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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää varhaiskasvattajien näkemyksiä lasten osallisuu-

desta päiväkodin 3–6-vuotiaiden ryhmässä sekä kehittää toimintaa suuntaan, jossa lap-

sen osallisuus muodostuisi luontaiseksi osaksi ryhmän toimintakulttuuria jääden elä-

mään myös opinnäytetyöprojektin päätyttyä.  

 

Opinnäytetyön teoriaosuus pohjautui lapsen osallisuus -käsitteen avaamiseen sekä osal-

lisuuden eri tasomallien esittelyyn. Työn tutkimusosuus suoritettiin kvalitatiivisena toi-

mintatutkimuksena kevätkaudella 2014, ja sen konkreettinen toteutusvaihe ryhmässä 

kesti kolme kuukautta. Tutkimusaineistoa kerättiin järjestämällä työntekijöille kaksi 

ryhmähaastattelua, joista ensimmäinen samalla käynnisti projektin. Haastattelussa nousi 

esiin idea lasten kanssa yhdessä suunniteltavasta ja toteutettavasta kevätjuhlasta. Lapset 

ehdottivat kevätjuhlan yhdeksi ohjelmanumeroksi näytelmää. Näytelmäprojektista 

muodostuikin toimintatutkimuksen ydin, jonka yhteyteen lasten osallisuus rakentui. 

Projektin päätyttyä työntekijöille järjestettiin vielä loppuhaastattelu, joka toteutettiin 

ensimmäisen haastattelun teemoja mukaillen.  

 

Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Analyysissä esiin 

nousi lapsen osallisuutta rajoittavina tekijöinä erityisesti henkilökuntavajaus, lasten kuu-

leminen yksilöllisesti sekä päivärytmin asettamat haasteet. Myös uudenlaisen toiminta-

tavan koettiin vaativan opettelua sekä aikuisilta että lapsilta. Henkilökunnan asenteet 

nähtiin seikkana, joka voi rajoittaa lasten osallisuutta, mutta samalla tiedostettiin, että 

kyseenalaistamalla niin ryhmässä vallitsevia rutiineja kuin myös omaa ajattelutapaa, 

voidaan lapsen osallisuutta kehittää.  

 

Suurin vaikutus lapsen osallisuuden edistämiseen pyrkivällä opinnäytetyöllä olikin ai-

kuisten ajattelutavan muuttamisessa suuntaan, jossa työtä reflektoidaan päivittäin, poh-

tien arjen tilanteita lasten osallisuuden näkökulmasta. Tulevaisuudessa tämä on se pe-

rusta, jota kehittämällä lasten osallisuutta voitaisiin vielä entisestään vahvistaa. Myös 

pienryhmätoimintaa lisäämällä olisi mahdollista saada lasten näkemyksiä paremmin 

esiin, jolloin kaikkien ääni saataisiin kuuluviin. 

 

  

Asiasanat: lasten osallisuus, varhaiskasvatus, päivähoito, työn kehittäminen 
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tre Group 
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The objective of the study was to establish the early childhood educators’ views on 

children´s participation in the kindergarten group of children aged 3-6, and to develop 

operation to the direction in which a child's participation would become a natural part of 

the operation culture of the group also after the study. 

 

The theoretical part of thesis is based on the elaboration of the concept of participation 

and on introducing different pathways to participation. The study was conducted in 

spring 2014 as a qualitative action research and its concrete realization stage in the 

group lasted three months. The data were collected using two group interviews of which 

the first one at the same time started a project concretely.  An idea of spring festival 

which could be planned and organised together with children emerged in the interview. 

Children suggested that a drama could be one act in the festival. The drama project 

formed the core of the action research on which the participation was based. The data 

were content-analysed. 

 

The results showed that especially the shortage of staff, acknowledging children indi-

vidually as well as challenges set by daily rhythm restricted the children’s participation. 

The new method required learning both from adults and children. The attitudes of the 

staff were seen as a point which can restrict the children's participation but at the same 

time it was realized that by questioning the routines which dominate in the group as 

well as one’s own way of thinking it is possible to develop a   child's participation.  

 

The most considerable influence of this study was that workers changed their mindset. 

They reflect on their work daily by contemplating various situations from the viewpoint 

of children’s participation. In the future this will be the basis the development of which 

could improve children’s participation further.  It would be possible to expose children's 

views better by increasing small group activities so that everybody’s voice can be made 

heard. 

 

 

 

 

 Key words: children´s participation, early childhood education, day care, work  

development 
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1 JOHDANTO 

  

Osallisuus on käsite joka tällä hetkellä on ollut esillä monessa eri yhteydessä, oli sitten 

kyse ikäihmisistä, nuorista tai lapsista. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kansal-

lisessa kehittämisohjelmassa (Kaste), on osallisuuden edistäminen yhtenä tavoitteena. 

Tämä hanke ei yksin keskity lapsiin vaan siinä painotetaan myös riskiryhmiin kuuluvien 

henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden parantamista. (Sosiaali- ja tervey-

denhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2014.)  

 

Myös lasten osallisuudesta varhaiskasvatuksessa puhutaan paljon niin työyhteisöissä 

kuin alan teksteissäkin. 2000 –luvulle siirryttäessä on varhaiskasvatuksen keskusteluissa 

yhteiskunnallinen merkitys noussut yhä selvemmin esiin. Lasten oikeuksien ja osalli-

suuden, lapsuus- ja aikuisväestön välisten suhteiden vastavuoroisuuden, lasten subjekti-

viteetin sekä avoimen demokratian huomioon ottamista varhaiskasvatuksen lähtökohta-

na on korostettu näissä puheenvuoroissa. (Tast 2007, 21.) 

 

Lasten osallisuudesta on parin viime vuoden aikana tehty myös runsaasti tutkimuksia ja 

kehittämishankkeita, joista mainittakoon VKK-Metron osallisuuden kehittämishanke 

pääkaupunkiseudulla. Kansainvälisissä tutkimuksissa taas osallisuuteen syventyneet 

tutkijat ovat kehittäneet useita hiearkisia tasomalleja, joista tässä työssä on mukana Ni-

gelin osallisuuden ulottuvuudet sekä Hartin kahdeksan vaiheiseen malliin pohjautuvat 

vallankäytön portaat, joita Tast ja Vilpas (2011) ovat muokanneet. 

 

Mutta miten osallisuus sitten todellisuudessa näyttäytyy? Esimerkiksi varhaiskasvatus-

suunnitelman arvopohjassa nostetaan esiin lapsen ihmisarvo ja siihen liittyen oikeus 

omaan mielipiteeseen. Osallisuusajattelu läpäisee varhaiskasvatuksen kaikki osa-alueet 

toteutuen myös perushoidossa (Kataja 2014, 66). Kuinka hyvin lapsen ääni todellisuu-

dessa kuuluu? Onko hänellä, ikätasonsa puitteissa, mahdollisuus vaikuttaa asioihin jotka 

häntä koskevat, vai päättääkö aikuinen kaikesta ylivertaiseen tietämykseensä vedoten?  

 

Nämä ovat asioita jotka ovat kiehtoneet minua ammatillisesti jo pitkään. Tavoitteena 

tutkimuksessani olikin saattaa osallisuutta näkyväksi ryhmässämme ja kylvää siemen 

lapsen osallisuuden kasvulle niin että se jäisi elämään luontevana osana päiväkodin toi-

mintaa. Tarkastelen tässä työssä, miten lasten osallisuus toteutuu Kirkonkylän päiväko-

din, 3-6- vuotiaiden ryhmässä. Toteutin työni toimintatutkimuksena jonka tarkoitus oli 
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kehittää ryhmän toimintaa entistä enemmän suuntaan jossa lapset osallistuvat aktiivises-

ti toiminnan suunnitteluun ja heidän mielipiteensä kuullaan myös muissa asioissa. Tu-

kenani sekä aktiivisina toteuttajina tässä prosessissa olivat aiheesta kiinnostuneet var-

haiskasvattajat.  

 

Prosessin alussa pidin työntekijöille ryhmähaastattelun, jossa tarkoituksenani oli selvi-

tellä työntekijöiden ajatuksia lapsen osallisuudesta, sen haasteista sekä kehittämisestä. 

Haastattelussa nousi vahvasti esiin muun muassa työntekijöiden halu toteuttaa erilainen 

kevätjuhla. Tähän ideaan pohjaten, kehittämistyön pääpaino kallistuikin lasten kanssa 

yhdessä suunniteltavaan ja toteutettavaan juhlaan, jonka toteutustavaksi lapset valikoi-

vat näytelmän. Kehittämistyön konkreettinen osuus päättyi työntekijöille pidettävään 

haastatteluun, jonka runkona toimi samat aihealueet kuin aloitushaastattelussa. Tavoit-

teena oli pyrkiä näin tuomaan esiin olivatko heidän ajatuksensa lapsen osallisuudesta 

muuttuneet lasten kanssa yhdessä toteutetun juhlan myötä. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

  

 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen kentällä on osallisuus nousut keskeiseksi lapsen ase-

maan ja oikeuksiin vaikuttavaksi tekijäksi viimeisten vuosien aikana. Osittain tähän 

vaikuttaa varhaiskasvatuksen tutkimuksen aseman vahvistumisesta päiväkotityötä kehit-

tävänä tekijänä. Osallisuustutkimuksen ja aiheeseen liittyvän käytäntöjen kehittämiseen 

suuntaavan keskustelun myötä on vahvistunut uusi käsitys lapsesta taitavana ja osaava-

na toimijana, joka aktiivisesti tulkitsee sekä vaikuttaa ympärillä olevaan yhteisöön, päi-

väkotiryhmään ja päiväkotiin. Lähes kymmenen vuoden ajan on kansainvälisessä tutki-

muksessa nähty näiden vaikuttamismahdollisuuksien määrittävän myös lapsen kehitystä 

ja oppimista. Varhaiskasvatuskulttuurissa, jossa oppiminen nähdään aktiiviseksi sekä 

vuorovaikutteiseksi toiminnaksi on oleellista, että varhaiskasvatuksen työntekijät halua-

vat sitoutua lasten osallisuuden ottamiseen osaksi toimintapedagogiikkaa sekä kehittä-

mään pedagogiikkaa siten, että lasten mahdollisuudet osallisuuteen niin vuorovaikutuk-

sessa kuin oppimisessa ja arjen rutiineissa saavat lisääntyä. (Heikka, Fonsén, Elo & 

Leinonen  2014, 3.) 

 

2.1 Osallisuuden kokemusten merkitys kehitykseen 

 

Osallisuuden kokemuksen sekä siihen liittyvien taitojen kehittämisessä varhaiskasvatta-

jat ovat tärkeässä asemassa. Suurin osa alle kouluikäisistä lapsista kuuluu ammattimai-

sesti toteutetun varhaiskasvatuksen piiriin. THL:n tilastojen mukaan vuonna 2013, oli 

kunnallisessa päivähoidossa tai yksityisen hoidon tuella hoidettuja lapsia lähes 63 pro-

senttia väestön 1–6-vuotiaista lapsista. Tämä on merkittävää, koska syntymästään lähti-

en lapsi on valmis oppiman ja hänen aivonsa alkavat kehittyä. Ensimmäiset vuodet luo-

vat myös perustaa myöhemmälle kehitykselle, vaikuttaen muun muassa siihen miten 

lapsi menestyy myöhemmin koulussa ja elämässä. (By the Annie E. Casey Foundation 

2013, 1-2). Kehitys on prosessi, joka lähtee lapsen osallisuudesta ympäröivän yhteisön 

henkiseen ja sosiaaliseen elämään. Lisäksi se on osallisuutta ja oppimisen siirtymä ul-

koisesta, kulttuurisesta osallisuudesta osaksi kehittyvän lapsen omaa toimintaa niin, että 

hän ohjatun osallisuuden, harjoittelun ja oman osallisuuden kautta tulee vähitellen yh-

teisönsä täysvaltaiseksi jäseneksi. (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 126.)  

 



9 

 

Lasten osallisuuden arvostamisella on oleellinen merkitys heidän emotionaaliselle ja 

sosiaaliselle kehitykselle. Tämä luo pohjaa lapsen myönteisen oppimisen asenteen ja 

terveen itsetunnon rakentumiselle. Kasvattaja voi ilmaista aitoa arvostusta ja kiinnostus-

ta kuuntelemalla tarkasti lasten mielipiteitä ja näkemyksiä, rohkaisemalla kaikkia osal-

listumaan vuorovaikutukseen sekä huomioimalla ajatuksia jotka lapset tuovat keskuste-

luun. (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 82.) 

 

2.2 Tutkimuksia lasten osallisuudesta 

 

Näiden asioiden tiedostaminen on varmasti osaltaan ollut käynnistämässä, tällä hetkellä 

vilkkaana käyvää keskustelua lapsen osallisuudesta omaa elämäänsä koskevissa asiois-

sa. Myös lastensuojelussa aihe on ollut näkyvästi esillä ja siihen liittyviä tutkimuksia ja 

kirjallisuutta on ilmestynyt runsaasti.  

 

Jenni Tarpilan opinnäytetyössä pyrittiin tukemaan lapsen osallisuutta teatteriprojektin 

keinoin. Samalla oli tarkoitus käynnistää päiväkodin käytäntöjen kehittäminen. Tutki-

muksessa todettiin että osallisuutta tukevassa toiminnassa kasvattajat olivat kiireettömiä 

ja he antoivat lapsille tilaa keskustella, aikuiset olivat myös valmiitta improvisoimaan 

sekä auttoivat lapsia keksintöjensä toteuttamisessa. Kasvattajien kokemukset olivat ol-

leet hyvin myönteisiä osallistavaa toimintatapaa kohtaan, mutta haasteitakin oli ollut. 

Muun muassa sairastapauksista johtuva kiire oli kuormittanut työntekijöitä, silloin osal-

listava toimintatapa olikin ollut hankalampaa toteuttaa. Lasten näkemysten kuulemises-

sa sekä osallistavan keskustelukulttuurin luomisessa oli huomioitu pienryhmän edut. 

Tutkimuksessa havaittiin että pienryhmähetkissä lapset tekivät kokonaisuudessaan pal-

jon enemmän aloitteita kuin koko ryhmän toiminnassa. (Tarpila 2013.) 

 

Myös Tiina Ahokas on tehnyt tutkimuksen osallisuudesta. Erityisesti hän pyrki selvit-

tämään opinnäytetyössään lasten osallisuus –termiä. Ryhmähaastatteluissa varhaiskas-

vattajilta kerätyn materiaalin analyysissä nousi voimakkaasti esiin myös työn kehittämi-

sen näkökulma, joten hän otti sen toiseksi keskeiseksi tutkimusaineiston analysoinnin 

kohteeksi. Tutkimuksessa lasten osallisuudesta nousi esiin viisi eri näkökulmaa: lapsen 

kuuleminen päiväkodissa on lapsen osallisuuden perusta, lasten toiveiden huomioimi-

nen päiväkodissa luo osallisuuden kokemuksia lapsille, henkilökunnan käyttämät työ-

menetelmät mahdollistavat lasten osallisuutta, työntekijöiden välinen yhteistyö tukee 

lasten osallisuusmahdollisuuksia ja työn kehittäminen päiväkodissa laajentaa lasten 
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osallisuusmahdollisuuksia. Haasteeksi suurin osa vastaajista koki, että heidän päiväko-

dissaan ei ole riittävästi työntekijäresursseja, mikä heidän mielestään vaikeuttaa lasten 

kuulluksi tulemiseen. Varsinkin työntekijöille kuuluvat paperityöt veivät aikaa lasten 

kanssa tehtävästä kasvatustyöstä. (Ahokas 2012.) 

 

2.3 Löytöretkellä osallisuuteen – kehittämistä ja tutkimista päiväkodin arjessa 

 

Viiden vuoden ajan on ollut toiminnassa pääkaupungin varhaiskasvatuksen kehittä-

misyksikkö VKK-Metro. Varhaiskasvatusta kehittämässä on ollut pääkaupunkiseudun 

kuntien lisäksi Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca sekä Helsingin 

yliopiston varhaiskasvatuksen kehittämisryhmä. Lisäksi hankkeella on ollut kumppanei-

ta kuten esimerkiksi pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut. Vuosina 2009-2011 

VKK-Metro on toiminut Etelä Suomen Lapsen ääni –kehittämisohjelmaan kuuluvan, 

Tukevasti alkuun hankkeen osana. Hankkeessa keskeisimpänä teemana on ollut vahvis-

taa lasten ja heidän vanhempiensa osallisuutta. (Mäkitalo ym. 2011, 11.) 

 

Pääkaupungin varhaiskasvatusyksikkö VKK-Metron toisella hankekaudella vuosien 

2009-2011 aikana kehitettiin uusia tapoja lisätä hyvinvointia lapsille ja heidän perheil-

leen sekä työntekijöiden ammatillisuutta. Kehittäminen tapahtui osallisuuden vahvista-

misen näkökulmasta päiväkodeissa, lasten luonnollisessa kasvuympäristössä. Käytän-

nön kehittämistyö keskittyi 21 tutkimuspäiväkotiin, joiden henkilökunnalta etsittiin vas-

tausta siihen miten he kokevat lasten osallisuuden omassa päiväkotiryhmässä kehitty-

neen sekä miten sitä voisi lisätä. Osallisuus-teema laittoi kehittämisyksiköiden henkilö-

kunnan pohtimaan, miten he itse toimivat varhaiskasvatuksen arjessa. (Mäkitalo ym. 

2011, 4-96.) 

 

Kahden kyselyn analysoinnin perusteella, havaittiin että lapsen osallisuuden tukeminen 

päiväkotitoiminnassa, kannattaa kohdistaa erityisesti arkitoiminnan usein toistuviin ti-

lanteisiin, kuten ruokailuun jossa kehitystä oli tutkimusjaksolla tullut runsaasti. Tämän 

lisäksi tutkimuspäiväkodeissa oli osattu hyödyntää lasten osallisuuden tukemismahdol-

lisuuksia vapaassa toiminnassa. Kehitettävää jäi vielä erityisesti aikuisjohtoisiin toimin-

tatuokioihin, toiminnan arviointiin sekä perushoitoon. Toiminnan arviointia tulisi kehit-

tää yhteistoiminnallisemmaksi ja niin että lapsen näkemys nousisi esiin entistä vah-

vemmin. Tuloksena muodostui uusia työtapoja, jotka vahvistivat työntekijän, lapsen 

sekä vanhemman osallisuutta. (Mäkitalo ym. 2011, 96.) 



