa, toisen dokumentoidessa haastattelua. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana haastavaksi koimme, oikeanlaisten aineistonke-

ruumenetelmien valinnan. Avoimen varhaiskasvatuksenpalveluita käyttää laaja 

asiakasryhmä, johon kuuluu lapsia, heidän vanhempiaan sekä muita lasten lä-

heisiä. Tästä syystä valitsimme usean menetelmän osallistaa käyttäjiä. Käsite-

kartta aineistonkeruumenetelmänä ei soveltunut avoimen päiväkodin käyttäjille. 

He kokivat, että kirjallinen tuottaminen ei ole heille ominainen tapa toimia ja vil-

kas toimintaympäristö toi haasteita heidän keskittymiselle. Otimme tästä opik-

semme ja arviointia pyytäessämme emme käyttäneet lainkaan kirjallisen tuot-

tamisen menetelmiä.  

 

Arviointia suoritimme koko opinnäytetyöprosessin ajan. Arviointia ja palautetta 

saimme toimeksiantajalta, avoimenvarhaiskasvatuksen työntekijältä, avoimen 

varhaiskasvatuksen käyttäjiltä sekä Punaposkessa toimivilta järjestöiltä ja seu-

rakunnalta. Tämä oli meistä hyvä, sillä monesti omalle työlleen sokeutuu, eikä 

epäkohtia enää huomaa. Saimme myös vertaispalautetta opiskelijatovereilta. 

Meille nämä kaikki saamamme arvioinnit ja palautteet merkitsivät paljon ja 

otimme ne huomioon opinnäytetyössämme. Koimme, että ne auttoivat meitä 

rakentamaan toimivan avoimen varhaiskasvatussuunnitelman. Ojasalon ym. 

(2009, 47) mukaan arviointia on hyvä tehdä koko kehittämistyön ajan. Arvioinnin 

avulla saadaan palautetta kehittämistyöhön osallistuneilta ja se suuntaa kehit-

tämistyötä kohti oikeita päämääriä. Arvioinnin avulla myös todistetaan kehittä-

mistyön onnistuminen. 

 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessimme sujui hyvin. Tähän vaikutti yh-

teistyömme sujuvuus ja yhdessä sovittu aikataulu. Etenimme suunnittelemam-

me aikataulun mukaisesti ja asetimme itsellemme välitavoitteita, jotka määritti-
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vät opinnäytetyöprosessin etenemistä. Aina emme saavuttaneet määräaikaan 

mennessä asettamiamme välitavoitteita, mutta tämän jälkeen työskentelimme 

ahkerammin saavuttaaksemme seuraavan vaiheen ajoissa. Meille lisää moti-

vaatiota prosessiin antoi toimipaikan ja muiden kuntien avoimen varhaiskasva-

tuksen työntekijöiden kiinnostus prosessiamme kohtaan. Tämän vuoksi tun-

simme tekevämme tärkeää ja arvokasta työtä.  

 

Lopulliseen tuotokseen olemme tyytyväisiä, sillä sen ulkoasu ja sisältö vastasi-

vat tuotokselle asettamiamme tavoitteita. Tämä tuli myös ilmi saamastamme 

palautteesta ja arvioinnista toimeksiantajalta, Punaposken käyttäjiltä ja työnteki-

jältä. He kokivat tuotoksen olevan ulkoasultaan ja sisällöltään heidän tarpeitaan 

palveleva, etenkin helppolukuisuutta korostettiin keräämässämme arvioinnissa. 

Kuvat elävöittivät ja herättivät mielenkiintoa tuotosta kohtaan, sillä muuten sisäl-

tö olisi voinut olla raskasta lukea.  

 

 

8.2 Oppimiskokemukset ja ammatillinen kasvu 

 

Tulevina varhaiskasvatuksen työntekijöinä meidän on tärkeää tietää, mistä var-

haiskasvatus koostuu. Opinnäytetyöprosessimme aikana tietomme varhaiskas-

vatuksen lähtökohdista ja avoimesta varhaiskasvatuksesta ovat vahvistuneet 

niin teorian kuin käytännön osalta. Lisäksi olemme saaneet paljon uusia näkö-

kulmia sekä työvälineitä työhömme varhaiskasvatuksen ammattilaisina. 