11 

 

 

VKK-Metron hankkeessa, tarkasteltiin myös osallisuuden esteitä. Haasteet ryhmiteltiin 

viiteen ryhmään, eli faktoriin, jotka olivat työhyvinvointiin liittyvät esteet (kiire, melu, 

aikuisten väsymys, huonot tilaratkaisut, muut työt sekä priorisoinnin puute), ammatilli-

siin taitoihin liittyvät esteet (osallistavien toimintatapojen puute, keskittymisen puute, 

havainnointitaitojen puute, organisointitaitojen puute, aikuiskontaktien tarve, tietämät-

tömyys lapsen kehityksestä), rutinoituneisiin käytäntöihin liittyvät esteet (rutiinit ja ai-

kataulut), erityistarpeisiin liittyvät esteet (erityistuen tarpeet, lasten kieli- ja puhetaidon 

puute, vanhempien tarpeet) sekä suhdelukuihin liittyvät esteet (aikuisten määrä, lasten 

määrä, ja vaihtuva henkilöstö). (Mäkitalo ym. 2011, 90-91.) 

 

Vuonna 2010 tiimit kokivat, että heidän vaikutusmahdollisuutensa ovat hyvät ammatil-

lisiin taitoihin ja rutinoitumisiin liittyvissä esteissä, joista edellistä ei nähty vastauksista 

viidenneksessä lainkaan esteeksi. Vuonna 2011 tehdyssä uusintakyselyssä, tilanne oli 

kohentunut edelleen. Työhyvinvointiin, rutinoitumiseen, erityisiin tarpeisiin sekä suhde-

lukuihin liittyvät asiat koettiin osallisuutta estäviksi yli 90% tiimeistä. Tarkasteltaessa 

kokonaisuutena esteisiin suhtautumisessa oli vuoden kuluessa tapahtunut huomattavaa 

muutosta. Kokemus esteiden ylivoimaisuudesta oli tasaisesti pienentynyt kaikissa muut-

tujaryhmissä suhdelukuja lukuun ottamatta, ja vastaavasti omien vaikutusmahdollisuuk-

sien esteiden vähentämiseen, nähtiin lisääntyneen. (Mäkitalo ym. 2011, 91-92.) 

 

Osallisuutta tukeviksi toimintatavoiksi nousi Metron tutkimuksessa, muun muassa kes-

kittymisen ja läsnäolon merkitystä havainnoida ja kuulla lapsia ammatillisesti. Vastaajat 

painottivatkin työssä perustehtävään keskittymistä. Ymmärrys lapsen näkemyksen ja 

äänen merkityksestä sekä kiinnostuksen kohteista avaa samalla uusia toimintamahdolli-

suuksia ja käytäntöjä tilanteisiin arjessa. Kehittämisvuoden aikana myös erityiset tarpeet 

on opittu näkemään lapsen yksilöllisyytenä ilmaista itseään. Lapsen yksilöllisyyttä ha-

luttiin myös tukea pienryhmätoiminnan ja yksilöllisten tarpeiden huomioiden avulla. 

(Mäkitalo ym. 2011, 91.) 

 

Priorisoinnin puute, melu ja kiire sekä niiden aiheuttama väsymys koettiin merkittäviksi 

työhyvinvointiin liittyviksi ongelmiksi varhaiskasvatustyössä jo vuonna 2010 annetuissa 

vastauksissa. (Metron tutkimus) Uusintakyselyssä vastaajat kuvasivat näihin esteisiin 

heidän yhdessä neuvottelemiaan ja käyttämiään keinoja. Aikuiset tukivat muita ryhmän 

jäseniä vähentämään kiirettä. Lisäksi käytettiin yleistymässä olevaa pienryhmätoimintaa 
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sekä porrastamista, joilla pyrittiin erityisesti siirtymätilanteiden rauhoittamiseen. Suhde-

lukuihin vaikuttaminen ei ole juurikaan mahdollista käytännön työssä. Siitä huolimatta 

niiden tiimien joukko, jotka eivät tunteneet suhdelukuja esteeksi, oli kasvanut vuoden 

aikana. (Mäkitalo ym. 2011, 91.) 

 

2.4 Osallisuus lapsen oikeutena 

 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen12 artiklassa sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka 

pystyy muodostamaan omat näkemyksensä, oikeuden ilmaista vapaasti näkemyksensä 

kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on huomioitava lapsen iän sekä 

kehitystason mukaisesti. 13 artikla takaa lapselle oikeuden ilmaista vapaasti mielipi-

teensä. Tämä oikeus sisältää vapauden hakea, vastaanottaa sekä levittää kaikenlaisia 

ajatuksia ja tietoja yli rajojen suullisessa, painetussa, kirjallisessa, taiteen tai missä ta-

hansa muussa lapsen valitsemassa muodossa. (YK:n lapsen oikeuksien sopimus 2010, 

11-12.) 

 

Yksi tärkeimpiä lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteista, on lapsen oikeus osallisuu-

teen. Sen toteuttamiseen ei kuitenkaan riitä ainoastaan lapsen mielipiteiden selvittämi-

nen. Pienten lasten osallisuus merkitsee lapsen mahdollisuutta tulla kuulluksi leikeissä 

ja jokapäiväisissä askareissa. Olennaista on, että lapsi tuntee olevansa oman yhteisönsä, 

esimerkiksi päiväkotiryhmän tärkeä ja hyväksytty jäsen. Lasten osallisuutta varhaiskas-

vatuksessa pohdittiin lapsiasiavaltuutetun ulkoasianministeriön sekä Lastensuojelun 

Keskusliiton järjestämässä seminaarissa. Seminaariin osallistunut ylitarkastaja Elina 

Nivala lapsiasianvaltuutetun toimistosta, korosti osallisuutta yhdessä elämiseen liittyvä-

nä kokemuksena. Siihen sisältyvät myös lasten keskinäiset vuorovaikutussuhteet sekä 

toimiminen vertaisryhmissä. (Tiedote 9/2009) 

 

Perustana osallisuudessa on, että lapsi kokee tulevansa kohdatuksi, tuntee olevansa tur-

vassa ja että hänen tarpeensa tulevat tyydytetyiksi. Tämän lisäksi lapsella on oltava 

mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteisönsä elämään. (Tiedote 9/2009) 

 

Kansainvälisessä keskustelussa lapsen oikeuksien sopimuksen kolme linjausta, eli oike-

us voimavaroihin, suojeluun ja osallistumiseen, nähdään selkeämmin kuin mitä aiem-

min on ajateltu, toisiinsa nivoutuvina sekä yhtä tärkeinä oikeuksina. Jotta osallisuus 
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toteutuisi, on sen edellytyksenä kaikkien edellä mainittujen oikeuksien toteutuminen. 

(Tiedote 9/2009) 

 

Käytännössä lapsen osallisuuden edistäminen on mahdollista luomalla rakenteita, joiden 

kautta lasten ääni tulee esille. Koska lapsen ominaisin tapa toimia on leikki, on sen ha-

vainnointi sekä dokumentointi hyvä väline. Jo pelkkä leikkien systemaattinen havain-

nointi tuo näkyviin asioita, jotka muuten suuressa ryhmässä voisivat jäädä huomiotta. 

Kun keskitytään havainnoimaan lasten leikkiä, saadaan hienoja ideoita mitä lasten kans-

sa voidaan tehdä. Ideoiden tullessa lapsilta itseltään, ovat he jo valmiiksi motivoituneita 

toimintaan. (Tiedote 9/2009) 

 

Päiväkotiarjen dokumentoinnin kautta lasten arki tulee myös näkyväksi ja sen välitty-

minen lasten vanhemmille helpottuu. Pienten lasten saattaa olla haastavaa ilmaista itse-

ään keskustelemalla, mutta kuvien kautta se on helpompaa. Tällä tavoin lapsen ääni 

kuuluu paremmin myös kotona. (Tiedote 9/2009) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen 

laatua, sisältöä, sekä kuntien varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista. Tämän ohjeistuk-

sen mukaan, arvopohja suomalaisessa varhaiskasvatuksessa perustuu keskeisiin kan-

sainvälisiin sopimuksiin joissa määritellään lapsen oikeuksia, kansainvälisiin säädöksiin 

sekä muihin ohjaaviin asiakirjoihin. Lapsen ihmisarvo on lapsen oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen keskeisin arvo. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 9-12.) 

 

Varhaiskasvatuksessa on tärkeää vaalia lapsuutta, ohjata lasta ihmisenä kasvamisessa, 

sekä painottaa lapsuuden itseisarvoista luonnetta. Varhaiskasvatuksen toimintaa suun-

taavat kokoavat kasvatuspäämäärät jotka sijoittuvat yksittäisten kasvatus- ja sisältöta-

voitteiden yläpuolelle. Kasvattajien tehtävänä on huolehtia, että ihmisenä kasvamisen 

kolme kasvatuspäämäärää viitoittavat toimintaa riittävän syvällisesti ja tasapainoisesti. 

Päämäärät ovat toiset huomioon ottavien toimintatapojen ja käyttäytymismuotojen vah-

vistaminen, henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen sekä itsenäisyyden asteittainen 

kehittyminen. Keskeistä henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisessä on, että kaikkien 

lasten yksilöllisyyttä kunnioitetaan. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisellä luo-

daan pohja sille, että kukin lapsi voi kehittyä omana ainutlaatuisena persoonallisuute-

naan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 13.) 
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Varhaiskasvatus luo omalta osaltaan edellytyksiä yhteisen maailman muodostumiselle 

ja hyvän yhteiskunnan muodostumiselle. Itsenäisyyden asteittainen lisääminen kasva-

tuspäämääränä tarkoittaa sitä, että lapsi edellytystensä mukaisesti kykenee tekemään 

elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja sekä huolehtimaan itsestään ja läheisistään. 

Lapsi saa nauttia oppiessaan huolehtimaan itsestään ja hän saa luottaa omaan osaami-

seensa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 13.) 
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3 OSALLISUUDEN MÄÄRITELMÄT 

 

 

Osallisuuden käsite ymmärretään monitahoisena sekä sisällöltään pelkkää toimintaan 

osallistumista laajempana. Osallisuuden kokemusten avulla lapsi voimaantuu oman 

elämänsä valtiaana saaden kokemuksen, että hänellä ja hänen mielipiteillään on merki-

tystä. (Fonsén, Heikka & Elo 2014, 82.) 

 

Lapselle osallisuus ja tunne yhteenkuuluvuudesta merkitsevät sitä, että hänellä on mah-

dollisuus tulla kuulluksi jokapäiväisissä askareissaan ja leikeissään. Enää ei puhuta lap-

sille, vaan lasten kanssa keskustellaan. Olennaista on, että lapsi tuntee olevansa arvos-

tettu, hyväksytty ja yhteisössään tärkeä jäsen. Osallisuus on myös yhdessä elämiseen 

liittyvä kokemus, jonka pohjana on, että lapsi kokee olevansa turvassa, hänen tarpeensa 

tyydytetään ja hän tulee kohdatuksi. Tämän lisäksi lapsella pitäisi olla mahdollisuuksia 

vaikuttaa sekä osallistua yhteisönsä elämään. Kun lapsi saa esittää omia ehdotuksia, 

jotka otetaan vakavasti, tulee hän näin osalliseksi sekä voi säilyttää myös aktiivisen op-

pijan asenteensa.  (Marjanen, Marttila & Varsa 2013, 78-88.)  

 

Osallisuutta on kasvaminen ja oppiminen aikuisen kanssa turvassa. Lapsi saa mahdolli-

suuksia toimintansa suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä omatoimiseen harjoitteluun. 

Onnistuneet kokemukset vaikuttamisesta sekä aikuisen rohkaisema itseilmaisu vahvis-

tavat sitoutumista toimintaan sekä rakentavat luottamusta omiin kykyihin. Lapsi kasvaa 

vastuun ottamiseen ja kantamiseen vähitellen. (Mäkitalo ym.  2011, 92.)  

 

Lapsen osallisuutta tuetaan pyytämällä häntä eri yhteyksissä tuomaan esiin omia mieli-

piteitään arvioitaan, kokemuksiaan, mieltymyksiään, toiveitaan ja haaveitaan, samalla 

ohjataan häntä harjoittamaan oppimisen kannalta tärkeitä metakongnitiivisia ajattelutai-

tojaan eli oman toiminnan ja ajattelun tiedostamista ja pohtimista. Oppimisen kannalta 

metakognitiiviset taidot ovat oleellisia. Niiden avulla yksilö pystyy ohjaamaan omaa 

oppimistaan ja sekä arvioimaan ja säätelemään omaa toimintaansa. Jotta metakongnitii-

viset taidot kehittyisivät, edellyttää se että lapset näkevät itsensä vastuullisina ja aktiivi-

sina toimijoina ja heillä on mahdollisuus itse suunnitella sekä ohjata toimintaansa. 

(Heikka, ym. 2009,84.)  On myös epärealistista olettaa, että lapset aikuisuuden kynnyk-

sellä tulisivat yhtäkkiä vastuullisiksi ja osallistuviksi, jos he eivät ole lapsena näitä taito-

ja voineet harjoittaa. Jotta he sisäistäisivät demokraattisen osallistumisen, saisivat luot-
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tamusta ja oppisivat osallistumaan, tarvitsevat lapset kehittyäkseen mielekkäitä ja innos-

tavia projekteja joiden toteutuksessa ja suunnittelussa he saavat olla osallisena. (Hart 

1992, 5.) 

 

3.1 Lapsen osallisuuteen keskeisesti sisältyvät toimijuus ja lapsilähtöisyys  

 

Osallisuuteen on läheisesti sidoksissa myös toimijuus. Lasten toimijuudella tarkoitetaan, 

että lapset ovat toimijoina itsenäisiä eivätkä pelkästään kasvatuksen tai toimenpiteiden 

kohteita. Lapset ovat siis myös kansalaisia, joiden mielipidettä on tarpeen kysyä, heidät 

voidaan ottaa mukaan päätöksen tekoon sekä suunnittelemaan asioita jotka koskevat 

heitä. Lisäksi toimijuudella tarkoitetaan kykyä osallistua toimimiseen omassa lähiympä-

ristössään sekä kohdata aktiivisesti uudet tilanteet. Toimijuus ilmenee lapsilla esimer-

kiksi osallisuutena, aloitteisuutena, kykynä esittää mielipiteensä, luoda uusia ideoita, 

taitona pyytää apua, esittää ajatuksia sekä ylipäätään lasten tunteen siitä, että he pysty-

vät itse vaikuttamaan omaan oppimiseensa sekä oppimisympäristöönsä. Lapsen aktiivi-

sen toimijuuden tukeminen arjen kasvuympäristössä on tärkeää lapsen hyvinvoinnin ja 

kokonaisvaltaisen kasvun edistämiseksi. Toimijuudella on merkittävä osa lapsen identi-

teetin, minäkuvan rakentumisessa (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 43-44.)  

 

Lapselle ominaiset tavat ovat leikkiminen, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen 

ilmaiseminen ja kokeminen, ne vahvistavat hänen hyvinvointiaan sekä käsitystä itses-

tään ja lisäävät hänen osallistumismahdollisuuksiaan. Nämä tavat otetaan huomioon 

toiminnan suunnittelussa ja ne ohjaavat sitä, miten kasvattajat toimivat lasten kanssa. 

Nämä toimintatavat puolestaan suuntautuvat erilaisiin ympäristön ja elämän ilmiöihin. 

(Heikka ym. 2009,15.)   

 

Jotta lapsen osallisuus mahdollistuisi, täytyy toiminnan varhaiskasvatuksessa olla lapsi-

lähtöistä, mikä ei kuitenkaan ole synonyymi rajattomuudelle. Osallisuudessa ei olekaan 

kyse siitä, että lapsi voi tehdä aina mitä ja milloin haluaa, vaan valinnoista voidaan yh-

dessä keskustella punniten niiden mahdollisuuksia toteutua, lasten kanssa voidaan esi-

merkiksi sopia kenen idea valitaan toteutettavaksi yhdessä.  (Leinonen 2014, 38). 

 

Lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan lapsen omiin kokemuksiin, toimintaan ja kulttuuriin 

pohjaavaa oppimis- ja opettamisprosessia. Lapsi on tämän prosessin toimija. Kasvatusta 

tarkastellaan ensisijaisesti lapsen oppimis- ja kasvuprosessina. Lapsi nähdään luonnos-
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taan uteliaana, oppimishaluisena, aktiivisena ja sosiaalisena. Lapsi tietää paljon asioita, 

lisäksi hänen oppimisvalmiutensa ovat kehittyneet jo sikiövaiheen aikana ja heti synty-

mästä lähtien. Lapsen oma aktiivinen toiminta, leikki ja elämyksellisyys painottuvat 

oppimisessa. Lapsi muokkaa kokemuksiaan ja havaintojaan sekä yhdistelee saamaansa 

tietoa aiempaan tietämykseensä. Lapsilähtöisessä ajattelussa korostetaan lapsen sosiaali-

sia suhteita sekä oppimisprosessin sosiaalista luonnetta. (Vilen, Vihunen, Vartiainen, 

Siven, Neuvonen & Kurvinen 2006, 222.)  

 

Lapsilähtöisyyttä korostava kasvattaja kunnioittaa lasta ainutlaatuisena yksilönä, jolla 

on omat ajatukset, kiinnostuksen kohteet, tunteet, mielipiteet, kehittymistarpeet sekä 

vahvuudet. Kasvattaja luottaa lapsen omiin kykyihin ja kasvuun, kantaen vastuuta lap-

sen kasvatuksesta ja kasvusta. (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2013, 34-35.) 

Aikuisen tulisi pystyä herkästi havainnoimaan mitkä ovat lapsen kulloisiakin kiinnos-

tuksen tarpeita ja kohteita. Hänen pitäisi huomioida lasten aloitteellisuus ja rakentaa 

toiminta käyttäen perustana lapsen omia kokemuksia. Erityisesti aikuisen tulee kiinnit-

tää huomiota suotuisan oppimis-/kasvuympäristön luomiseen, jotta lapsella on mahdol-

lisuus omaehtoiseen toimintaan ilmapiirissä joka on lämmin, elämyksiä ja kokemuksia 

sekä sopivan haasteellisia tehtäviä tarjoava. Tavoitteet, sisällöt ja menetelmät, lähtevät 

lapsilähtöisessä kasvatusprosessissa lapsesta, joten kasvatuskäytännöt muodostetaan 

lasten yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Aikuisen täytyy antaa lapselle mahdollisuus 

omaehtoiseen oppimisprosessin toteuttamiseen. (Vilen ym. 2006, 223.) 

 

3.2 Osallisuuden portaat 

 

Nigel Thomas on jakanut osallisuuden kuuteen eri ulottuvuuteen, joissa osallisuus näh-

dään moniulotteisesti.  

1. mahdollisuus valita 

2. mahdollisuus saada tietoa 

3. mahdollisuus vaikuttaa prosessiin 

4. mahdollisuus ilmaista itseään 

5. mahdollisuus saada apua ja tukea itsensä ilmaisemiseen 

6. mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin. 

(Marjanen ym. 2013, 81.) 
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Ensimmäinen ulottuvuus rakentuu siitä, minkälaiset ovat lapsen mahdollisuudet valita, 

osallistuuko johonkin prosessiin vai ei. Osallistumisesta kieltäytyminen on myös yksi 

osallisuuden muoto, ja lapsella pitäisikin olla aina myös tämä vaihtoehto tiedossa sekä 

aidosti valittavanaan. Toinen osallisuuden taso on mahdollisuus saada tilanteesta ja pro-

sessista tietoa sekä omasta roolistaan ja oikeuksistaan siinä. Kolmantena ovat lapsen 

mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoprosessiin eli siihen, ketkä palaveriin osallistu-

vat ja mitä siellä käsitellään. Neljäntenä on lapsen mahdollisuus kertoa ajatuksensa ja 

mielipiteensä sekä ilmaista itseään. Viidenteen ulottuvuuteen kuuluu mahdollisuus saa-

da tukea ja apua itsensä ilmaisemiseen. Tällä viitataan useiden lasten haasteisiin ilmaista 

ajatuksiaan sellaisella tavalla, joka välittyy aikuisillekin. Viimeinen osallisuuden ulottu-

vuus on lapsen mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin (Marjanen ym. 2013, 81-83.)  

 

Thomasin malli tekee lasten tilanteiden yksilöllisyyden näkyväksi. Osa lapsista voi kai-

vata paljonkin tukea ja rohkaisua pystyäkseen luottamaan siihen, että häntä aidosti 

kuunnellaan ja hänen ajatuksillaan on arvoa, kun taas toinen tarvitsee vain tietoa tilan-

teesta sekä vaihtoehdoista kyetäkseen ilmaisemaan mielipiteensä ja tuomaan sen julki. 

(Marjanen ym. 2013, 83.) 

 

Osallisuuden portaissa voi vaarana olla ohjautuminen kaavamaiseen ajatteluun, jossa 

tavoitellaan kiipeämistä mahdollisimman korkealle ja petytään, jos se ei onnistu. Osalli-

suus voi kuitenkin toteutua eri tavoilla lasten ja aikuisten yhteisessä toiminnassa riippu-

en siitä, mikä on mahdollista ja tarkoituksenmukaista organisaation ja lasten kannalta. 

Osallisuutta voidaan myös havainnollistaa osallisuuden tasokuvion avulla (Kuvio 1.) 

(Sosiaaliportti, lapsen osallisuus.)  
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KUVIO 1. (Sosiaaliportti, lapsen osallisuus) 

 

 

Se miten kasvattajat suhtautuvat lasten osallisuuteen sekä osallistumiseen vaihtelee. 

Myös kasvattajan tekemät pedagogiset valinnat ovat sidoksissa heidän asenteeseensa ja 

suhtautumiseensa osallisuuteen.  Thomas on tunnistanut kasvattajilla neljä erilaista lä-

hestymistapaa, jotka ovat byrokraattinen, kyyninen, arvosidonnainen sekä kliininen. 

Jotta yhteisöllisyys syntyisi ja pysyisi voimissaan, edellyttää se kasvattajalta oman toi-

mintansa reflektointia. Byrokraattisessa lähestymistavassa kasvattajan tavoitteena on 

täyttää organisaation laatimat muodolliset vaatimukset osallistumiselle. Kyynisessä lä-

hestymistavassa lasten osallisuus nähdään vaarana, koska aikuiset ajattelevat lasten ole-

van manipuloivia ja valtaa havittelevia, mutta valtaan kuuluvaa vastuuta kaihtavia. Ar-

vosidonnaisessa lähestymistavassa lasten osallisuus koetaan tärkeäksi ja hyväksi asiaksi, 

koska se on lasten oikeus. Sen ajatellaan johtavan parempiin lopputuloksiin sekä käy-

täntöihin sekä kohentavan päätöksenteon laatua. Kliinisessä lähestymistavassa arvioi-

daan lasten osallisuutta heidän haavoittuvuutensa sekä emotionaalisen suorituskykynsä 

kannalta. (Marjanen ym. 2013, 83.) 

 

3.3 Kasvattajan vallankäytön portaat varhaiskasvatuksessa 

 

Roger Hart on kehittänyt kahdeksan vaiheisen mallin osallisuudesta. Mallissa kolme 

alinta tasoa ovat hänen mukaansa lähinnä osallisuutta estäviä, vaikka kasvattajalla saat-

taa asiasta olla täysin päinvastainen ajatus. ”Todellisen osallistumisen” vaiheita ovat 
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puolestaan kolme ylintä tasoa, joissa lapsia aletaan ottaa mukaan päätöksentekoon ja 

aikuinen jakaa valtaansa heidän kanssaan. (Hart, R.) Sylvia Tast ja Birgitta Vilpas ovat 

laatineet Hartia mukaillen ja käytäntöön peilaten, kasvattajan vallankäytön portaat var-

haiskasvatuksessa (Taulukko 2). Heidän mukaansa on aikuisen ja lapsen välinen vuoro-

vaikutus ja sen laatu, perustana lapsen osallisuudelle. Käytännössä osallisuutta tukevia 

toimintamuotoja ovat muun muassa omahoitajuus, pienryhmätoiminta, projektityösken-

tely sekä lapset toiminnan suunnittelijoina ja arvioijina. (Tast & Vilpas 2011.) 

 

Ensimmäisellä portaalla ovat lapset mukana, mutta heidän ajatuksiaan ei kysytä. Esi-

merkkinä tälle tasolle osuvasta toiminnasta on lasten taidenäyttely, johon tulevat työt 

aikuiset valitsevat sekä vastaavat kaikista järjestelyistä. Toisella portaalla lapset eivät 

täysin ymmärrä tilannetta johon osallistuvat ja ovat siinä ikään kuin koristeena aikuisten 

opettamaa toistellen. (Marjanen ym. 2013, 79.) Tähän sopii esimerkkinä tuttu tilanne 

monesta päiväkodista tai kokemukset omaan lapsuuteen sijoittuvista koulun juhlista, 

joissa lapset esittävät opettajan valitsemaa näytelmää ymmärtämättä sen sisällöstä juuri 

mitään. Lasten vaikuttamismahdollisuudet asuihin tai roolivalintoihin on myös vähäiset 

ja heidän osakseen jää toimia aikuisen ohjeiden mukaan. 

 

Kolmannella portaalla lasten mielipiteiden kysyminen on vain muodollinen tapa. Heillä 

on hyvin vähän tai ei lainkaan keinoja tuoda esille ajatuksiaan. Lapset voidaan pyytää 

vaikkapa mukaan johonkin palaveriin, mutta heidän ei odoteta kuitenkaan osallistuvan 

aidosti mielipiteillään. Neljännellä portaalla mukanaolo toiminnassa on vapaaehtoista ja 

heidän mielipiteitään kunnioitetaan, mutta aikuisten rooli on suuri ja he tekevät päätök-

set. Lasten tehtävänä voi olla vaikkapa viedä viestiä koteihin meneillään olevasta pro-

jektista sekä osallistua itse toimintaan, mutta varhaiskasvattajat tekevät lopulliset valin-

nat. Kuudennella portaalla otetaan lapset mukaan jokaisessa vaiheessa sekä suunnitte-

lussa että toteutuksessa. Aikuiset tekevät kuitenkin aloitteen toimintaan. Seitsemännellä 

portaalla taas aloite toimintaan tulee lapsilta ja he myös ovat toteuttajia. Kasvattajien 

rooli on pysytellä taustalla ja auttaa tarvittaessa. Kahdeksannella portaalla ovat kasvatta-

jat ja lapset tasavertaisia ja he sekä ideoivat, aloittavat toiminnan että tekevät päätökset 

yhdessä. (Marjanen ym. 2013, 80-81.) 

 

Hartin mallia voi arvostella siitä, ettei se huomio osallistujien subjektiivisten kokemus-

ten merkitystä vaan siinä on oletuksena osallisuuden lisääntyminen automaattisesti yh-

dessä vaikutusmahdollisuuksien ja vallan lisääntyessä. Siis mitä enemmän lapset voivat 
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olla päätöksenteossa mukana, sitä enemmän heidän ajatellaan olevan osallisina toimin-

nassa jota päätökset ovat koskeneet. Kritiikkiä voidaan kohdistaa siihen, miten kaikki 

lapset, esimerkiksi erityisen tuen tarpeessa olevat tai alle kolmivuotiaat, tulevat kuul-

luiksi kun yhteisöllisyyttä rakennetaan. (Marjanen ym. 2013, 79.) 

 

Hart on kuitenkin korostanut, että osallisuuden tasojen tarkoituksena on antaa lapsen 

itse valita. Erilaiset osallisuuden käytännöt pitäisi rakentaa siten, että lapsella on mah-

dollisuus osallistua ylimmän portaan mukaisesti. Hartin näkemykset siis viittaavat sii-

hen, ettei tilanteissa jotka mahdollistavat lapsen osallisuuden ole kysymys osallisuuden 

maksimoinnista vaan joustavasta tavasta osallistaa lapsi omien halujensa mukaan. Näin 

ollen esimerkiksi lapsi, jolla olisi vaadittavat taidot johtaa tilannetta, saa jättäytyä vähäi-

sempään rooliin jos niin haluaa. (Pajulammi 2014, 237.) 
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TAULUKKO 1. Kasvattajan vallankäytön portaat varhaiskasvatuksessa (Tast  & Vilpas, 2011)  

Miten osallisuuden taso näkyy 

toiminnassa? 

  Lapsen osallisuuden tasot Esimerkkejä kasvattajan käyt-

tämän vallan ilmenemisestä eri 

tasoilla 

8. Lapset ideoivat ja käynnistä-

vät projektin sekä pyytävät pää-

töksen tekoon mukaan aikuisia. 

8. Lapsilta aloite toimintaan, 

päätökset yhdessä lasten kanssa 

8. Kasvattajan ja lasten välillä on 

luottamussuhde. Kasvattaja 

tukee lasta vastuunottamisessa. 

Lapsella yhteistyöstä ja vaikut-

tamisesta aito kokemus.  

7. Lapsista lähtevä alkuperäinen 

idea ja lapset päättävät toteutuk-

sesta. Kasvattaja ei ohjaa, mutta 

on saatavilla. 

7. Aloite lapselta, toiminta lap-

sen ohjaama 

7. Kasvattaja luopuu vallastaan 

toiminnan suunnittelussa ja 

mahdollistaa ympäristön, jossa 

lapsella on välineet ja tilaa to-

teuttaa ideoitaan. Kasvattaja 

saatavilla. 

6. Lapset ovat koko ajan mukana 

suunnittelussa ja toteutuksessa, 

mutta alkuperäinen idea on läh-

töisin kasvattajista. 

6. Kasvattajalta aloite toimin-

taan, päätökset lasten kanssa 

yhdessä 

6. Kasvattaja tuo lapsiryhmään 

toimintaidean, jota lähdetään 

viemään eteenpäin yhdessä las-

ten kanssa lapsia kunnioittaen ja 

kuunnellen. Valta jaetaan ja 

lasten näkökulmia ei ainoastaan 

harkita, vaan lapset osallistuvat 

päätöksen tekoon.  

5. Projektin suunnittelee ja ohjaa 

kasvattajat, mutta lasten ajatuk-

sia huomioidaan. He ymmärtävät 

prosessin ja heidän mielipiteensä 

otetaan vakavasti. 

5. Toiminnan suunnittelussa 

lapsia konsultoiva ja informoiva 

5. Toiminnan suunnittelussa 

kasvattaja luovuttaa osan vallas-

ta lapsille. Lapsilla on mahdolli-

suus ymmärtää, mihin toiminnal-

la pyritään sekä arvioida sitä. 

4. Kasvattajat suunnittelevat 

toiminnan ja lasten osallistumi-

nen on vapaaehtoista. Lapset 

ymmärtävät, mitä tehdään, kuka 

päätti heidän osallistumisensa ja 

miksi. 

4. Lapsia informoidaan, kasvat-

taja määrittelee toiminnan  

4. Toiminta suunnitellaan kas-

vattajan näkökulmasta, lapsia 

kuitenkin motivoidaan osallis-

tumaan. Kasvattajalla on tahtoa 

ja osaamista ymmärtää lapsen 

maailmaa, mutta ei vielä valmis 

luopumaan vallastaan ja yhdis-

tämään lapsen näkökulmaa toi-

minnan suunnitteluun. Kunnioit-

tavat lapsen näkemystä.  

3. Lapsilta kysytään mielipiteitä, 

mutta heillä on vain vähän tai ei 

lainkaan mahdollisuuksia määri-

tellä ilmaisunsa laajuutta, tapa 

tai sitä, mitä asia koskee. 

3. Lasten osallisuus on näennäis-

tä toiminnassa 

3. Kasvattaja haastattelee lasta 

joustamattomasti esim. kysely-

kaavakkeella, jossa kasvattaja on 

muotoillut kysymykset. Tietoja 

ei hyödynnetä suunnittelussa. 

2. Lapset osallistuvat tapahtu-

maan esim. tanssien, laulaen tai 

teemaan pukeutuen, mutta he 

eivät ymmärrä täysin, mistä on 

kysymys. 

2. Lapset toiminnassa koristeina 2. Perinteinen tapa jossa lapsi on 

näyttämöllä vahvistamassa mie-

likuvaa täydellisestä kasvattajas-

ta ja hyvin suunnitellusta toi-

minnasta, esim kevätjuhlat. 

1. Lapset toimivat ja puhuvat 

aikuisten ehdotusten ohjaamina, 

eivätkä he ymmärrä mistä todel-

la on kysymys. 

1. Selkeästi lapsia manipuloiva 

toiminta 

Kasvattaja ei tiedosta käyttävän-

sä valtaa toimintaa suunnitelles-

saan. Lasten tuottamaa tietoa 

hyödynnetään vain kasvattajan 

näkökulmasta. Lapselle ei mah-

dollisteta toiminnan kyseenalais-

tamista. Kasvattajat kysyvät 

lasten ajatuksia, kuitenkaan 

kertomatta heille, miten heidän 

mielipiteensä vaikuttavat päätök-

siin. 
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4 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET SEKÄ TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Tutkimuskysymysten avulla on tarkoituksena selvittää mikä on lapsen osallisuuden taso 

ryhmässä sekä mitkä ovat ne konkreettiset keinot joilla lasten osallisuutta voidaan ko-

hentaa. Työntekijöille pidetyssä alkuhaastattelussa nämä kysymykset toimivat samalla 

myös kehittämistyön käynnistäjinä, ollen se pohja mistä alettiin suunnitella miten käy-

tännössä voimme lasten osallisuutta lisätä. Tavoitteenani oli kehittää lasten osallisuutta 

sekä saada viesti sen tärkeydestä elämään työyhteisössä niin, että se projektini loputtua 

pysyisi voimissaan ja siirtyisi henkilökunnan mukana myös uusiin ryhmiin. Tiedossa 

oli, että ryhmän varhaiskasvattajat siirtyvät syksyllä kolmeen eri ryhmään, osana suurta 

paikkakunnalla tehtävää varhaiskasvatuksen rakenneuudistusta. Tutkimuksen aikana 

sekä sen lopussa pidetyssä loppuhaastattelussa arvioitiin, saatiinko kehittämisprojektin 

ja sen aikana olleiden keinojen avulla osallisuutta aidosti kehitettyä ja sitoutuivatko var-

haiskasvattajat osallisuuden toteuttamiseen työssään. 

 

Oletuksenani myös oli, että lapsen osallisuutta rajoittavia tekijöitä on päiväkodissa to-

dennäköisesti useita. Mutta onko niihin mahdollista vaikuttaa? Ihmisillä voi olla esi-

merkiksi hyvin erilaisia käsityksiä siitä mitä osallisuus on, mikä saattaa olla yksi este 

kehitykselle. Lapsen ääni on myös helppo vaientaa vedoten puitetekijöihin, jos henkilö-

kunnalta puuttuu halu arvioida kriittisesti rutiinien järjellisyyttä. Lisäksi oletan, ettei 

kaikilla lapsista ole taitoa tuoda esiin omia ajatuksiaan ja toiveitaan tai heillä ei ole tie-

toa mitä kaikkea voisi päiväkodissa olla mahdollista toteuttaa. Ammattitaitoiset aikuiset 

voivat kuitenkin saada heidän näkemyksensä esiin sekä opettaa heille osallistavaa ja 

keskustelevaa kulttuuria. Mutta mitä vaaditaan, jotta lapsen osallisuus toteutuisi par-

haalla mahdollisella tavalla? Henkilökunta on avainasemassa ratkaistaessa tätä pulmaa. 

heidän ajatteluaan herättelemällä voidaan muutosta todennäköisesti saada aikaan.  

 

Näiden mietteiden pohjalta laadin seuraavanlaiset tutkimuskysymykset: 

 

Miten lasten osallisuus näyttäytyy ryhmässä sekä ennen tutkimusta että sen jälkeen? 

Mitkä tekijät rajoittavat lasten osallisuutta? 

Millä keinoin lasten osallisuutta voidaan lisätä? 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TOTEUTUS 

 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti, toimintatutkimuksen periaatteita noudattaen. 

Koska tarkoitus oli pyrkiä kehittämään ryhmän, sekä aikuisten että lasten työskentelyta-

paa, oli tutkimuksellinen kehittämistoiminta luonteva valinta 

 

Kun projekti saatiin päätökseen, kävimme vielä uuden keskustelun jossa pohdimme 

millaisia vaikutuksia sillä on ollut lapsiryhmän osallisuuden tasoon, millaisia haasteita 

matkan varrella on noussut esiin ja miten toimintaa voisi edelleen kehittää. Keskuste-

lumme runkona toimi samat kysymykset jotka ohjasivat alkuhaastattelua. 

 

5.1 Toimintatutkimuksellinen ote 

 

Toimintatutkimus on yleensä ajallisesti rajattu kehittämis- ja tutkimusprojekti, jossa 

uusia toimintatapoja suunnitellaan ja kokeillaan (Heikkinen, Rovio, Syrjälä, 2006, 17). 

Toimintatutkimuksen keskiössä onkin yleensä jokin ongelma tai kehittämistehtävä, jo-

hon vastaamiseksi tutkimus toteutetaan. Siihen ei siis tuoda ulkopuolelta tietoa kehittä-

miseen vaan tutkimus on osa sekä kehittämisen että ratkaisemisen prosessia. (Ronkai-

nen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2013, 69.)  

 

Pienimuotoisimmillaan toimintatutkimus voi olla oman työn kehittämistä. Lähes aina 

työtehtävät kuitenkin edellyttävät yhteistyötä muiden kanssa, ja siksi työn kehittäminen 

vaatii ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan edistämistä. (Heikkinen 

ym. 2006, 17.) Tutkimuksen pitäisikin perustua vahvaan tutkimuskumppanuuden ideaan 

eli siihen, että tutkittavat ovat aktiivisesti mukana vaikuttamassa myös toimintatutki-

muksen valintoihin. Tämä tarkoittaa periaatteessa sitä, että esimerkiksi ongelman mää-

rittely, muutoksen suunnittelu, päämäärien ja seurannan uudelleen muotoilu tehdään 

yhdessä. Tutkija on tässä mielessä mahdollistaja ja prosessin yksi osallistuja eikä niin-

kään asiantuntija joka johtaa prosessia. (Ronkainen ym. 2013, 69.)  