 

Punaposken avointa varhaiskasvatussuunnitelmaa tehdessä huomasimme, 

kuinka suuri vaikutus varhaiskasvatussuunnitelmilla on toiminnan sisältöön ja 

sen järjestämiseen. Tämän havainnon perusteella opimme, kuinka voimme itse 

työssämme käyttää varhaiskasvatussuunnitelmaa työtämme ohjaavana väli-

neenä. Mikkola & Nivalainen (2009, 13–14) toteavat, että varhaiskasvatussuun-

nitelman on tarkoitus toimia konkreettisena työvälineenä ammattikasvattajalle. 

 

Happo (2008, 104) toteaa, että sosionomeilta (AMK) löytyy paljon osaamista 

vanhempien ja perheiden kanssa tehtävään työhön. Opinnäytetyömme osallis-

tavan osuuden aikana kohtasimme koko perheen. Tämä oli meille täysin uusi 
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asiakasryhmä, sillä päiväkodissa vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on eri-

laista. Päiväkodissa vanhemmat eivät yleensä osallistu päiväntoimintaan toisin 

kuin avoimessa päiväkodissa. Avoimessa päiväkodissa täytyy huomioida toi-

mintaa suunniteltaessa niin lapset kuin vanhemmat. Toiminnan täytyy vastata 

koko perheen tarpeita ja toiveita. 

 

Opinnäytetyöprosessimme aikana meille tarjoutui mahdollisuus osallistua seu-

tuyhteistyöpalaveriin, jossa opimme avoimen varhaiskasvatuspalveluiden erilai-

suudesta kunnittain. Tästä saimme konkreettisia esimerkkejä, kuinka suuria 

eroja kuntien tarjoamien palveluiden välillä on. Yhdistimme tästä saamaamme 

tietoa esimerkiksi avoimen varhaiskasvatuksen termien selkeään avaamiseen 

omassa tuotoksessamme. Opimme myös, kuinka seutuyhteistyötä voidaan 

hyödyntämään oman paikkakunnan toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi, 

kuinka avointa varhaiskasvatustoimintaa voidaan markkinoida käyttäjille. 

 

 

8.3 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyöprosessimme aineiston keruuvaiheessa kerroimme käyttäjille, kei-

tä olemme ja mitä tulimme tekemään. Kerroimme myös mikä on heidän osuu-

tensa meidän prosessiimme ja mihin heidän tuottamaansa tietoa tullaan käyt-

tämään. Tämän tarkoitus oli madaltaa käyttäjien kynnystä osallistua toimintaa 

sekä tuoda toiminnalle luotettavuutta ja eettisyyttä. Ojasalon ym. (2009, 48) ja 

Eskolan & Suorannan (1998, 56) mukaan kehittämistyössä ja tutkimuksissa on 

tärkeää kertoa siihen osallistuville, mistä toiminnassa on kyse, mikä on sen ta-

voite ja mikä on heidän osuutensa siihen. Aineistoa keräsimme myös lapsilta, 

jolloin heidän vanhemmiltaan täytyi kysyä lupa lapsen osallistumiseen. Ky-

syimme lupaa vanhemmilta saatekirjeellä (liite 4), jossa kerroimme edellä maini-

tut asiat ja korostimme lasten anonyymisyyden säilymistä. 

 

Kaikille aineiston keruuseen osallistuneille käyttäjille painotimme vapaehtoisuut-

ta osallistua sekä sitä, että heidän nimeään tai muita tunnistettavia tietoja ei tul-

la käyttämään opinnäytetyössämme tai tuotoksessamme. Kerroimme käyttäjille, 

mitä keräämällemme aineistolle tapahtuu sen käsittelyn jälkeen. Haastattelujen 
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nauhoitukset, käsitekartta ja muut tekemämme muistiinpanot tuhotaan asian-

mukaisesti. Lasten piirustukset palautetaan takaisin Punaposken avoimen päi-

väkodin työntekijälle, hän antaa ne takaisin lapsien perheille. 