 

Toteuttamani tutkimus kesti noin kolme kuukautta, alkaen ryhmän varhaiskasvattajille 

pidetystä ryhmäkeskustelusta, huipentuen lasten ja aikuisten yhdessä työstämään kevät-

juhlaan sekä sen jälkeen pidettyyn loppuhaastatteluun. Alla olevassa kuvassa havainnol-

listan tämän toimintatutkimuksen etenemistä prosessinuolen (Kuvio 2) avulla. 
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KUVIO 2. opinnäytetyön prosessi 

 

Toimintatutkimuksessa tutkijalla on kaksoisrooli: ensinnäkin hän on muutosagentti joka 

laittaa prosessin alkuun sekä hyödyntää tutkimusta muutoksen tuottajana. Toisaalta hän 

on tutkija, jonka täytyy pystyä seuraamaan prosessia ja keräämään siitä tietoa. (Ronkai-

nen ym. 2013, 69.) Perinteiset tutkijan hyveet ulkopuolisuus ja objektiivisuus eivät päde 

toimintatutkimuksessa, vaan tutkija on aktiivinen vaikuttaja ja toimija, eikä hän edes 

oleta olevansa neutraali ja ulkopuolinen. Toimintatutkimuksessa pyritään luomaan us-

koa ihmisten omiin toimintamahdollisuuksiin ja kykyihin, toisin sanoen valtauttamaan 

ja voimaannuttamaan heitä. Tutkija laittaa muutoksen alulle ja rohkaisee ihmisiä tarttu-

maan asioihin, jotta niitä voidaan kehittää paremmiksi heidän omalta kannaltaan.  

(Heikkinen ym. 2006, 20.) 

 

5.2 Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 

 

Kehittäminen nähdään usein konkreettisena toimintana, jolla pyritään jonkin selkeästi 

määritellyn tavoitteen saavuttamiseen. Tutkimuksellista kehittämistoimintaa lähestytään 

toimijoiden osallisuuden, kehittämisprosessin ja tiedontuotannon näkökulmista (Kuvio 

3) Osin näkökulmat ovat toisistaan poikkeavia, mutta yhdessä ne määrittävät käsitystä 
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set 
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kehittämistoiminnasta. Ajatuksena on että, näiden näkökulmien avulla rakentuu kehitys-

toiminnan metodinen ydin. (Toikko & Rantanen 2009, 9.) 

  

Prosessinäkökulma. Projektikirjallisuudessa jäsennellään kehittämistoimintaa vaihemal-

lien avulla. Kehittäminen etenee toiminnan organisoinnista ja perustelusta varsinaiseen 

toteutukseen ja siitä arviointiin. Luovat ja innovatiiviset prosessit ovat kuitenkin enna-

koimattomia. Toimintaa ei aina voida suunnitella ennalta, varsinkaan, jos työskennel-

lään monimutkaisten sosiaalisten verkostojen kanssa. Tällöin kehittäminen etenee pro-

sessimaisesti, jota joudutaan koko ajan korjaamaan ja suuntaamaan uudelleen. (Toikko 

& Rantanen 2009, 10.) Pyrin kehittämään opinnäytetyössäni lapsen osallisuutta erityi-

sesti koko ryhmän yhteisen kevätjuhlan kautta. Lasten toiveesta toteutustavaksi valikoi-

tui näytelmä, jonka rakentaminen eteni prosessimaisesti. Tilanteet ja toteutuksen etene-

minen eivät aina olleet ennakoitavissa. 

 

Toimijoiden osallistumisen näkökulma. Tyypillisesti kehittämistoiminta rakentuu moni-

en eri toimijoiden sitoutumisen ja aktiivisen osallistumisen varassa, vaikka toimijoilla 

olisikin erilaiset intressit. Kehittämisessä muodostetaan yhteistä ymmärrystä sovittele-

malla näkemyksiä. Hyväksymällä erilaiset näkemykset, mahdollistuu toimijoiden aito ja 

tasavertainen osallistuminen. Toisaalta osallistuminen vaatii myös kehittäjän osallistu-

mista konkreettiseen toimintaan aidossa dialogissa käytännön toimijoiden kanssa. Usein 

osallistavan kehittämisen ajatuksena on pyrkiä selkeästi muutokseen, jolloin kehittämi-

sen päämääränä on vapautuminen itsestään selvinä pidetyistä ideologioista ja ajatusmal-

leista. (Toikko & Rantanen 2009, 10-11.)  

 

Tiedontuotannon näkökulmassa lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan tutkimuksellinen 

työote ja tutkimukselliset asetelmat tuovat kehittämistoiminnalle lisäarvoa. Tutkimus-

menetelmien, tutkimustiedon ja tutkimusasetelmien hyödyntäminen sekä ilmiöiden kä-

sitteellistäminen jotka liittyvät, saatavat auttaa kehittämistoiminnan toteutusta. Lisäksi 

tutkimuksellisuus edistää kehittämistoiminnan tulosten siirrettävyyttä ja käyttökelpoi-

suutta. (Toikko & Rantanen 2009, 11.) 
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KUVIO 3. Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan näkökulmista (Toikko, Rantanen 

2009, 10.) 

 

5.3 Ryhmähaastattelu 

 

Kasvattajatiimi on avainasemassa kun puhutaan lapsen osallisuuden mahdollistamisesta 

päiväkodissa. Siksi onkin tarpeellista ensin selvittää miten he mieltävät osallisuuden, 

minkälaisia rajoitteita he näkevät osallisuuden toteutumiselle ja miten heidän mielestään 

voisi toimintaa lähteä kehittämään. Näihin asioihin lähdin hankkimaan vastauksia pitä-

mällä työntekijöille ryhmähaastattelun, joka eteni etukäteen väljästi laadittujen kysy-

mysten mukaan. Annoin kysymykset asianomaisille päivää aiemmin, jotta he voivat 

rauhassa pohtia vastauksiaan. Itse keskustelutilanne nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoi-

tiin laadullista sisällönanalyysia apuna käyttäen.  

 

Oma roolini sekä opiskelijana ja tutkimuksen toteuttajana että ryhmän työntekijänä oli 

kaksijakoinen, toisaalta vastuullani oli johdatella haastattelua, mutta ollessani osa ryh-

mää, myös minun näkemykseni piti tulla esiin. Tämän hieman häilyvän roolien rajan 

vuoksi en nähnyt järkeväksi toteuttaa haastattelua tarkkaan ennalta määriteltyjen kysy-
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mysten kautta vaan valikoin muodoksi ryhmähaastattelun. Jotta osallisuus parhaiten 

mahdollistuisi, vaatii se kaikkien työntekijöiden sitoutumista ja toimintaa asian hyväksi. 

Toiminnan kehittäminen tapahtuu ryhmän varhaiskasvattajien tiiviin yhteistyön kautta, 

myös tämä tuki ajatustani valita ryhmähaastattelu tiedonhankinta menetelmäksi.  

 

Haastattelu on ennalta suunniteltua ja vuorovaikutteista keskustelua, jossa molemmat 

osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Aloite tapahtuu kuitenkin tutkijan toimesta ja hänen vas-

tuullaan on huolehtia keskustelun etenemisestä. Teemahaastattelussa teema-alueet eli 

haastattelun aihepiirit on ennalta määritelty. Menetelmästä puuttuu kuitenkin struktu-

roidulle haastattelulle olennainen kysymysten tarkka järjestys ja muoto. Haastattelijan 

rooliin kuuluu kuitenkin huolehtia, että etukäteen päätetyt teema-alueet käydään haasta-

teltavan kanssa läpi. (Eskola & Suoranta 1996, 64-65.)  

 

Ryhmähaastattelu on tavallaan ryhmäkeskustelu joka käydään tutkijan haluamasta ai-

heesta ja teemoista.  Etuna menetelmässä on muun muassa se, että yhdessä haastatelta-

essa väärin ymmärtäminen ja unohtaminen ovat vähäisempää. (Eskola & Suoranta 

1996, 72-74.) Haastattelun aikana osallistujat täydensivät toistensa lauseita ja usein 

muut yhtyivät kulloinkin äänessä olevan tarinaan. 

 

Henkilö1: Ja sitten ehkä vähä enemmän voisi vielä pysähtyä ja Henkilö 2: kuuntele-

maan ihan  Henkilö 1 jatkaa, arjessa huomaa sen kun tulee kiire johonkin ja on henki-

lökuntavajausta niin sitä ei ehkä kerkiä pysähtymään niin osallisuuden äärelle.  

(Esimerkki täydentävästä keskustelusta) 

 

Toimiva haastatteluryhmä on homogeeninen ja suuruudeltaan noin 4-8 henkeä. (Eskola 

& Suoranta 1996, 74). Tiimimme täytti hyvin nämä vaatimukset, haastatteluun osallistui 

haastattelijan lisäksi kolme muuta henkilöä, jotka kaikki omasivat pitkän kokemuksen 

varhaiskasvatuksesta sekä alan koulutuksen. Koulutustaustat vaihtelivat aina perhepäi-

vähoitajan tutkinnosta, lähihoitajaan ja sosionomiin.  Tällä taustalla haastattelussa esiin 

nousseet käsitteet olivat kaikille helposti ymmärrettäviä. Ryhmä oli myös toiminut jo 

samalla kokoonpanolla kaksi vuotta, joten tiimiytyminen oli jo pitkällä ja siksi haittaa-

vaa jännitystä ei ollut. 

 

Tutkimukseen sisältyi kaksi haastattelua, joista ensimmäinen toimi lähtökohta kehittä-

mistyölle. Aloitushaastatteluun ei yksi työntekijöistä päässyt osallistumaan, joten hänel-
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le pidettiin myöhemmin yksilöhaastattelu, joka eteni samoja teemoja mukaillen. Toinen 

haastattelu pidettiin projektin loputtua, noin kolmen kuukauden kuluttua edellisestä, 

tavoitteena hahmottaa toimintatutkimuksen vaikutuksia ryhmän osallisuuden tasoon. 

Myös toisessa haastattelussa toimi runkona samat väljästi suunnitellut kysymykset, kuin 

aloitushaastattelussakin. 

 

Haastattelut toteutettiin päiväkodin neuvottelutilassa ja aikaa niihin oli varattu noin 45 

minuuttia. Keskustelu taltioitiin keskelle pöytää asetetun äänityslaitteen avulla, joka 

aluksi loi yllättävää jännitystä ja sai osallistujat puhumaan tavanomaista virallisemmin. 

Tunnelma kuitenkin vapautui nopeasti ja oli innostunut, erityisesti viimeisessä haastat-

telussa puhe soljui hyvin vilkkaana. Leimaavaa sille olikin osallistujien puhuminen 

”toistensa päälle” sekä lauseiden jatkaminen edellisen kommentoijan pitäessä pientä 

taukoa. Tavoiteltavaa ryhmähaastattelussa onkin luoda vapaa ja avoin ilmapiiri (Eskola 

& Suoranta 1996, 74). Välitön tunnelma varmasti osaltaan aiheutti myös puheiden rön-

syilyn helposti asiaan liittymättömiin aiheisiin. Tässä kohtaa haastattelijalla olikin tär-

keä rooli ohjata keskustelu takaisin oikeille urille. 

 

5.4 Aineistolähtöinen sisällön analyysi 

 

Laadullisen tutkimuksen analyysi voi olla aineistolähtöistä, teoriasidonnaista tai teo-

rialähtöistä. Oleellista laadullisessa tutkimuksessa on myös prosessimaisuus, onhan ai-

neiston keruun väline inhimillinen eli tutkija itse. Aineistoon liittyvät tulkinnat ja näkö-

kulmat kehittyvät vähitellen tutkijan tietoisuudessa tutkimusprosessin edetessä. (Kivi-

niemi 2001, 68.) 

  

Laadullisen tutkimuksen analyysitekniikat ovat moninaisia, ja erilaisia työskentelytapo-

ja on runsaasti. Ei voida kuitenkaan sanoa että joku niistä olisi ylivertainen muihin näh-

den. Myös standardoituja tekniikoita on vähän. (Hirsijärvi 2001,136.) Tässä tutkimuk-

sessa aineisto analysoidaan aineistolähtöistä sisällönanalyysia apua käyttäen. Kyseessä 

on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen pe-

rinteissä. Sitä voidaan pitää sekä yksittäisenä metodina, että väljänä teoreettisena kehyk-

senä, joka voidaan yhdistää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. (Tuomi & Sarajärvi 

2006, 93.) Tarkoituksena on järjestää aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadotta-

matta sen sisältämää informaatiota. Tämän pohjalta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia 

johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston kvalitatiivinen käsittely perustuu loogi-
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seen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto ensin hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja 

koodataan uudestaan, uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. Koska kyseessä on 

laadullinen tutkimus, tehdään analyysia tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. (Tuomi & 

Sarajärvi 2006, 110.)  

  

Lähdin purkamaan haastatteluja litteroimalla ne ensin sana tarkasti. Litteroituja sivuja 

kertyi 20 kun käyttämäni riviväli oli 1,5. Haasteena litteroinnissa oli, että useissa koh-

dissa henkilöt puhuivat toistensa päälle, silloin jouduin palaamaan uudelleen samaan 

kohtaan useasti. Kirjasin puheenvuorojen kohdalle vastaajan etunimen ensimmäisen 

kirjaimen, jotta pystyin näkemään onko vastauksissa eri henkilöiden osalla paljon eroa-

vaisuuksia. Vastaukset olivat kuitenkin hyvin yksimielisiä mikä ilmeni muu muassa 

siitä, että muut myötäilivät sekä jatkoivat toisen keskenjääneitä lauseita. Puheenvuoroja 

väritti myös innostuneisuus, joka oli hyvin runsasta erityisesti loppuhaastattelussa. Siinä 

merkille pantavaa oli ”yhteen ääneen” puhumisen lisääntyminen.  

 

Litteroituani tekstin aloin etsimään puheenvuoroista ydinsanoja jotka lihavoin. Sen jäl-

keen keräsin sitaatteja joissa oli yhtenevä asiasisältö ja merkitsin ne samalla värillä, 

osallisuuden teoriatietoa apuna käyttäen. Tässä esimerkki sitaateista, jotka ryhmittyivät 

osallisuuden haasteiksi. Ydinsanat ovat lihavoitu mustalla, sininen lihavointi taas herät-

tää tutkijan huomaamaan, että sitaatissa on sisältöä joka sopii myös aiheeseen miten 

lapsen osallisuutta voidaan lisätä. 

 

”Liian vähän henkilökuntaa, se tietysti rajoittaa että jos on jotain suunni-

teltu ja henkilökuntaa puuttuu niin siinä kyllä menevät usein suunnitelmat 

uusiksi. Rajoittaa ihan kaikkea toimintaa ja osaltaan tietysti päivän aika-

taulut rajoittaa..”  

 

”Se tietysti on myös haaste, etteivät hiljaisemmat aina jää jalkoihin ja 

suulaammat päätä kaikesta. Siinä täytyy aikuisen olla tarkkana, etenkin 

vielä tällaisessa isossa ryhmässä.” 

 

Tämän jälkeen luin aineiston useita kertoja läpi, pitäen välillä taukoa jolloin sain etäi-

syyttä työhön ja asiat ikään kuin kirkastuivat. Apunani analyysissa toimivat tutkimusky-

symykseni sekä haastattelun runko, joiden avulla luokittelin sitaatteja. Joihinkin kysy-

myksiin kuten, miten lapsen osallisuus näyttäytyy ryhmässä, tuli kuitenkin niin paljon 
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sisältöä, että oli luontevaa jaotella sitä eri toimintojen mukaan kuten perushoitoon liitty-

viin sekä toiminnan suunnitteluun. Myös osallisuuden teoria oli tukenani analyysissa ja 

ydinsisältöjen etsimisessä. Esimerkiksi luku; mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta, 

nousi esiin Thomasin osallisuuden ulottuvuuksien teoriaan peilaamalla.  

 

Seuraavassa luvussa esittelen haastattelussa ilmi tulleet ydinsisällöt ja avaan niitä hie-

man lukijalle. Tarkempi analyysi tapahtuu kuitenkin vasta johtopäätöksissä joissa pei-

laan sekä haastattelujen että itse toiminnallisen prosessin aikana esiin tulleita, osallisuu-

den kannalta merkittäviä asiasisältöjä. 
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6 ALOITUSHAASTATTELU LAPSEN OSALLISUUDESTA 

 

 

Toimintatutkimukseni lapsen osallisuudesta aloitin keräämällä tietoa ryhmän osallisuu-

den senhetkisestä tasosta pitämällä varhaiskasvattajatiimille, johon myös itse lukeudun, 

ryhmähaastattelun aiemmin väljästi laatimieni kysymysten pohjalta. Haastattelu myös 

auttoi työntekijöitä virittäytymään aiheeseen, koska he joutuivat pohtimaan aihetta mo-

nipuolisesti. 

 

6.1 Ajatuksia osallisuudesta 

 

Haastattelussa esiin nousseet ajatukset osallisuudesta voi jaotella neljään eri ryhmään 

niissä ilmenneiden sisältöjen mukaan. Ensimmäiseksi esittelen pohdintoja jotka koske-

vat lasten vaikuttamismahdollisuuksia toimintaan niin suunnitteluun kuin myös toteu-

tukseen. Toisen kohdan muodostaa lasten oikeus kieltäytyä jostain heille vastenmieli-

sestä toiminnasta, tässä pohdintaa kuitenkin herätti pedagoginen vastuu. Missä kulkee 

raja lapsen oikeudella jäädä toiminnasta syrjään suhteessa kehitystason puitteissa vaa-

dittavien taitojen opetteluun? Kolmannen otsikon alla käsittelen lapsen osallisuutta pe-

rushoitotilanteissa. Mitkä ovat niitä arjen tilanteita, joissa heillä on mahdollisuuksia 

vaikuttaa. Viimeinen eli neljäs kohta pitää sisällään niitä keinoja joita aikuiset käyttävät 

lasten näkökulmien esiin saattamiseen. 

 

6.1.1 Lasten mahdollisuus vaikuttaa toimintaan 

 

Vastauksista välittyi kuva lapsista, joilla on mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin toimin-

taan ja osallistua suunnitteluun jossain määrin. Heidän on ollut mahdollista muun mu-

assa tehdä valintoja annetuista vaihtoehdoista sekä kertoa ideoitaan aikuiselle niin 

yhteisissä tuokioissa kuin spontaanisti päivän puuhien lomassa. Myös aikuiset ovat ko-

keneet lasten motivaation osallistua yhteiseen tekemiseen paremmaksi, kun he ovat itse 

saaneet olla päättämässä toteutuksesta. 

 

”Lapsi saa olla osallisena, oli se sitten toimintaa tai sen suunnittelua ja 

voi esittää mielipiteitään. Erityisen hyvin tämä toteutui kun joulujuhlaa 

pohdittiin ja sitten on toteutunut tosi hyvin näissä muissakin toiminnan 

suunnitteluissa. Nämä teemat mitä meillä nyt on meneillään, on kaikki pe-
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riaatteessa lapsilta. Ollaan annettu vaihtoehtoja ja ne on saaneet päättää 

mitkä asiat kiinnostaa. Jos vaikka ajatellaan sitä joulujuhlaa, niin siinä-

hän lapset saivat päättää mitä siinä on ja mitä esitellään esimerkiksi lego 

rakennelmat, mitä ne halusivat näyttää vanhemmilleen.” 

 

”Lapsia innostaakin tähän toimintaan ihan eri tavalla kun saa itse suunni-

tella ja päättääkin ettei se ole ihan aikuisjohtoista. Hauskempaakin sil-

lain.” 

 

Lasten osallisuutta on vahvistettu informoimalla heitä muun muassa kertomalla heille 

päivän kulusta sekä tulevista tapahtumista sekä huomioitu heidän toiveensa ja ehdotuk-

sensa. Heillä esimerkiksi on mahdollisuus päättää itse mieluisa leikki tai vaikuttaa päi-

vän kulkuun spontaaneilla ehdotuksilla. Helpointa lasten on päästä vaikuttamaan henki-

lökohtaisiin asioihinsa, kuten siihen, mitä hän leikkii. Keskinäisessä toiminnassaan, niin 

kutsutun vapaan leikin aikana, pääsevät lapset myös vaikuttamaan toimintaan. (Turja 

2011, 50.) 

 

”Aamuhetkellä katsotaan kalenteria ja selitetään mitä päivänaikana ta-

pahtuu, että lapsi ymmärtää. Siinäkin lapsi voi vielä vaikuttaa mitä teh-

dään. Sitten lapset voi valita leikkinsä ja kaverin leikkiin” 

 

Tehtäessä päiväkotiin hankintoja, kuten lelutilauksia, lasten näkemyksiä kuunnellaan 

budjetin määrittelemissä puitteissa. Neuvotellessaan lapsi oppii, että asioiden toteutta-

miseen vaikuttaa monet seikat, kuten toisten ajatukset, aika, resurssit ja raha (Kataja 

2014, 68). Turjan mukaan on harvinaista että lapset otetaan mukaan päättämään leluos-

toista (2011, 50). Tällä tavoin kuitenkin myös vältytään ostamasta tavaroita jotka pääty-

vät varastoon, koska ovat vain aikuisen mielestä hienoja. Usein lasten ja aikuisten miel-

tymykset ovatkin hyvin kaukana toisistaan. 

 

”Ja sitten noi lelutilaukset, mitä hankitaan tänne. Että justiin ne kattelivat 

näitä mitä leluja haluavat, esim. mitä legoja haluavat, eläinsarjoja valitsi-

vat jne. mahdollisuuksien rajoissa.” 
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6.1.2 Myös kieltäytyminen osallistumasta on osallisuutta 

 

Lapsella on myös mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta johonkin, hänelle vastenmieli-

seen toimintaan, esimerkiksi yhteisleikkiin. Pakottaminen saattaa aiheuttaa lapselle vain 

ahdistavan muistijäljen joka voi kulkea mukana vielä aikuisiässäkin. Muun muassa osal-

lisuuden portaissa (Thomas) nähdään oikeus olla osallistumatta, yhtenä osallisuuden 

ulottuvuutena. Lapsella pitäisi tämän mallin mukaan olla aina tiedossa oikeutensa kiel-

täytyä toiminnasta.  

 

”Lapsi voi joskus kieltäytyäkin, ei ole pakko kaikkeen toimintaan osallis-

tua. Jos vaikka pelottaa ja ahdistaa juhlissa esiintyminen yleisölle. Ei sit 

tu niitä traumoja kun ei pakoteta.”  

 

”Mutta täytyyhän meidän sen verran patistella, vaikka lasta joka inhoaa 

askartelua, että se oppii leikkaan ja pitään kynää oikein kädessä.” 

 

Kuitenkin vastauksissa korostui näkemys aikuisen pedagogisesta vastuusta. Jonkin ver-

ran lapselta on vaadittava osallistumista, jotta hänen taitonsa kehittyvän ikätason vaati-

malla tavalla. Huomioimalla yksilölliset kiinnostuksen kohteet, voimme onnistua moti-

voimaan lapset tekemään heille aiemmin vastenmielisiä asioita. Myös herkästi hetkeen 

tarttuminen luo otolliset olosuhteet toteuttaa toimintaa joka esimerkiksi vääränlaisessa 

vireystilassa on lapselle mielenkiinnotonta. Varhaiskasvatussuunnitelma painottaakin 

eheyttämistä, lasten aloitteiden ja kiinnostuksen kohteiden huomioimista, valintojen 

tekemistä sekä vuorovaikutuksellista oppimista. Yksittäisten opetushetkien ja tuokioi-

den sijaan puhutaan orientaatioista, maailman monimuotoisuuteen yhteisesti tutustumi-

sesta.  (Kataja 2014, 58.)  

 

6.1.3 Lapsen osallisuus perushoitotilanteissa 

 

Lapsen osallisuutta näkyi myös perushoitotilanteissa. Esimerkkinä tästä esiin nousi 

päivälepo, jolloin lapset voivat itse päättää haluavatko jättää kaikki vaatteet päälleen tai 

vähentää vaikkapa vain pitkähihaisen paidan. Aiemmin ryhmässä oli ollut käytäntönä, 

että kaikki vähentävät vaatteita saman verran. Tätä toimintatapaa alettiin kuitenkin ky-

seenalaistaa, koska huomattiin että joukossa on muun muassa ujoja lapsia, jotka kokevat 

kiusalliseksi riisua yhteiseen lepohetkeen siirryttäessä.  
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”Osallisuutta voi olla myös arjen jutuissa, hyvänä esimerkkinä riisuminen 

päivälevolle mentäessä. Lapsi itse saa päättää mitä jättää päälleen, eikä 

aikuinen puutu asiaan niinku perinteisesti päiväkodeissa on toimittu.” 

 

Myös ruokailussa heidän mielipiteensä on huomioitu, lapset ovat saneet itse määritellä 

annoskokonsa sekä päättä mitä mausteita haluavat lisättävän. Lisäksi lapsilla on jonkin 

verran mahdollista vaikuttaa ruokalistaan. Keskuskeittiö pyytää aina välillä, kyselemään 

lapsilta toiveita lounaslistalle sekä välipalatarjoiluun. Heidänkin toteutusmahdollisuuk-

siaan rajoittaa tietysti vallitseva taloustilanne, mutta paljon on silti toiveita jotka budje-

tin rajoissa on mahdollista toteuttaa.  

 

”Saa joskus toivoo mitä haluais syödä. ” 

 

”Ruokailussa lapset saavat päättää kuinka suuren annoksen he haluavat 

ja laitetaanko vaikkapa salaatinkastiketta. Joskus he voivat päättää myös 

siitä menevätkö ulos vai jatkavatko mieluista leikkiä tai lähdetäänkö ai-

kaisemmin ulos.” 

 

Vaikka päivän kulkua ohjaa pitkälle muun muassa ajankohdat milloin ruoka on tarjolla, 

on silti joissain toiminnoissa mahdollista joustaa, poiketen ennalta suunnitellusta päivä-

järjestyksestä. Esimerkiksi lapsilla on ollut mahdollista jatkaa mieluisaa leikkiä sisällä, 

vaikka päiväohjelmaan on kirjattu ulkoilu. Vastaavasti on sisällä tapahtuvia toimintoja 

jätetty tekemättä ja pidennetty ulkoiluaikaa lasten niin toivoessa. 

 

Perustoiminnoista puhutaan usein käsitteellä perushoito, jossa tavoitteena on vastata 

lasten perustarpeisiin, mutta myös vahvistaa itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Lapsen 

pystyvyyden kokemuksia sekä lapsen osallisuuden mahdollisuuksia vahvistettaessa on 

aiheellista tarkastella koko päivän kokonaisuutta. Usein huomio kiinnittyy ohjattuun 

toimintaan tai leikkiin, jotka ovatkin tärkeitä ja olennaisia osallisuuden pedagogiikassa. 

Samanaikaisesti perustoimintojen mahdollisuudet ja arvo jäävät sivurooliin. (Kettukan-

gas & Härkönen 2014, 105-106.) 
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6.1.4 Keinot lasten näkemysten selvittämiseen 

 

Lasten näkökulmia on selvitetty kysymällä heiltä koko ryhmän yhteisissä hetkissä, esi-

merkiksi heidän mielenkiinnon kohteistaan tai lempiruuistaan. Pelkkä kysyminen ei 

kuitenkaan riitä, vaan pitäisi pyrkiä rakentamaan lapsen ja aikuisen välille aito dialogi 

(Marjanen ym. 2013, 18). Osalle lapsista koko joukon aikana itsensä ilmaiseminen on 

myös haastavaa, siksi keskusteluja on jatkettu omahoitajan ohjaamissa pienryhmissä. 

Pienryhmään aikuisen on helpompi rakentaa turvallinen ilmapiiri, koska tutustuminen 

yksilöllisesti jokaiseen lapseen ja heidän kuuntelemisensa on yleensä sujuvampaa kuin 

suuressa joukossa. 

 

”On juteltu lasten kanssa pienryhmissä, mitä he haluaisi tehdä.” 

 

Lapsen näkemyksiä ja toiveita on myös pyritty selvittämään varhaiskasvatussuunnitel-

maan liittyvän haastattelun avulla, sekä huolehdittu niiden toteutumisesta pohdittaessa 

toiminnan sisältöä sekä keinoja sen toteuttamiseen. Lapsia on haastateltu valmiiden 

kaavakkeiden avulla, mikä on kaventanut heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan. Koska 

kysymykset eivät ole olleet avoimia, ovat vastauksetkin usein olleet melko niukkoja. 

Heidän toiveensa on kuitenkin huomioita ja pyyntö aikuisen mukanaolosta esimerkiksi 

leikeissä on toteutettu. 

 

”Vasussa (varhaiskasvatussuunnitelma) on lapsen haastattelu, jossa kysy-

tään mistä lapsi tykkää, onko kavereita jne.”  

 

”Kyllä me lasten haastattelun pohjaltakin otetaan lasten toiveita myös 

mukaan mitä ne toivovat, esimerkiksi pelikaveria ja kyllä se tietty tulee 

siinä.” 

 

Myös aikuisen havainnointi on ollut merkittävässä roolissa, pyrittäessä selvittämään 

lasten toiveita. Usein on ollut havaittavissa, että lapset hämmentyvät kun heiltä kysytään 

mitä he haluaisivat tehdä. Varhaiskasvattajat kuitenkin pystyvät lasta tarkkailemalla 

löytämään niitä mieluisia asioita, mitkä lasta kiinnostavat, missä hän on hyvä tai tarvit-

see lisää harjoitusta.  Leinonen (2014) toteaa, että lasten aloitteet voivat näkyä esimer-

kiksi leikissä tai muussa toiminnassa mikä on lapselle olennaista, siksi kasvattajan on-

kin aiheellista havainnoida tarkasti kielellisen ilmaisun lisäksi muita lapsen ilmaisun 
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muotoja, mikäli aikuinen haluaa tarttua lasten aloitteisiin tai mahdollistaa lasten ajatus-

ten vaikuttamisen päiväkodin toimintaan.  

 

”Havainnoitu lapsia päivän lomassa ja tietysti aamuhetkellä suunniteltu 

toimintaa, lapset on voinut valita mitä haluavat tehdä.” 

 

Keskusteluryhmät oli koettu tarpeellisiksi ja lasten osallisuutta lisääviksi, vaikka ne 

eivät olleet lähteneet lasten suoraan esittämästä toiveesta, mutta työntekijöiden havain-

not auttoivat näkemään, mistä asioista lapsilla on tarve keskustella. Saamalla oman ää-

nensä kuuluviin ja voidessaan tasa-arvoisena, niin muun ryhmän kuin aikuisen kanssa, 

kertoa mieltä kuohuttavista asioista, auttaa se osaltaan rakentamaan lapsen kokemusta 

osallisuudesta.  

 

”Omien havaintojen mukaan lapsia jaettu pienryhmiin, ollut esimerkiksi 

tunneryhmä jossa keskusteltu eri aiheista kuten peloista. Jos keskustelu on 

ollut niin vilkasta että toinen aihe on jäänyt käsittelemättä enkä ole viitsi-

nyt keskeyttää, koska aihe on heille ollut tärkeä. Täytyy aina muokata toi-

mintaa vähä tilanteen mukaan ja se näkyy tässäkin. Edellisen viikon kiu-

saamisaihe oli tosi mielenkiintoinen ja se herätti paljon keskustelua. Kiu-

saaminen nousi esiin jo noissa lasten haastatteluissakin, vaikka en ole 

huomannut että jotain kiusataan, mutta se on tietysti aina henkilökohtai-

nen kokemuskin. Jonkun mielestä kiusaamista on jo pelkkä katse. Toiset 

taas näkee, että kiusaamista on vain potkiminen, töniminen ja lyöminen.” 

 

Keskustelukulttuurilla onkin iso merkitys lapsen koko hyvän kasvuyhteisön kannalta. 

Jotta hyvä kasvattajayhteisö voisi kehittyä, on tärkeää kuunnella, keskustella avoimesti 

ja ymmärtää toisten näkemyksiä, mutta myös rohkeasti kertoa omia tuntemuksia ja nä-

kemyksiä. (Marjanen ym. 2013, 87.) 

 

6.2 Osallisuuden haasteet 

 

Haasteina mainittiin henkilökunnan vajaukset sekä päivää rytmittävät toiminnot joihin 

harvoin pystyy vaikuttamaan, kuten esimerkiksi ruoka-ajat ja siivous. Haastattelussa tuli 

esiin myös työntekijöiden sitoutumisen tärkeys, jotta lapsen osallisuus voisi toteutua. 
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Tässä kokoonpanossa sitoutumattomuus ei kuitenkaan ollut ongelma vaan kaikki koki-

vat asian tärkeäksi ja pyrkivät toimimaan lapsen osallisuutta tukien. 

 

”Liian vähän henkilökuntaa, se tietysti rajoittaa että jos on jotain suunni-

teltu ja henkilökuntaa puuttuu niin siinä kyllä menevät usein suunnitelmat 

uusiksi. Rajoittaa ihan kaikkea toimintaa ja osaltaan tietysti päivän aika-

taulut rajoittaa. Ja siten se, no meillä nyt on kaikki ollut hyvin mukana, 

mutta sitten voisi olla sellainenkin tiimi että kaikki ei ole sitoutuneita tai 

kiinnostuneita koko asiasta.”  

 

Oma asenne ja uudenlaisen ajattelutavan omaksuminen olivat asioita jotka tulivat 

useissa puheenvuoroissa esiin. Helppoa olisi toistaa vanhoja rutinoituneita toimintoja 

vuodesta toiseen. Silloin riittäisi vähempi suunnittelu eikä tarvitsisi pelätä epäonnistu-

mista uusien asioiden äärellä. Tämä ei kuitenkaan palvele lapsia, ryhmät ovat aina eri-

laisia eikä pedagogisestikaan ole kovin laadukasta toimia huomioimatta lasten yksilölli-

siä tarpeita ja vahvuuksia. Saman sabluunan toistaminen ei myöskään anna mahdolli-

suutta lapsen osallisuudelle vaan on yleensä hyvin aikuisjohtoista toimintaa. Helposti on 

kuitenkin vaarana sortua vanhaan ja kerran hienosti sujuneeseen. Jotta tältä vältyttäisiin, 

vaatii se aikuiselta jatkuvaa oman toiminnan reflektoinia sekä keskusteluja niin työyh-

teisön kuin oman tiimin jäsenten kesken. Myös Pajulammi (2014, 151) toteaa, että las-

ten osallistumisoikeuksien ymmärtäminen ja käytännön toteutuminen edellyttävät aikui-

silta sekä asennemuutosta että viitseliäisyyttä. 

 

”Kyllähän varmaan täytyy sitä pientä itsetutkiskeluakin harjoittaa, että 

liikkuu siitä omalta mukavuusalueelta. Helpommallahan sitä pääsee kun 

toistaa niitä samoja juttuja vuodesta toiseen. Lähtee vähän pöyhiin ja 

miettiin. Ja sitten se että ne myös ihan oikeasti toteutetaan.” 

 

Aikuisilla on myös usein vaarana sortua liian monimutkaiseen ajatteluun ja kuvitella 

lasten toiveet mahdottomiksi toteuttaa. Tämä voi johtaa siihen, ettei aikuinen uskalla 

edes kysyä heidän mielipiteitään tai toiveitaan, jos perus ajatus on se, ettei pyyntöä tai 

ideaa kuitenkaan voida toteuttaa.  

 

”Niin ja aikuinen ajattelee helposti jotain tosi hienoo ja monimutkaista 

kun lapsen unelmien täyttymys on jotain ihan muuta.”  
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”Jos niinku ajattelee lasten toiveita mitä niissä kysyttiin niin silloin oli just 

joku lego kaveri pelikaveri, aikuisen syli, ne on niinku ihan tavallisia toi-

veita.” 

 

Myös hiljaisten lasten äänen kuuluminen koettiin asiaksi johon täytyy erityisesti kiin-

nittää huomiota. Ulospäin suuntautuneet ja sanavalmiit lapset saavat mielipiteensä kuu-

luviin isossakin ryhmässä, kun taas hiljaiset ja harkitsevat eivät välttämättä rohkene 

sanoa mitään tai eivät ehdi tuoda ajatuksiaan julki suulaanpien ollessa aina ensin äänes-

sä. Tämä vaatii aikuiselta tarkkavaisuutta sekä sellaisten tilanteiden luomista, joissa 

myös ujommat lapset saavat otolliset olosuhteet pohdintojensa julki tuomiselle. 

 

”Se tietysti on myös haaste, etteivät hiljaisemmat aina jää jalkoihin ja 

suulaammat päätä kaikesta. Siinä täytyy aikuisen olla tarkkana, etenkin 

vielä tällaisessa isossa ryhmässä.” 

 

”Ja silloin erityisesti kun ei ole väkeä niin silloinhan sitä ne vilkkaimmat 

ja kovaäänisemmät lapset saavat äänensä kuuluville. Täytyy muistaa ne 

arat ja hiljaiset ja kuunnella niitä ja tuoda niille se mahdollisuus ja rauha 

että ne saa sen äänensä kuuluville.”  

 

6.3 Miten lasten osallisuutta voidaan lisätä 

 

Projektimainen työskentely koettiin mielekkääksi ja hyväksi keinoksi lisätä lapsen osal-

lisuutta. Perusteluna tähän oli muun muassa se, että pitkäkestoisen ja laajan projektin 

sisällä, on kaikkien lasten ääni helpompi saada kuuluviin sekä löytää mielekkäitä tehtä-

viä.  