 

Osallistamalla avoimen varhaiskasvatuksen käyttäjät, sekä työntekijät, saimme 

riittävästi tietoa tuotoksemme rakentamista varten. Tieto ei ole vain yhden ihmi-

sen mielipide, vaan jokainen toimintaan osallistuva sai tasapuolisesti tuoda 

omia näkökulmiaan esille. Kuitenkin jokaisen osallistujan tuli antaa suostumus 

yhteisen tuotoksen dokumentointiin. Myös toiminnan dokumentoinnissa esimer-

kiksi haastattelujen nauhoituksessa täytyy jokaisen siihen osallistuvat antaa 

suostumus haastattelun nauhoitukseen ja sen jatkokäsittelyyn. Toikon & Ranta-

sen (2009, 90) ja Kanasen (2012, 70) mukaan kehittämistyölle saadaan luotet-

tavuutta ja eettisyyttä osallistamalla kohderyhmä. Osallistamalla kohderyhmä 

kehittämistyöhön heidät saadaan sitoutumaan toimintaan sekä näin se palvelee 

paremmin heidän tarpeitaan. 

 

Opinnäytetyöllemme ja tuotoksellemme saimme luotettavuutta järjestämällä 

useammanlaisia aineistonkeruumenetelmiä käyttäjille. Menetelmät olivat erilai-

sia, jotta käyttäjät pystyisivät osallistumaan Punaposken avoimen varhaiskasva-

tussuunnitelman tekoon heille sopivalla tavalla. Ojasalon ym. (2009, 40) mu-

kaan erilaisten menetelmien avulla pystytään keräämään toisiaan täydentävää 

tietoa. Menetelmiä valittaessa on hyvä huomioida osallistujien tarpeet ja yksilöl-

lisyys.  

 

Tuotosta viimeistellessämme pohdimme lähteiden merkitsemistapoja ja sitä, 

kuinka ne vaikuttavat ulkoasuun ja luettavuuteen. Tarkastellessamme muiden 

kuntien ja kaupunkien varhaiskasvatussuunnitelmia havaitsimme, ettei niissä 

ollut tekstinsisäisiä lähdeviitteitä tai lähdeluetteloa. Keskustelimme asiasta 

avoimen varhaiskasvatuksen työntekijän ja toimeksiantajan kanssa. Heiltä tuli 

toive, ettei Punaposken avoimeen varhaiskasvatussuunnitelmaan merkittäisi 

lähteitä. Sisäisten lähdeviitteiden merkitseminen tekisi tekstistä vaikealukuista ja 

sekavaa. Päädyimme jättämään sisäiset lähdeviittaukset pois tekstistä, jotta se 

olisi ulkoasultaan helpompilukuinen. Käyttäjiltä tuli kuitenkin toive, että lopussa 

olisi lähdeluettelo. Päädyimme tekemään tuotokseen lähdeluettelon, jonka toi-
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meksiantaja voi halutessaan jättää pois. Lähteet tuovat tuotoksellemme luotet-

tavuutta ja eettisyyttä sekä kuuluvat oleellisena osana opinnäytetyöhön. 

 

Opinnäytetyömme tuotosta tehtäessä meidän täytyi huomioida, että emme voi 

rakentaa sitä vain käyttäjien, työntekijän ja toimeksiantajan toiveiden mukaan. 

Tuotoksen tulee noudattaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja valta-

kunnallisia linjauksia sekä Kontiolahden kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

Näin tuotoksemme täyttää varhaiskasvatussuunnitelmalle asetettuja reunaehto-

ja ja mahdollistaa yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen tuottamisen. Tämä tuo 

tuotoksellemme eettisyyttä ja uskottavuutta. 

 

 

8.4 Jatkotutkimus- ja kehittämisideat 

 

Opetusalan Ammattijärjestö (2014) toivoo, että uusi laki selkeyttää varhaiskas-

vatuksen käsitteitä ja määrittää valtakunnalliset reunaehdot varhaiskasvatus-

palveluille. Avoimella varhaiskasvatuksella ei ole vielä tarkkoja reunaehtoja tai 

käsitteitä. Tällä hetkellä kunnan järjestämää toimintaa ohjaavat varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet ja linjaukset sekä kunnan varhaiskasvatussuunni-

telma. Uuden varhaiskasvatuslain toivotaan tuovan yhdenmukaisuutta avoimen 

varhaiskasvatuksen sisältöön.  