 

”Ehkä toi projektimainen työskentely, on se mitä voisi vielä lisätä, se on 

tuntunut mukavalta ja näyttäisi että lapset tykkäävät. Sen voisi sisällyttää 

vuosisuunnitteluun” 

 

Päiväkodin toimintaa suunnitellaan sekä päivittäin että pidemmällä aikavälillä. Siihen 

sisältyy päätöksentekoa ja suunnitelmien toimeenpanoa sekä arviointia. Lasten tulisi 

voida olla mukana kaikissa näissä vaiheissa. (Turja 2011, 53.) Toiminnan suunnittelus-
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sa lasten roolia voisi muokata niin että heistä joku osallistuisi aikuisten viikkopalave-

riin jossa suunnittelulle yleensä rakennetaan raamit. Myös yhteisten toimintahetkien 

aika nähtiin tilaisuutena lasten mielipiteiden kuulemiseen sekä keskusteluun. Oleellista 

on olla aidosti läsnä sekä kuunnella lasten ajatuksia sensitiivisesti.  

 

”Oliskohan toi vielä yks että oikein pitäisi sellaisia palavereja lasten 

kanssa missä voisi vaikuttaa suunnitteluun, että ottaa vaikka meidän 

suunnitteluun joskus mukaan. Ja muutenkin kysellä aamuhetkellä ihan 

säännöllisesti niitä mietteitä.” 

 

”No ehkä se on niin että kuunnellaan niitä lapsia ja pyritään toteutetaan 

niitten toiveita.” 

 

Merkittäväksi koettiin, että kaikkien osaaminen täytyisi saada näkyväksi niin, etteivät 

esimerkiksi yhteisissä juhlissa ainoastaan taitavat esiintyjät pääse valokeilaan. Vaikkapa 

hyvät kädentaidot omaavan lapsen osaamista voisi tuoda esiin jollain muulla keinoin. 

Näin kaikki lapset saisivat kokea onnistumisen tunteita sekä oppisivat että monenlainen 

osaaminen on arvokasta. Tällä tavoin voitaisiin myös välttää pitkälle mukana kulkevat 

nöyryytyksen tunteet esityksistä jotka lapsen kokemuksen mukaan ovat olleet jännittä-

viä ja epäonnistuneita. 

 

”Niin että siinä pääsisi tavallaan esille, että jos on joku taitava, vaikka 

hyvät kädentaidot niin hänenkin osaaminen tulisi näkyville. Että jos inho-

aa laulamista, niin ei aina tarvitse olla siellä esillä kaikkien edessä, vaan 

voisi loistaa niillä taidoilla mitä on.” 

 

”Ja sitten kaikki lapset eivät tykkää niistä kevät ja joulujuhlista, niin jos se 

tuntuu kiusalliselta esittää jotakin niin ei ole pakko ja voidaan juhlat jär-

jestää jollakin toisella tavalla.” 
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7 ERILAISET YSTÄVÄT – OSALLISTAVA NÄYTELMÄPROJEKTI  

 

 

Työntekijöiden alkuhaastattelun avulla sain tietoa miten tiimin jäsenten ajatuksista osal-

lisuudesta, mutta samalla se toimi virittäjänä yhteiseen projektiin, jossa kaikkien panos 

on oleellisen tärkeä. Haastattelussa nousikin esiin idea kevätjuhlista, jonka puitteissa 

lasten osallisuutta olisi oivallista kasvattaa sekä samalla opettaa heille uudenlaista toi-

mintatapaa, jossa he ovat keskeisessä roolissa yhtenä aikuisten kanssa. Myös yhteen-

kuuluvuus rakentuu yhteisen tekemisen sekä yhdessä olemisen myötä (Marjanen ym. 

2013, 91).  

 

Kaikki ryhmän varhaiskasvattajat olivat sitä mieltä, että osallisuus on asia johon on tär-

keää panostaa vaikka jo nyt lapsia kuullaan, on kehitettävää silti paljon. Tämä yksimie-

lisyys projektin tarpeellisuudesta ja kaikkien sitoutuminen asiaan oli se perusta jolta 

toteutusta oli mahdollista lähteä viemään eteenpäin.  

 

Prosessin aikana kirjasin toteutustapoja sekä havaintojani ylös, myös dokumentointi 

valokuvien avulla elävöittää työtäni prosessin toteutusta kuvailtaessa. Pyrin myös pyy-

tämään viikoittaisissa palavereissamme muilta ryhmän työntekijöiltä havaintoja lasten 

osallisuuden toteutumisesta tai siinä ilmenneistä haasteista. Eteen tuli kuitenkin tilantei-

ta, ettei viikkopalaveria voitu toteuttaa meistä johtumattomista syistä. Tämä ei silti ko-

konaan estänyt ajatusten vaihtoamme, vaan keskustelua käytiin esimerkiksi arjen tilan-

teiden yhteydessä.  

 

Keskeistä projektin toteutuksessa oli, että projektia loivat sekä lapset että aikuiset yh-

dessä. Aikuisen tuki ja ohjaus olivat myös koko ajan saatavilla, vaikka lasten osuus oli-

kin aiempaa suurempi. Aikuisten tehtävä oli haastava, koska heidän täyttyi kyetä hyvin 

herkästi vastaanottamaan lasten aloitteita ja pitämään huoli siitä, että toteutus tapahtuu 

lasten ajatusten pohjalta. Myös tilannetajua tarvittiin, työntekijöiden täytyi alati havain-

noida lasten vireystilaa ja tarpeen vaatiessa muuttaa suunnitelmia aikataulujen suhteen. 

Esimerkiksi kun aikuinen huomasi ryhmän olevan väsynyt ja levoton, ei näytelmän ke-

hittelyyn ollut silloin otollisin hetki.  

 

Koska tarkoituksena oli huomioida mahdollisimman paljon lasten omia mielenkiinnon 

kohteita ja ideoita, oli suunnitelmani projektin toteutuksesta hyvin väljät. Oikeastaan 
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ainoa mitä olin valmiiksi ajatellut, oli aikataulutus sekä ajatus siitä, että kaikki ryh-

mämme lapset osallistuvat jollain lailla. Pidin kuitenkin mielessä että vapaus kieltäytyä 

osallistumasta on yksi osallisuuden muoto. Jokaisen lapsen ei tarvitse tehdä asioita sa-

maan aikaan kuin muuta tai osallistua kaikkeen toimintaan. Lapsen oma tunne osalli-

suudesta kuuluu osallisuuden kokonaisuuteen, sillä vain tunne-elämysten kautta voidaan 

toiminta kokea merkityksellisenä (Kataja 2014, 73).  Aikuisen täytyy kuitenkin olla 

hyvin sensitiivinen vaistoamaan, johtuuko syrjään vetäytyminen siitä, ettei lapsi halua 

olla mukana toteutuksessa vai epävarmuudesta omasta osaamisesta. Silloin aikuisen tuki 

ja kannustus ovat ensiarvoisen tärkeitä.  

 

7.1 Suunnitteluvaihe 

 

Suunnittelu käynnistyi kyselemällä lapsilta aamuhetkellä, minkälaiset juhlat he haluai-

sivat vanhemmille järjestää. Osa joukosta kävi asiasta heti vilkasta keskustelua, mutta 

joukosta löytyi harkitsevia jotka vaativat aikaa pohdintaan. Kaikki eivät myös olleet 

halukaita kertomaan ajatuksistaan isossa ryhmässä, joten keskustelua oli luontevaa jat-

kaa pienryhmissä.  

 

Mitä pienempi ryhmä on, sitä turvallisempaa ja helpompaa lapsen on hallita omaa toi-

mintaansa, olla oma itsensä sekä tulla yksilönä näkyväksi. Lapsi voi toimia pienessä 

ryhmässä lähikehityksen vyöhykkeellä aikuisen tukemana ja aikuisen on helpompi ha-

vainnoida lasta. Pienryhmä luo lapselle tilaisuuden tutustua kunnolla yhteen hoitajaan ja 

osaan lapsista sekä muodostaa heihin luottamuksellinen suhde. (Mikkola, Nivalainen 

2009, 31-36). Luottamuksen synnyttyä lapsen oli turvallista ilmaista itseään ja pienen 

ryhmän ansiosta aikuinen pystyi myös helpommin huomioimaan sekä kohtaamaan 

kaikki lapset.  

 

Aluksi lasten oli vaikeaa itse keksiä mitään joten annoimme joitain ideoita. Ehdotimme 

muun muassa lauluja, leikkejä ja näytelmää sekä taidenäyttelyä. Eniten mielenkiintoa 

heidän keskuudessaan herätti ajatus näytelmästä, varsinkin kun tarjosimme heille mah-

dollisuutta päättää itse mitä haluaa tehdä. Selitimme heille, että kaikkien ei ole pakko 

olla näyttävässä roolissa esityksessä vaan osallistua voi esimerkiksi suunnittelemalla tai 

toteuttamalla lavasteita tai muuta rekvisiittaa mitä he tarpeelliseksi kokevat näytelmäs-

sä.  
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Aiheen valinta näytelmään sujui yllättävän helposti, lähes heti esiin nousi avaruus ja 

ystävyys. Asiaan on saattanut vaikuttaa kuluneen toimintakauden aikana käydyt, useat 

keskustelut ystävyydestä, kiusaamisesta ja muista aiheista jotka ovat oleellisia sosiaalis-

ten taitojen opettelussa. Kun olimme yhdessä koko ryhmän kanssa päättäneet aiheen, 

lähdimme pienissä kokoonpanoissa suunnittelemaan näytelmää. Saimme myös apua 

Hämeenkyrön kansalaisopiston teatteritaiteen opettaja Reija Iso-Mustajärveltä. Hän 

suunnitteli lasten ideoiden pohjalta hyvin väljät, kolme kohtausta, sekä antoi joitain 

vinkkejä esimerkiksi äänitehosteiden toteutukseen. 

 

Lapselle suunnitteleminen ja tekeminen ovat usein samanaikaista toimintaa, eikä oman 

toiminnan suunnitteleminen ilman aikuisen ohjausta, ole välttämättä lapselle luontevaa. 

Niinpä aikuisen tuki niin lasten suunnittelutaitojen kehittymisen tukemisessa kuin suun-

nittelutyön palastelu riittävän pieniksi osiksi auttaa lapsia sitoutumaan. Aikuisen rooli 

on toimia lasten ideoiden mahdollistajina sekä tarjota heille tarvittavat materiaalit, jotka 

eivät ole heidän saatavilla, mutta jotka ovat idean toteuttamisen kannalta oleellisia. 

(Leinonen 2014, 35.) 

 

7.2 Konkreettinen työstäminen 

 

Osa lapsista on aina pelännyt esiintymistä ja varsinkin laulaminen yleisön edessä on 

ollut heille tuskaa. Siksi pohdimmekin heille rooleja ja tehtäviä jotka olisivat juuri näille 

lapsille räätälöityjä. Tässä kohtaa tarvittiin aikuisen ohjausta ja ideointia, lapsien oli 

melko mahdotonta hahmottaa mitä kaikkea tämänkaltaiseen toteutukseen voisi sisältyä. 

Ehdotimme heille osia näytelmässä, äänitehosteiden tekoa, lavasteiden maalausta ja 

askartelua sekä cd soittimen käyttäjän tehtäviä. Lavasteiden maalaukseen meillä oli ai-

nutlaatuinen mahdollisuus koska tiesimme että muutaman kuukauden sisällä talomme 

puretaan. Niinpä saimme maalata lavasteet suoraan seinään. Toinen puoli tilastamme 

maalattiin avaruuteen sopivin aihein ja toinen kuvasi maan lasten elinympäristöä. La-

vasteiden suunnittelun lapset saivat toteuttaa täysin vapaasti ja kaikkien näkemykset 

toteutettiin. 

 

Mielessämme olimme jo suunnitelleet ketkä lapsista ovat rohkeita ja haluavat sekä pys-

tyvät näyttelemään ja esittämään vuorosanoja. Tämä ennakko-oletus kuitenkin romuttui 

matkan varrella ja kunnianhimoiset ideat vuorosanojen lausumisesta jouduttiin jättä-

mään pois. Ensinnäkään ne lapset joita olimme ajatelleet näihin vaativiin osiin, eivät 
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halunneet toimia ennakko-odotustemme mukaan vaan valitsivat esimerkiksi äänitehos-

teiden tuottamisen osakseen tai sitten he eivät kyenneet sanomaan ennalta miettimiään 

vuorosanoja vaan jähmettyivät paikoilleen. Tehtäviä jouduttiinkin muuttamaan moneen 

otteeseen matkan varrella, kunnes viikkojen harjoittelun ja soveltamisen jälkeen kaikki 

olivat saaneet mieleisensä tehtävän. Äänitehosteita soitettiin cd soittimelta, sadeputkien 

avulla sekä marakasseilla.  

 

Aikuisen omien visioiden hylkääminen ja tilan antaminen lasten ajatuksille, jotka usein 

oli täysin päinvastaiset kuin aikuisilla, oli vaativaa ja vaatikin kasvattajilta jatkuvaa 

oman toiminnan reflektiota.  

 

Ryhmä jossa kevätjuhla projekti toteutettiin, oli melko suuri. Joukko koostui 23 lapsesta 

joiden ikä vaihteli kolmen ja kuuden vuoden välillä. Jotta turvallisuus pystyttiin takaa-

maan ja kaikkien lasten ääni saatiin kuuluviin, tarvittiin aikuisen ohjeistusta ja organi-

sointia. Suurimmalle osalle lapsista näytelmän tekeminen oli uusi toimintamuoto, joten 

he olivat useasti neuvottomia ja tarvitsivat aikuisen tukea ja ohjeistusta voidakseen toi-

mia. Tilanne on myös lapsille hyvin ahdistava, jos he eivät ymmärrä mistä on kyse. Sik-

si onkin tärkeää ohjeistaessa varmistaa, että kaikki ovat ymmärtäneet annetut ohjeet.  

 

Tilanteesta ja ryhmästä riippumatta olisi tärkeä muistaa varmistaa tämä esimerkiksi ky-

symällä onko osa ohjeista jäänyt epäselväksi. Usein ryhmässä on henkilö joka tarvitsee 

lisäohjeita mutta ei uskaltaudu niitä pyytää ilman ohjaajan kehotusta. (Kalliola & Kurki 

& Salmi & Tamminen-Vesterbacka 2010, 120.) Tämä tilanne tuli usein eteen, mutta 

lasten kanssa toimiessa meille on jo muotoutunut tapa jossa kaikissa ohjaustilanteissa 

tarkistellaan lapsilta, ovatko he ymmärtäneet ohjeet sekä toistetaan ja yksinkertaistetaan 

tarvittaessa, jos huomataan, esimerkiksi lasten kehonkielestä etteivät he ole ymmärtä-

neet mistä on kyse. 

 

Koska vuorosanojen esittämiseen ei kenelläkään ollut halukkuutta jäi toteutus hyvin 

epäselväksi yleisölle. Tämä oli kohta projektissamme, jonka ongelmallisuutta lasten oli 

hankala ymmärtää ja siksi aikuiset joutuivat keskenään miettimään ratkaisun pulmaan. 

Päädyimme, Reija Iso-Mustajärven vinkistä, ratkaisuun jossa aikuinen toimii kertojana 

tarinan sisältä. Näin näytelmä selkeytyi ja tuli yleisölle helpommin seurattavaksi, tämä 

auttoi myös lapsia pysymään ”kärryillä” mitä heidän pitää kulloinkin tehdä. Kaikki ai-

kuiset olivat osallisena näytelmässä, yksi äänitehosteiden tekoa ohjaten sekä kolme näy-
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tellen lasten tukena. Aikuisen mukana olo toi helpotusta aroille lapsille tarjoten heille 

mahdollisuuden saada tukea myös näytelmän aikana.  

 

Heti kun näytelmän aihe oli päätetty, pyysimme lapsia pohtimaan mitä kaikkea he ajat-

televat avaruuteen kuuluvan ja mitkä mieleen tulevista asioista on sen kaltaisia, joita he 

haluaisivat olevan näkyvillä kevätjuhlassamme. Eniten esiin nousivat avaruusalukset ja 

–oliot sekä planeetat (Kuva 1.). Näiden ajatusten pohjalta varasimme joka viikolle tee-

man, minkä toteutusta varten keräsimme lapsille ”taidepajaamme” materiaalia, joista he 

saattoivat tehdä somisteita juhlaamme. Heillä oli mahdollisuus askarrella itsenäisesti, 

mutta useimmiten he halusivat aikuisen apua. Kaikki lapset eivät ole myös niin luovia, 

että pelkkä materiaalien tarjolle laittaminen riittäisi. Siksi teinkin joka aiheeseen liitty-

viä malleja, joista heidän oli mahdollista ottaa vinkkejä omiin toteutuksiinsa.  

 

 

 

KUVA 1. Avaruuslavasteita 

 

Kiinnittämällä huomiota toimintaympäristöön, saa elävyyttä ja lisäväriä ohjaamiseen. 

Jos koristelee tilaa teeman mukaan, saadaan ohjattavat heti paremmin mukaan toimin-

taan. Mikään koriste ei kuitenkaan korvaa selkeää ohjaamista. Jos ohjaaminen ei suju, ei 

sitä pystytä kompensoimaan hyvälläkään rekvisiitalla. (Kalliola ym. 2010, 120.) Projek-
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tin puolivälissä aloimme maalata lavasteita, nämä auttoivat myös omalta osaltaan jäsen-

tämään lapsille tilaa ja tarinaa. Avaruuden asukkaat löysivät ”kotinsa” helposti nurkasta 

jonka kuunpintaa muistuttavat maalaukset, avaruusalukset, planeetat ja oliot tekivät 

tilan eläväksi (Kuva 2.). 

 

 

KUVA 2. Avaruuden asukkaita 

 

Maan lapset taas seikkailivat ympäristössä johon he suunnittelivat ja maalasivat ötököi-

tä, kukkasia, kasveja ja kaloja (Kuva 3.). Keskelle lattiaa rakennettiin leikkikenttä jossa 

niin avaruus kuin maan lapsetkin kohtasivat ja ystävystyivät erilaisuudestaan huolimat-

ta. Maan asukkaat esiintyivät omissa vaatteissaan, koska ne sopivat täydellisesti aihee-

seen, monelle myös asujen pukeminen ei ole mieluisaa. Avaruuslapsille ja heidän äidil-

leen taitava ompelijamme Ulla-Maija Suovaniemi valmisti teemaan sopivat hopea-asut. 
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KUVA 3. Maan lasten koti 

 

7.3 Esityspäivä koittaa 

 

Ilmassa oli jännitystä jo aamusta alkaen. Edellisenä päivänä olimme esittäneet näytel-

mämme muille talon ryhmille ja kaikki oli sujunut hyvin. Lasten kanssa kun toimitaan, 

ei kaikki mene aina täsmälleen niin kuin on yhdessä suunniteltu, mutta tilanteessa ta-

pahtuvat ylimääräiset improvisaatiot eivät estä onnistunutta lopputulosta vaan tuovat 

pikemminkin mielenkiintoisia yksityiskohtia esitykseen. Meidän toteutuksessamme 

tämä näkyi ylimääräisinä juoksupyrähdyksinä ja kommentointeina. Ajattelimme ettem-

me rajoita lapsia liikaa, koska vaarana on että esitys täyttää vain aikuisen mielikuvan 

onnistuneesta toteutuksesta ollen samalla täysin vastakkainen lasten kokemusmaailman 

kanssa.  