 

Mikkola & Nivala (2009, 13–14) toteavat, että varhaiskasvatussuunnitelman 

päivittäminen on tärkeää, jotta löydetään yksikön kehittämiskohteet ja toiminnan 

tarkoitus. Opinnäytetyömme näkökulmasta olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka 

Punaposken varhaiskasvatussuunnitelma lähtee kehittymään ja miten käyttäjät 

ottavat sen vastaan sekä osallistuvat jatkossa sen arviointiin ja kehittämiseen. 

Yksi hyvä tutkimuksen aihe olisi tarkastella, kuinka Punaposken toimijat ja käyt-

täjät sitoutuvat tulevaisuudessa varhaiskasvatussuunnitelman kehittämiseen. 

 

Opinnäytetyöprosessimme aikana olisi ollut mielenkiintoista tehdä myös lapsen 

henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Jouduimme kuitenkin jättämään 

tämän tuotoksemme ulkopuolelle, sillä emme olisi pystyneet syventymään sii-

hen tarpeeksi. Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman kehittä-
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minen olisi jo itsessään hyvä opinnäytetyön aihe. Punaposken sekä lapsen 

henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen yhtä aikaa olisi ollut 

laajuudeltaan liian suuri aihe opinnäytetyöksi. Jos olisimme tehneet molemmat, 

niiden luotettavuus oli kärsinyt eikä tuotos olisi palvellut sen käyttäjiä. Ojasalo 

ym. (2009, 30) toteaa, että kehittämistehtävä tulee rajata tarkasti. Liian suuret 

tavoitteet eivät palvele kehittämistyönkohdetta.  

 

Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on osa varhaiskasvatus-

toimintaa, joten sen kehittäminen olisi tulevaisuudessa tärkeää. Kannisen ja 

Sigfridsin (2012, 198–199) lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla van-

hemmat pystyvät kasvattajien kanssa keskustelemaan lapsen tarvitsemasta 

hoidosta, tarpeista ja kehityksestä. Ensiarvoisen tärkeä lapsen varhaiskasva-

tussuunnitelma on silloin, kun vanhemmille tai työntekijöille on herännyt huoli 

lapsesta.  
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Liite 1 

Toimintasuunnitelma 

 
Ensimmäinen kerta: Ryhmähaastattelu 

 Esittelemme itsemme 

 Kerromme mitä tulimme tekemään 

 Jaetaan haastatteluun osallistuvat kahteen ryhmään 

 Toteutetaan ryhmähaastattelu liitteen 2 teemojen mukaan 

 Haastattelu nauhoitetaan 
 

 
Toinen kerta: käsitekartan tekeminen 

 Esittelemme itsemme ja toimintamme 

 Kysymme osallistujilta suostumusta töiden käyttämiseen opinnäytetyös-
sämme ja varhaiskasvatussuunnitelmassa. 

 Pyydämme halukkaita osallistumaan käsitekartan tekoon 

 Käyttäjät saavat kirjoittaa tai piirtää halutessaan karttaan perheelle tär-
keitä arvoja ja asioita avoimessa varhaiskasvatuksessa  

 
Kolmas kerta: Leikkikerholaisten piirustukset 

 Esittelemme itsemme sekä mitä tulimme tekemään 

 Lapsille esitetään kysymys: mikä on kivaa kerhossa. 

 Lapsia pyydetään piirtämään kysymyksen pohjalta kuva pienissä ryhmis-
sä.  

 Lasta pyydetään kertomaan kuvasta  kommentit kirjataan ylös. 
 
Neljäs kerta: Arviointi 

 Lähes valmiin tuotoksen esittely kohderyhmälle (avoin päiväkoti) 

 Arvioinnin kerääminen 

 Kiitos kahvit yhteistyöstä 
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Teemahaastattelunrunko ryhmähaastattelua varten 

 

Teema 1: tiedon saanti 

 

Teema 2: muut palvelut 

 

Teema 3: perheen tukeminen 

 

Teema 3: kehittäminen 

 

Teema 4: arvot ja tärkeät asiat 
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Toimeksiantosopimus 
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Saatekirje vanhemmille 

 

 

 

Hei olemme kolmannen vuoden sosionomi opiskelijoita. Opiskelemme Joen-

suussa Karelia ammattikorkeakoulussa. Olemme tekemässä opinnäytetyötäm-

me Kontiolahden kunnalle avoimeen varhaiskasvatukseen. Tarkoituksemme on 

tehdä avoimelle varhaiskasvatustoiminalle varhaiskasvatussuunnitelma.  

 

Tarkoituksenamme on saada kuvitusta ja lasten mielipiteitä avoimen varhais-

kasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Osallistumme yhdelle lasten ker-

hokerralle ja pyydämme lapsia piirtämään aiheesta: mikä on kivaa leikkikerhos-

sa. Lapset voivat halutessaan myös kertoa piirtämästään kuvasta. Toiminta ta-

pahtuu torstaina 23.1.2014 

 

Lapsenne nimi tai muut tunnistettavat tiedot eivät tule näkymään tuotoksissam-

me eli avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelmassa tai opin-

näytetyössämme. 

 

Mikäli ilmenee kysyttävää, vastaamme mielellänne kysymyksiinne. 

 

Ystävällisin terveisin 

Miia Hirvonen   Annina Hulkkonen 

miia.hirvonen@edu.karelia.fi annina.hulkkonen@edu.karelia.fi 

0505696514  0504902484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annina.hulkkonen@edu.karelia.fi
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Palautathan alaosan kerhoon Maarit Tuomikolle viimeistään 

keskiviikkona 22.1.2014 

 

Lapsen nimi _________________ 

 

 

Saako lapsenne osallistua toimintaan? 

Kyllä___  Ei___ 

 

Saako lapsenne piirtämää kuvaa ja siihen liittyviä kertomuksia käyttää 

avoimen varhaiskasvatuksensuunnitelmassa? 

Kyllä___ Ei___ 

 

Saammeko käyttää lapsenne kuvia ja siihen liittyviä kertomuksia opinnäy-

tetyössämme? 

Kyllä___ Ei___ 

 

 

Huoltajan allekirjoitus______________________________ 
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AVOIMEN PÄIVÄKOTI PUNAPOSKEN  

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 

 
 
 

 
Kuva: Maarit Tuomikko 

 
 
 

SAMMALKATU 7, 80710 LEHMO 
 



Liite 5 2(11) 
 

 

 
 

 

Punaposken avoimeen varhaiskasvatussuunnitelman on kuvittanut varhaiskasvatuksen leikki-

kerholaiset 
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1    AVOIN VARHAISKASVATUS 

 

Avoin varhaiskasvatus on päivähoidon rinnalla toteutettavaa toimintaa lapsiper-

heiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Ensisijaisesti avoin varhaiskasvatus on tar-

koitettu kotihoidossa oleville sekä vähäistä hoitoa tarvitseville lapsille ja heidän 

vanhemmilleen. Kunnan lisäksi avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoavat 

myös erilaiset järjestöt sekä seurakunnat. 

 

Kunnallinen avoinvarhaiskasvatus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimin-

taa, joka pohjautuu kuntien varhaiskasvatussuunnitelmiin. Kunta itse määrittää 

millaisia palveluja he tarjoavat huomioiden kuntalaisten tarpeet ja toiveet. Palve-

luiden tarkoituksena on toimia ennaltaehkäisevänä palveluna sekä tarjota per-

heille sosiaalisia kontakteja, monipuolista toimintaa ja kasvatuksellista tukea. 

 

Kontiolahden kunnassa avointa varhaiskasvatustoimintaa järjestetään Lehmos-

sa sijaitsevassa avoin päiväkoti Punaposkessa. Toimintaa järjestetään yhdessä 

eri järjestöjen ja seurakunnan kanssa. 
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2    TOIMINTA PUNAPOSKESSA 

 

AVOIN TOIMINTA 

Punaposken avoimessa toiminnassa vanhemmilla on mahdollisuus kohdata 

toisia perheitä, saada vertaistukea ja uusia sosiaalisia kontakteja. Lapsille on 

tarjolla leikkiseuraa. Vapaan yhdessäolon lisäksi tarjolla on myös ohjattua toi-

mintaa. Toiminnan sisältö rakentuu käyttäjien esittämien toiveiden pohjalta, yh-

dessä tehden. 