 

Kevät juhlaa vietimme illalla ja kaikki perheet yhtä lukuun ottamatta saapuivat paikalle. 

Tilaisuudessa ei ollut muuta ennalta suunniteltua ohjelmaa kuin näytelmä sekä syksyllä 

esiopetukseen siirtyvien lasten muistaminen kukin ja kortein. Tilaisuuden avasi varhais-

kasvatuksen aluepäällikkö sanomalla lyhyet tervetulotoivotukset sekä kuuluttamalla 
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esityksemme alkaneeksi. Tämän jälkeen lapset saapuivat rooliensa mukaisiin, ennalta 

pohdittuihin paikkoihin näyttämöllä. 

 

Näytelmä koostui kolmesta kohtauksesta, ensimmäisessä maan äiti (työntekijä) hätiste-

lee lapset leikkimään ulos jääden itse valmistamaan ruokaa, toisessa avaruusäiti (työn-

tekijä) kehottaa lapsiaan lähtemään avaruuteen leikkimään valomiekkojen kanssa ja 

nämä käynnistivät rakettinsa päätyen maahan leikkikentälle missä oli jo lapsia leikki-

mässä, heidän joukossaan yksi aikuinen joka sanoitti tapahtumien kulkua ohjaten samal-

la lapsia näytelmän sisältä päin. Kolmannessa kohtauksessa nämä erilaiset ja näköiset 

lapset tutustuivat toisiinsa käynnistäen lopuksi villin yhteistanssin Robinin erilaiset ys-

tävät kappaleen tahdissa. Musiikin loputtua raketin valot käynnistyivät ja lasten tuli kii-

re palata takaisin avaruuteen, ruoka-aika lähestyi. Samoin maan lapset palasivat kotiin-

sa. Esitys päättyi siihen että lapset vilkuttivat toisilleen hyvästiksi. 

 

Juhlan päätteeksi perheet kiersivät halutessaan katsomassa tarkemmin lastensa johdolla 

lavasteita sekä muuta lasten laatimaa rekvisiittaa. Tämä rikastutti ja avasi luomusten 

sisältöä vanhemmille, koska esimerkiksi kaikkien maalausten tarinat eivät tulleet ilmi 

aikuisille ilman taiteilijan omakohtaista kertomusta. Olisikin ollut sääli jos nämä tarinat 

olisivat jääneet vanhemmilta kokematta, koska monessa tuotoksessa oli värikäs ja pol-

veilla ajatuskulku taustalla. 

 

7.4 Projektin arviointia 

 

Näytelmäprojekti ylitti kaikki odotuksemme. Suurin saavutus oli, että kaikki lapset osal-

listuivat niin lavasteiden tekemiseen kuin myös itse esitykseen. Aiempina vuosina on 

juhlissa lähes aina ollut lapsia jotka ovat jääneet katsomoon.  Nyt jokainen osallistui 

aktiivisesti ja ylpeänä omasta osuudestaan, esimerkiksi lapsi joka aina on ollut kauhuis-

saan ja jähmettynyt vastaavissa tilanteissa, oli kertonut vanhemmilleen roolistaan soitta-

jana ja varmistanut että he varmasti saapuvat paikalle. Tämä lapsen kokemus toi myös 

hyvin esiin miten ristiriitaisia aikuisen ja lapsen käsitykset voivat olla siitä mikä on hie-

noa. Saatamme helposti sortua vähättelemään roolia, jossa ainoa tehtävä on soittaa yk-

sinkertaista rytmiä kun taas lapsen oma kokemus on jostain suuremmasta. Esityksen 

jälkeen monet ryhmän lapsista kertoivatkin, että heistä oli pienestä jännityksestä huoli-

matta, ollut mukava näytellä. Näytelmän loputtua he myös esittelivät innoissaan van-
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hemmilleen, mitkä olivat ne kohdat seinämaaluksista joissa heidän käden jälkensä näkyi 

tai missä oli heidän luomansa muu rekvisiitta (Kuva 4.).  

 

 

KUVA 4. Lasten yhteinen leikkialue 

 

Emme kuitenkaan voi olla varmoja miten paljon näytelmäprojekti lisäsi lapsen osalli-

suutta. Osallisuuden kokemus on aina henkilökohtainen, eikä lapsen kokemaa osalli-

suutta ole mahdollista ennustaa pelkän toimintaympäristön tai etukäteissuunnitelmien 

perusteella. Siitä eivät kerro lasten vastaukset kysymyksiin siitä, millaista toiminta oli 

tai lapsen rastittamat hymiöt. Aikuisen tehtävänä on varmistaa, että jokaisella lapsella 

on mahdollista päästä osalliseksi mahdollisuuksista joita on tarjolla. (Mäkitalo ym. 

2011, 146.) 

 

Tiimimme oli hyvin yksimielinen projektin merkityksestä lapsen osallisuuden kohenta-

jana ja erityisesti oman ajattelun herättelijänä. Kaikkien puheenvuoroissa välittyi ajatus 

siitä, että lapsen osallisuuteen pyrkivä työskentelytapa jää elämään.  

 

”On tässä varmaan isoin anti ollut se kun kääntänyt tätä ajattelua eri 

suuntaan ja lähtenyt uusille urille, ettei aina mennä vanhalla kaavalla.”  

 

”Mä ainakin itse ajattelen, että itselläni jää elämään tällainen toimintata-

pa, tämä osallisuus yleensäkin, en tarkoita vaan projektia.”  

”Kyllä sen pitäisi ihan joka päiväkotiryhmässä olla.” 
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Projektimme onnistumisen kannalta merkittävä osatekijä oli ilmapiiri, joka oli turvalli-

nen ja kannustava. Jotta voidaan yhdessä sopia asioista, tarvitaankin siihen turvallisuut-

ta, luottamusta ja avoimuutta (Kalliola ym. 2010, 142-143). Tämä päti niin lasten kuin 

aikuistenkin kesken. Kasvattajilla ei ollut keskenään suorituspaineita ja vastoinkäymiset 

kohdattiin uusilla luovilla ratkaisuilla ja huumorilla ilman epätoivoa ja lamaannusta. 

Näytelmän rakentaminen alusta loppuun koko lapsiryhmän kanssa olikin aikaa vievä ja 

suuritöinen, joten se vaati onnistuakseen niin esimiehen kannustuksen ja tuen kuin koko 

työtiimini osallistumisen, myös heidän aito innostuksensa uudenlaisesta ideasta siivitti 

hienoon lopputulokseen.  

 

Yksi isommista haasteista johon törmäsimme ohjausprosessin kaikissa vaiheissa, oli se, 

ettemme johdattele lapsia liikaa. Ohjaustilanteessa ohjaajalla on aina valtaa, jota hänen 

on osattava käyttää harkiten ja niin ettei hän käyttäydy yksinvaltiaan tavoin, ohjattavien 

näkemykset sekä palautteen huomioimatta jättäen (Kalliola ym. 2010, 118-119). Hel-

posti on vaarana että aikuinen vie asiaa eteenpäin näennäisesti lapsilähtöisesti kun todel-

lisuudessa hän taitavasti ja usein alitajuisestikin saa lapset antamaan vastauksia jotka 

ovat linjassa ohjaajan oman vision kanssa. Tämä vaatikin sekä yhteisiä pohdintoja var-

haiskasvattajatiimin kesken että tarkkaa itsetutkiskelua jotta nämä karikot voitiin vält-

tää. Toki tuli myös tilanteita joissa lasten ajatusten toteuttaminen oli käytännössä mah-

dotonta. 

 

Myös aikuisten käsitykset lapselle mielekkäästä tekemisestä olivat välillä ristiriitaisia 

lasten subjektiivisen näkemyksen kanssa. Pohdintaa herätti muun muassa joidenkin las-

ten kiinnostuksen puute lavasteiden maalaamiseen. Vaikuttiko joidenkin kieltäytymi-

seen epävarmuus omasta osaamisesta vai oliko se heidän mielestään vain tylsää.  

 

”Mutta se oli jännä, ettei kaikki ollut niin kauhean innokkaita maalaan 

seinää. Oletin jotenkin että se on niin suuri juttu että siihen ilman muuta 

rynnitään. Mutta onko sitten se että kai se näyttää lapsen silmään vielä 

suuremmalta toi seinä ala.” 

 

”Ja onko se rima niin korkealla, että jos mä en osaakaan.” 
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Lasten rooli oli myös projektissa vaativa, koska näin suuren vastuun kohtaaminen oli 

heille uutta. Aiemmin emme ole näin laajassa mittakaavassa huomioineet lasten osalli-

suutta. Usein heidän toimintaansa leimasikin hämmästys siitä, että he todella saavat 

päättää. Tämä ilmeni muun muassa toistuvina kysymyksinä ja varmisteluna. Hetkittäin 

oli myös vaikeaa saada lapset sellaiseen vireeseen että näytelmää saisi vietyä eteenpäin 

ja joskus olikin parempi laittaa ”pillit pussiin” ja antaa asian niin sanotusti hautua, kos-

ka jos homma on väkinäistä, niin silloin mielenkiinto siihen kuolee. Myös resurssit aset-

tivat aina välillä esteitä, esimerkiksi kun henkilökuntaa oli niukasti tai jouduimme aut-

tamaan muissa ryhmissä, jäi luova projektimme odottamaan.  

 

Koimme myös vaikeana sen miten saada kuuluviin hyvin ujojen lasten ääni, he helposti 

jäävät äänekkäämpien ja itsevarmojen jalkoihin. Kuten Tast (2007) toteaa, on yksilöillä 

omat vahvuutensa, jotka kannustavassa ja turvallisessa ilmapiirissä saadaan esille. Kas-

vattajan olikin osattava kuunnella hyvin herkällä korvalla lapsia. Lisäksi aikuisen oli 

oltava tarkkana lasten keskinäisten kemioiden suhteen, joukossa oli muutama lapsi jotka 

ärsyttivät ja vähättelivät helposti tiettyjä persoonia. Tämänkaltaisten tilanteiden välttä-

miseksi ohjaajalla pitikin olla tietynlaista pelisilmää. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Analysoin tässä ryhmän osallisuuden tasoa aiemmin kirjoittamaani teoriaa apuna käyt-

täen. Pohdintani perustan hyvin pitkälle alkuhaastattelun tuloksiin sekä prosessin aikana 

kirjaamiini havaintoihin ja varhaiskasvattajatiimin kanssa arjessa käymiin keskustelui-

hin. Loppuhaastattelun rooli on vähäinen koska siinä ei juuri noussut esiin uutta sisäl-

töä, joitain sitaatteja olen kuitenkin poiminut mukaan. 

 

8.1 Koristeesta keskustelijaksi – osallisuuden tason kehitys 

 

Jo ennen toimintatutkimukseni alkua oli ryhmässä lapsen osallisuus huomioitu melko 

hyvin. Aiemmilta vuosilta oli kuitenkin kasvattajien mieleen syöpyneitä, huonoja ko-

kemuksia ryhmän yhteisistä juhlista jolloin Tastin ja Vilppaan kasvattajan vallankäytön 

portailla oli oltu tasolla kaksi (Taulukko 2), jossa lapset ovat toiminnassa lähinnä koros-

teina. Aikuinen oli silloin suunnitellut esityksen ja roolijaon sekä huolehtinut somistei-

den tekemisestä. Henkilökunta oli kuitenkin havahtunut huomaamaan, ettei tämänkal-

tainen toiminta palvele ketään, esimerkiksi lasten motivaatio osallistua oli ollut vähäi-

nen eivätkä heidän kommenttinsa ja reaktionsa olleet myönteisiä.  

 

”……ettei tartte olla kuusiasussa huutamassa keskellä lattiaa, niin kuin 

viime vuoden juhlassa. Me niin suunniteltiin että se osa sopis sille lapsel-

le, mutta sehän oli ihan kauhuissaan.” 

 

Opinnäytetyön aikana lapsilla oli ollut mahdollista vaikuttaa ryhmän toimintaan sekä 

suunnittelun että toteutuksen osalta ja heidän toiveitaan oli pyritty huomioimaan myös 

arjen toiminnoissa kuten esimerkiksi perushoitotilanteissa. Vallankäytön portaissa tässä 

päästiinkin tasolle kuusi, jossa kasvattajalta tulee aloite toimintaan, mutta päätökset teh-

dään lasten kanssa yhdessä.  
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TAULUKKO 2. Tastin ym. Kasvattajan vallankäytön portaat varhaiskasvatuksessa opinnäytetyöhön vertaillen  

Miten osallisuuden taso näkyy 

toiminnassa? 

  Ryhmässä aiemmmin toteu-

tuneet tasot 

Opinnäytetyössä esiin nousseet 

tasot 

8. Lapset ideoivat ja käynnistä-

vät projektin sekä pyytävät pää-

töksen tekoon mukaan aikuisia. 

  

7. Lapsista lähtevä alkuperäinen 

idea ja lapset päättävät toteutuk-

sesta. Kasvattaja ei ohjaa, mutta 

on saatavilla. 

  

6. Lapset ovat koko ajan mukana 

suunnittelussa ja toteutuksessa, 

mutta alkuperäinen idea on läh-

töisin kasvattajista. 

 Idea yhteisestä kevätjuhlasta 

lähtöisin kasvattajilta, suunnitte-

lu ja toteutus kaikkine vaihei-

neen lapset ja aikuiset yhdessä. 

Aikuinen ohjaa tarpeen vaatiessa 

ja tekee päätöksiä. 

5. Projektin suunnittelee ja ohjaa 

kasvattajat, mutta lasten ajatuk-

sia huomioidaan. He ymmärtävät 

prosessin ja heidän mielipiteensä 

otetaan vakavasti. 

Edellisessä joulujuhlassa lasten 

mielipiteet ja taidot huomioitiin 

ja he saivat valita taidenäytte-

lyyn mielestään hyvät työt tai 

laulaa jos se on vahvuus. Aikui-

set kuitenkin päättivät juhlan 

toteutustavan ja huolehtivat 

käytännön järjestelyistä. 

 

4. Kasvattajat suunnittelevat 

toiminnan ja lasten osallistumi-

nen on vapaaehtoista. Lapset 

ymmärtävät, mitä tehdään, kuka 

päätti heidän osallistumisensa ja 

miksi. 

Arjen yhteisissä toimintatuoki-

oissa lapsilla on ollut mahdollis-

ta olla osallistumatta aikuisten 

ennalta suunnittelemaan toteu-

tukseen. 

 

3. Lapsilta kysytään mielipiteitä, 

mutta heillä on vain vähän tai ei 

lainkaan mahdollisuuksia määri-

tellä ilmaisunsa laajuutta, tapa 

tai sitä, mitä asia koskee. 

Varhaiskasvatussuunnitelmaan 

kuuluu osana lasten haastattelu, 

joka on toteutettu valmiiksi 

laadittujen kysymysten mukaan.  

 

2. Lapset osallistuvat tapahtu-

maan esim. tanssien, laulaen tai 

teemaan pukeutuen, mutta he 

eivät ymmärrä täysin, mistä on 

kysymys. 

Aiemmin toteutettu juhla, jossa 

suunnittelu ja kaikki päätökset 

olivat aikuisten. Lasten mielipi-

dettä ei kysytty ja heidän osuu-

tensa oli esiintyä aikuisten mää-

räysten mukaan. 

 

 

1. Lapset toimivat ja puhuvat 

aikuisten ehdotusten ohjaamina, 

eivätkä he ymmärrä mistä todel-

la on kysymys. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Osallisuuden asteet mallin mukaan (Kuvio 4), toteutui lasten osallisuus ennen toiminta-

tutkimusta kuten ruuduissa joiden tekstit olen korostanut sinisellä, opinnäytetyön jälkei-

nen tilanne on korostettu kuvioon punaisella värillä.  Aloite kevätjuhlan suunniteluun 

tuli ryhmän aikuisilta, mutta sekä suunnittelu että toteutus tehtiin yhdessä lasten kanssa. 

Aiemminkin oli ryhmässä ollut samankaltaista toimintaa, esimerkiksi joulujuhla oli to-

teutettu taidenäyttely teemalla, jotta lasten erilaiset taidot pääsisivät esiin. Aikuiset oli-

vat kuitenkin määritelleet toteutustavaksi taidenäyttelyn, joten lasten rooli oli jäänyt 

vähäisemmäksi kuin nyt. Lasten osuus oli myös käytännön valmisteluissa pieni eikä 

heidän panostaan ollut hyödynnetty esimerkiksi näyttelyn pystyttämisessä. Tämänkal-

tainen toiminta sijoittuu vallankäytön portaiden tasolle 5 (Taulukko 2.) 

 

 

 

 

KUVIO 4. (Sosiaaliportin osallisuuden asteet projektiin sitoen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osallisuuden 
asteet 

Lapset 
aloitteentekijöinä, 

aikuiset konsultteina 

Aikuiset 
aloitteentekijöinä ja 

toimijoina, lapset 
konsultteina 

Aikuiset 
aloitteentekijöinä, 
lapset toimijoina Aikuiset 

aloitteetekijöinä, 
suunnittelu ja 

toteutus yhdessä 
lasten kanssa 

Lapset 
aloitteentekijöinä, 
suunnittelijoina ja 

toimijoina. Aikuiset 
käytettävissä 
tarvittaessa 
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Suurin vaikutus osallisuuden edistämisen projektilla oli aikuisten ajattelutavan muu-

tokseen. Niin näytelmää kuin muutakin toimintaa suunniteltaessa käytiin vilkasta kes-

kustelua niistä tilanteista joissa lasten osallisuutta on mahdollista lisätä, sekä tehtiin ta-

vallaan näkyväksi jo olemassa olevaa toimintaa jonka toteutuksessa ja suunnittelussa 

lapsilla on ollut aktiivinen rooli. Toteutuakseen osallisuus vaatii varhaiskasvattajilta 

sekä oman ajattelun että ryhmään vakiintuneiden toimintatapojen reflektointia ja joskus 

myös kyseenalaistamista. Thomas korostaakin kasvattajien taitoa reflektoida omaa toi-

mintaansa, jotta yhteisöllisyys voisi syntyä. Hänen tunnistamistaan neljästä erilaisesta 

kasvattajan lähestymistavasta, ryhmässä toteutui arvosidonnainen lähestymistapa, jossa 

lasten osallisuus koetaan lapsille kuuluvana tärkeänä ja hyvänä asiana.  

 

”Kyllähän tämä projekti on osallisuuteen vaikuttanut. Onhan me se tie-

dostettu ennenkin suunnittelussa, että mietitty sitä lapsen osallisuutta. Eh-

kä ei olisi kiinnitetty muissa olosuhteissa siihen silti niin paljon huomiota 

mitä nyt.” 