 

Toimintamuodot ovat kunnan järjestämä varhaiskasvatuksen leikkikerho ja 

avoin päiväkoti. Honkalampi-säätiön järjestämä LAA-LA leikkitoiminta, Manner-

heimin lastensuojeluliiton ylläpitämää perhekahvila sekä Kontiolahden seura-

kunnan järjestämä arkipyhäkoulu.  

 

AVOINPÄIVÄKOTI: on Kontiolahden kunnan järjestämä ja on tarkoitettu alle 

kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Toiminta on maksutonta, eikä vaadi 

ennakkoilmoittautumista. Avoin päiväkoti on pääsääntöisesti kerran viikossa. 

 

LAA-LA: on Honkalampi-säätiön järjestämää toimintaa, Kontiolahden avoimen 

varhaiskasvatustoiminnan yhteydessä. Laa-La leikkitoiminta on tarkoitettu alle 

kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Toiminta sisältää lauluja, leikkejä 

ja liikuntaa koko perheelle sekä tarvittaessa lapseen liittyviä keskustelua van-

hempien kanssa.  

 

ARKIPYHÄKOULU: on Kontiolahden seurakunnan järjestämä lasten ja aikuis-

ten yhteinen toiminnallinen kirkkohetki, jossa hiljennytään, leikitään, lauletaan ja 

askarrellaan. Lapset osallistuvat toimintaan yhdessä oman vanhemman, iso-

vanhemman tai hoitajan kanssa.  

 

PERHEKAHVILA: on Mannerheimin lastensuojeluliiton ylläpitämää koko per-

heelle suunnattua toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on tutustua muihin per-

heisiin ja lapset saavat leikkiseuraa. Perhekahviloissa voi vierailla eri alan asi-

antuntijoita, perheiden toiveiden mukaan. Perhekahvila järjestetään perheiden 

omasta halusta ja toimintaa ohjaa yleensä joku vanhemmista. 
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LAPSI 
TOIMIJANA 

KIELELLISET 
TAIDOT 

• Lorut, runot sadut 

• Saduttaminen 

• Kertominen ja 
kuuleminen MATEMAATTINEN 

AJATTELU 

• Vertailu ja luokittelu 

• Tutkiminen 

LIIKUNTA 

• Ulkoilu 

• Liikuntaleikit ulkona ja 
sisällä 

MUSIIKKI 

• Laulut ja leikit 

• Lorut 

• Soittimet 

KÄDENTAIDOT 

• Kuvan tekeminen 

• Askartelu 

• Leipominen 

• Rakentelu ja muovailu 

LUONTO- JA 
YMPÄRISTÖTIETO 

• Vuodenaikojen vaihtelu 

• Piha leikkipaikkana 

• Ympäristöstä 
huolehtiminen 

TAPAKASVATUS JA 
ETIIKKA 

• Hyvät käytöstavat 

• Toisten huomioiminen ja 
kunnioittaminen 

• Kiusaamisen ehkäisy 

• Siisteys 

• Perinteet ja juhlapyhät 

• Monikulttuurisuus 

VARHAISKASVATUKSEN LEIKKIKERHO 

Punaposkessa järjestettävä leikkikerho on tarkoitettu kotihoidossa oleville 3–5-

vuotiaille lapsille. Kerhoa järjestetään neljä kertaa viikossa, lapsella on mahdol-

lisuus osallistua kerhotoimintaan 1–3 kertaa viikossa. Kerhoon mahtuu 13 lasta 

ja siihen tulee ilmoittautua ennakkoon. Kerhomaksu on 24€/kk ja ruokailu tapah-

tuu omilla eväillä. Leikkikerhon toiminnan sisältöön kuuluu leikki, kädentaidot, 

liikunta, musiikki, ulkoilu ja välipala. Toimintaa ohjaa lastentarhanopettaja. Jo-

kaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Suun-

nitelmalla on tarkoitus saada vanhempien asiantuntemus ja toiveet leikkikerhon 

suhteen. Tavoitteena on kasvatuskumppanuus ja hyvinvoiva lapsi.  

 

Punaposken varhaiskasvatuksen leikkikerhossa toteutetaan Kontiolahden kun-

nan varhaiskasvatussuunnitelman orientaatioita. Lapselle ominaisia toimintata-

poja ovat; leikkiminen, tutkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja ilmai-

seminen. Näiden avulla lapsi oppii ympäristöstään aikuisen ohjauksessa. Täl-

lainen toiminta tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.  
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MUU TOIMINTA 

Punaposken tiloissa järjestetään myös suljettuja ryhmiä ja erilaisia tapahtumia 

sekä vierailuja käyttäjien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Punaposken tiloissa 

perheillä on myös mahdollisuus tavata kunnan perhetyöntekijöitä, kiertäviä eri-

tyislastentarhanopettajia sekä seurakunnan diakonissa. Neuvolan kanssa yh-

teistyössä täytetään kodin, neuvolan ja päivähoidon yhteistyö havainnointiloma-

ke lapsesta. Punaposkessa työtekijöiden puoleen voi aina kääntyä arjen pulma-

tilanteissa. Työntekijöiden kanssa voi keskustella kasvatustilanteista ja kasva-

tuskäytännöistä sekä muista arkeen liittyvistä asioista. 

 

 

PUNAPOSKEN VIIKKO-OHJELMA 

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

9–12  

Leikkikerho  

LAA-LA/  

Arkipyhäkoulu 

9–12 

Leikkikerho 

9–12 

Avoin päivä-

koti 

9–12 

Perhekahvila 

 12–15 

Leikkikerho 

17–19 

Perhekahvila 

13–16 

Leikkikerho 
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3    TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT PUNAPOSKESSA 

 

Punaposken toimintaa ohjaavat arvot nousevat Kontiolahden kunnan varhais-

kasvatussuunnitelmasta sekä avoimen varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjiltä. 

 

KASVATUSKUMPPANUUS 

Kasvatuskumppanuuden pohjana on työntekijän ja vanhempien välinen luotta-

mus, kunnioitus, toinen toisensa kuuleminen sekä tarpeiden huomioiminen ja 

ymmärtäminen. Yhdessä vanhempien kanssa pyritään luomaan lapselle paras-

ta mahdollista hoitoa ja kasvatusta. 

 

TURVALLISUUS JA KIUSAAMISEN EHKÄISY 

Kontiolahden kunnassa perheet ja varhaiskasvatuksen henkilöstö ovat nosta-

neet turvallisuuden yhdeksi tärkeimmäksi arvoksi kunnan varhaiskasvatussuun-

nitelmaan. Turvallisuus koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta koko-

naisuudesta, johon kuuluu osana kiusaamisen ehkäisy. 

 

YHTEISTYÖ 

Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat lapsiperheet. Heidän kanssaan yhdessä kehit-

tään toimintaa siten, että se vastaa parhaiten heidän tarpeitaan. Moniammatilli-

sen yhteistyön avulla tuetaan perhettä. Punaposkella on toimiva ja pitkäaikainen 

suhde eri järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Heidän kanssaan järjestetään vi-

rikkeellistä ja tavoitteellista toimintaa koko perheen hyväksi.  

 

Seutuyhteistyö on tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta. Yhteistyökump-

paneitamme ovat esimerkiksi Kontiolahden lähikunnat. Yhteistyössä muiden 

avoimia varhaiskasvatuspalveluita tuottavien kuntien kanssa voidaan kehittää 

toimintaa ja oppia hyviä uusia toimintamenetelmiä.  
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Tämä talo rakentuu Punaposken käyttäjien ajatuksista ja näkemyksistä. Talon 

sisällä olevat asiat käyttäjät kokevat itselleen merkityksellisiksi. 
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4    PUNAPOSKEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

 

 Jatkuva palautteen kerääminen vuosittain 

 Varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään vuosittain, jotta se on ajan ta-

salla ja vastaa varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjien sen hetkisiä tarpei-

ta. 

 Lasten oman varhaiskasvatussuunnitelmien kehittäminen 
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5    YHTEYSTIEDOT 

 

Punaposki sijaitsee osoitteessa: Sammalkatu 7, 80710 Lehmo. 

 

Avoimen varhaiskasvatuksen ohjaaja 

Maarit Tuomikko 

Sammalkatu 7 

80710 Lehmo 

p. 0401408091 

maarit.tuomikko@kontiolahti.fi 

 

Punaposki facebookissa: 

https://www.facebook.com/pages/Kontiolahden-avoin-varhaiskasvatus-

Punaposki/3777259123148 
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