 

”Sitä on ehkä erilailla pysähtynyt miettimään niitä kohtia missä se lapsi 

voisi osallistua… Mitä se voi itse päättää, kiireessä se kun äkkiä jää. Sitä 

mennään kauheella vauhdilla ja… 

 

VKK- Metron hankkeessa todetaan, että paras lähtökohta työn kehittämiselle on uteliai-

suus sekä sellainen ammatillinen identiteetti, josta kumpuaa omien psykologisten estei-

den tunnistaminen sekä avoin omien toimintatapojen tarkastelu. Tämä lähtökohta on 

perustana työyhteisössä käytävälle pedagogiselle vuoropuhelulle, jossa on mahdollisuus 

antaa ja ottaa ammatillista palautetta vastaan. Psykologiset esteet vaikuttavat paljon 

siihen, ettei tiimi tai työyhteisö saavuta asettamiaan tavoitteita. Ne ovat puolustusreakti-

oita, joita ilmenee, kun jokin muuttaa yhteisön tai yksilön tasapainoa. Ihmisiä täytyy 

rohkaista pois entiseltä mukavuusalueelta ja hyväksymään uudenlaisia toimintamalleja, 

jotta muutos olisi mahdollinen. (Mäkitalo ym. 2011, 149.) 

 

Kun toimintaa reflektoidaan ja mietitään arjen tutuille rutiineille perusteluja, herätään-

kin usein huomaamaan, ettei vanhalla mallilla ole välttämättä mitään pitäviä perusteita. 

Tästä on hyvänä esimerkkinä aikuisen kannalta ehkä vähäpätöinen, mutta lapselle mer-

kityksellinen tilanne päivälevolle siirryttäessä. Mikä on se vankka peruste vaatimuksel-
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le, että kaikkien lasten tarvitsee vähentää saman verran vaatteitta nukkumaan mentäessä. 

Ryhmän kasvattajat olivat tätä pohtiessaan havahtuneet huomaamaan, ettei mikään ai-

kuisen perinteinen perustelu voi kumota lapsen itsemääräämisoikeutta tässä asiassa.  

 

Projekti teki myös näkyväksi, miten suuri merkitys lasten mukana ololla toiminnassa 

heti jo ideointi vaiheesta lähtien, on lasten motivaatioon. Tekeminen tuntuu enemmän 

henkilökohtaiselta jos omat ideat ovat siinä huomioitu.  

 

”Tämä projekti on auttanut mua huomaamaan kuinka suuri merkitys lap-

sille on siinä että ne saa olla oikeasti osallisia ja päättää yhteisistä asiois-

ta, niitten motivaatio koko hommaan on paljon korkeampi kuin jos homma 

on kauhean aikuisjohtoista.” 

 

Mitä enemmän ja monipuolisemmin lapset saavat olla mukana eri vaiheissa ryhmän 

toimintaan, sitä suurempia ovat lasten kokemukset osallisuudesta. Toiminta, johon lapsi 

ei emotionaalisesti kiinnity tai jota lapsi ei koe itse merkityksellisenä, voi heikentää 

lapsen toimintaan sitoutumisen tasoa, eikä se tallennu lapsen kokemuksiin. (Fonsén ym. 

2014, 84.) 

 

Uudenlaisen toimintatavan juurruttaminen vie kuitenkin aikaa, VKK-Metron kehittä-

misprosessissa oli opittu huomaamaan, ettei osallisuuden toteutuminen ole vain tahdosta 

kiinni, vaan uudet käytänteet vaativat arviointia, harjoittelua ja jatkuvia muutoksia. Ai-

kuisten ilmapiirin ja asenteen on kuitenkin oltava myönteisiä osallisuudelle, ennen kuin 

voidaan lähteä oppimisprosessiin. (Mäkitalo ym. 2011, 95.) Tähän oppimisprosessiin on 

tutkimusryhmän varhaiskasvattajilla kaikki mahdollisuudet, koska niin haastatteluissa 

kuin itse toiminnassa tuli hyvin esiin henkilöiden innostus kehittää lasten osallisuutta 

työssään. Osallisuuden merkitys lapsen tulevaisuuteen vaikuttavana tekijänä ja jatkumo 

aikuisuuteen oli tiedostettu. Lisäksi tiimi pohti miten suuri työ on edessä muokata asen-

teita, ei vain omia vaan myös lasten sekä opettaa heille toimintatapa, jossa heidän roo-

linsa on tasa-arvoinen ja osallistuva. 

 

”….ja he ovat tärkeitä ja pystyvät itsekin omaa elämäänsä suunnittele-

maan. Mikä voisi kantaa sitten aikuisuuteenkin.” 
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”Lasten oli kyllä vaikea ymmärtää että he saisivat nyt itse päättää mitä 

tehdään. Ja sitähän ne varmistelivat moneen kertaan että saako. Saisi lap-

sillekin pikkuhiljaa rakennettua sellaista luottamusta että he voivat vaikut-

taa asioihin.” 

 

Projektin aikana käytetyt menetelmät lasten kuulemiseen olivat pysyneet samanlaisina 

kuin aiemminkin, mutta määrällisesti tilanteita oli ollut aiempaa useammin. Lapsia oli 

kuultu muun muassa ryhmätilanteissa sekä koko joukon kesken että myös pienryhmissä. 

Pienissä porukoissa oli ollutkin helpompaa lasten ja heidän näkemyksiensä huomioimi-

nen yksilöllisesti. Myös havainnoimalla lapsia pienryhmässä, pystyivät aikuiset kerää-

mään tietoa lasten mielenkiinnon kohteista. Tämä huomio on samansuuntainen Tarpilan 

tutkimuksen kanssa, siinä havaittiin että pienryhmähetkissä lapset tekivät kokonaisuu-

dessaan paljon enemmän aloitteita kuin koko ryhmän toiminnassa. 

 

Myös VKK-Metron hankkeessa havaittiin pienryhmätoiminta sekä ryhmän jakaminen 

hyväksi keinoksi lapsen yksilölliseen huomioimiseen sekä kuulluksi tulemisen mahdol-

listajana. Samoin toteavat Marjanen ym. (2013), heidän mukaansa pienryhmät luovat 

lapsille turvaa, rauhoittavat ryhmän toimintaa ja niissä tapahtuva vastavuoroinen kes-

kustelu kasvattaa luottamusta.  

 

Arjen tilanteissa lasten toiveita oli poimittu spontaanisti ja pyritty toimimaan niiden 

mukaan, esimerkiksi ulkoilun ajankohtiin heillä oli ollut mahdollista vaikuttaa. Jotta 

lasten rooli nousisi vielä näkyvämmäksi, vaatii se kasvattajien mielestä myös luopumis-

ta aikuisten sortumisesta liian monimutkaiseen ajatteluun. Aikuiset helposti kuvittelevat 

lasten vaativan mahdottomia ja tavallaan luovuttavat jo ennen kuin ovat edes kuunnel-

leet lasta. Kuitenkin lasten ajatukset ovat usein hyvin fiksuja ja niiden toteuttaminen ei 

vaadi mitään mahdottomia, esimerkiksi tutkimuksen aikana esiin noussut toive aikuisen 

mukaan tulosta lego leikkiin, on aivan tavallista arkista yhdessäoloa.  

 

Kasvatuskumppanuudessa olennaista on se, miten vanhemman oman lapsensa tuntemus 

tulee kuulluksi, vastaanotetuksi, keskustelluksi sekä arvioiduksi vuoropuhelussa työnte-

kijöiden kanssa (Tast 2007, 24). Vanhemmille, jotka ovat työntekijöiden kasvatus-

kumppaneita lapsia koskevissa asioissa, voisi enemmän tuoda julki miten painotamme 

lapsen osallisuutta toiminnassa, jotta he ymmärtäisivät sen merkityksen lapsen kehityk-

sen että yleisen viihtyvyyden kannalta. Vanhempien osuus tässä projektissa olikin hy-
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vin vähäinen. Lähinnä se rajoittui siihen, että heille tiedotettiin meneillään olevasta ke-

hittämisprojektista sekä heidän havaintojaan ja asiantuntemustaan oman lapsensa miel-

tymyksistä ja peloista kuunneltiin. 

 

”Kyllä siinä tietysti on vielä vanhempien osalla heilläkin sitä opettelemis-

ta, että hekin kuuntelevat lasta ja pystyvät oikein kuvittelemaan, että hei-

dän lapsensa ääni kuuluu. Tieto niille, että täällä on oikeasti lapsilta ky-

sytty, ja oikeasti mietitään ja toteutetaan niitä. Etteivät ne jää vaan mihin-

kään kansioihin vaan ne oikeasti toteutetaan.” 

 

Jotta lasten osallisuudessa saavutettaisiin ylimmät vaiheet kuten taulukossa 2 oleva 

taso kahdeksan, jossa lapset ideoivat ja käynnistävät projektin sekä pyytävät päätöksen 

tekoon mukaan aikuisia, tarvitaan siihen laadukasta osallisuuspedagogiikkaa. Tämä on 

taso jonka saavuttaminen ei käy hetkessä vaan siihen tarvitaan pitkäjänteistä työtä jossa 

painotus on muun muassa neuvottelu ja keskustelutaitojen opettamisessa lapsille. Lap-

silla pitää olla myös tietoa erilaisista materiaaleista ja mahdollisuuksista mitä päiväko-

dissa on mahdollista toteuttaa sekä ennen kaikkea rohkeutta esittää ideoitaan ja kysyä 

neuvoa ja apua.  

 

Katajan mukaan tasokas osallisuuspedagogiikka, vaatii kasvattajalta läsnäoloa, sensitii-

visyyttä, havainnointia sekä tavoitteellisuutta. Kasvattajat toimivat näkökulmien tuojina 

ja mahdollistajina. Ihanteina ovat aikuisjohtoisuus ja lapsikeskeisyys, mikä tarkoittaa 

sitä, että aikuinen kantaa vastuun antaen turvalliset puitteet toiminnalle. Korostettaessa 

laadukasta vuorovaikutusta on syytä muistaa, että joskus hyvä vuorovaikutus tilanteissa 

riittää, mutta jos kyse on lapsen kuulemisesta ja ajatusten huomioimisesta, ei sensitiivi-

nen kuuntelu yksin riitä vaan sen täytyy myös johtaa toimintaan. (Kataja 2014, 72-73.).  

 

Myös osallisuuden asteissa (Kuvio 1), kohta jossa lapset ovat sekä aloitteentekijöitä, 

suunnittelijoita että toimijoita, vaaditaan niin kasvattajilta kuin lapsiltakin, hyvin pitkäl-

le kehittyneiden osallisuutta tukevien vuorovaikutusmuotojen hallintaa. Onko tämän 

tason mukainen toiminta kuitenkin uhka aikuisten ja lasten yhdessä tekemiselle? Esi-

merkiksi Fonsénin mielestä varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminnan suunnittelu tuli-

si nähdä aikuisten ja lasten yhteisenä prosessina, jossa täyttyvät sekä laadukkaan var-

haiskasvatuksen että lasten oikeuksien periaatteet. (Fonsén ym. 2014, 86.) Tärkeää on 

yhdessä tekeminen ja lapsille mahdollisuuksien luominen, jolloin heillä on puitteet toi-
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mia aktiivisesti unohtamatta silti sitä, että lapsi joka omasta halustaan ei halua osallistua 

näyttävästi voi silti kokea olevansa osallinen.  

 

8.2 Osallisuutta rajoittaviin tekijöihin on mahdollista vaikuttaa 

 

Tutkimuksessa esiin tulleissa osallisuuden haasteissa oli paljon yhtäläisyyksiä VKK-

Metron hankkeessa ilmenneiden seikkojen kanssa. Heidän teoksessaan haasteet jaotel-

tiin viiteen ryhmään joista sekä rutinoituneisiin käytäntöihin että suhdelukuihin liittyvät 

esteet olivat ne kohdat joista samankaltaisia tekijöitä oli havaittavissa. Alla oleva (kuvio 

5) havainnollistaa tutkimuksessa esiin nousseita, osallisuuden haasteita. 

 

 

 

KUVIO 5. Tutkimuksessa esiin nousseet osallisuuden haasteet 

 

Suurimpana haasteena niin aloitushaastattelussa kuin myös projektin lopussa tiimin jä-

senet kokivat suhdelukuihin liittyvät esteet kuten henkilökuntavajauksen, mutta vaihtu-

va henkilöstö ei hankaloittanut tilannetta, kuten VKK-Metron hankkeessa nousi esiin. 

Toisinaan poissaolot olivat yllättäviä ja siksi niiden vaikutukset olivat toimintaa hanka-

loittavia ja työntekijöitä kuormittavia, koska niihin ei ollut ehditty varautua. Joskus 

myös vajaus muissa ryhmissä aiheutti nopeita henkilökuntasiirtoja ja vaikka niiden vai-

kutukset olivat tilapäisiä, aiheuttivat ne silti monesti haasteita lasten osallisuuden toteu-

tumiseen siinä määrin kuin henkilökunnasta olisi ollut suotavaa. Tällöin arkea värittikin 

kiire eikä pysähtymiselle ja lapsen sensitiiviselle kohtaamiselle ollut riittävästi mahdol-

Osallisuuden 
haasteet 

Henkilökunta 
vajaus 

Päivärytmi 

Asenne 

Lasten 
kuuleminen 
yksilöllisesti 

Osallisuuteen 
oppiminen 



60 

 

lisuuksia. Aina ei kiire estä kuitenkaan kokonaan osallisuuden toteutumista, vaan sil-

loinkin löytyy tilanteita joihin lapsi voi vaikuttaa. Tässä kuitenkin vaaditaan työntekijäl-

tä paljon, muun muassa joustoa ja organisointikykyä. Sama pätee myös aikatauluihin 

liittyvissä esteissä joista esimerkiksi ulkoiluaikoihin on mahdollista vaikutta jonkin ver-

ran. Hankaliksi tässä tutkimuksessa koettiin erityisesti päivää rytmittävät ruokailu ja 

lepoajat.  

 

”Haastetta on kun meistä riippumattomista syistä, henkilökuntavajausta ja 

jos on ollut kaikki paikalla niin tarvittu jossain muualla apua niin silloin 

on meidän niinku sitten muokattu sitä toimintaa eikä ihan sitten niin yksi-

tyiskohtaisesti olla päästy huomioimaan. Ja sitten on jouduttu ottamaan 

suunnitelma B käyttöön. Mutta kyllä sitä siltikin on yrittänyt toteuttaa 

mahdollisuuksien mukaan ne mitä on lasten kanssa suunniteltu.”  

 

”Sitten ehkä vähä enemmän voisi vielä pysähtyä kuuntelemaan, ihan ar-

jessa huomaa sen kun tulee kiire johonkin ja on henkilökuntavajausta, niin 

sitä ei ehkä kerkiä pysähtymään niin osallisuuden äärelle ja tässäkin olisi 

voinut tehdä silti enemmän” 

 

Työntekijöiden omat asenteet voivat olla osallisuuden este, mutta ne ovat myös asioita 

mihin on mahdollista vaikuttaa. Muutoksen tuleekin lähteä kasvattajien omista asenteis-

ta sekä lasten osallisuuden merkityksen ymmärtämisestä (Turja 2011, 53). Jotta lapsen 

osallisuus toteutuisi, haastaa se aikuisia pohtimaan jatkuvasti päivän aikana, mitkä 

kaikki toiminnot ja tilanteet ovat sellaisia, joissa lapsi voi itse olla aiempaa aktiivisem-

massa roolissa. Pedagogisten vaatimusten taakse on helppo piiloutua ja niitä käyttää 

aikuisjohtoisen toiminnan perustelussa, jos eivät työntekijät herää aidosti analysoimaan 

toimintaansa. Esimerkiksi kädentaitojen tarkoitus ei ole tuottaa aikuisen silmään esteet-

tisiä luomuksia vaan tuoda lapselle iloa ja antaa mahdollisuus luovuudelle.  

 

”Kyllä mä ainakin ajattelen että ainakin mulla itsellä on haasteena että si-

tä joutuu oikein pysähtymään että missä kohtaa sitä voin toteuttaa. Ja jos 

ny omaan esteettiseen silmään joku näyttää vähä häiritsevältä, esimerkiksi 

kun maalattiin lavasteita, niin täytyy muistutella itseään että se on lasten 

näkemys ja heillä on siinä taustalla hyvä idea.” 
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Osallisuus on myös asia jota lasten on opeteltava. Tutkimuksessa nousi esiin se, että 

lasten oli vaikea hahmottaa mikä kaikki on mahdollista. Ideoiden esittämistä leimasi 

arkuus sekä tietämättömyys, esimerkiksi näytelmän toteuttaminen oli heille entuudes-

taan vierasta, joten se rajoitti heidän aktiivisuuttaan. Aikuinen joutuikin usein antamaan 

vaihtoehtoja sekä kannustamaan heitä tuomaan kaikki ideat julki. Positiivinen innosta-

minen onkin avainasemassa, jotta lapsille saadaan luotua rohkeutta ja luottamus siitä, 

että heidän näkemyksensä ovat merkityksellisiä. Myös Kataja (2014) toteaa, ettei tällai-

nen toimintakulttuurin muutos ole lapsille ihan yksinkertainen. Osallisuus haastaa myös 

heidät ottamaan uudenlaista vastuuta toiminnasta, ideoimaan rohkeasti sekä tekemään 

päätöksiä. Kun lapsille annetaan vastuuta, he voivat näyttää olevansa luottamuksen ar-

voisia.  

 

”Koska lapset eivät välttämättä tiedä mitä kaikkea toimintaa voisi olla. 

Niillä voi olla hyvinkin suppea käsitys, jos me ei kerrota vaihtoehtoja.” 

 

Lisäksi haasteena osallisuuden toteutumisessa oli kaikkien näkökulmien esiin saami-

nen. Kun lasten osallisuutta halutaan lisätä ja antaa heille lisää valtaa päätöksentekoon, 

syntyy nopeasti ongelmallisia tilanteita, kun aktiivisimmat lapset vievät hiljaisempien 

edestä puheenvuoroja, eivätkä kaikki lapset tunne edes haluavan käyttää puheenvuoroja, 

vaikka siihen heille mahdollisuutta tarjottaisiinkin (Leinonen 2014, 38). Osa lapsista oli 

ujoja, eikä heistä ollut mielekästä tuoda muiden aikana esiin omia ajatuksiaan. Toiset 

taas harkitsivat pitkään ja jäivät silloin nopeiden ja puheliaiden varjoon, jos aikuinen ei 

olisi asiaan kiinnittänyt erityistä huomiota. Kokemus kuitenkin oli, että kevät juhlan 

toteutuksessa pääsivät kaikki osalliseksi jollain tavalla, päästen toteuttamaan omia nä-

kemyksiään.  

 

”Nostetaan ne hiljaisemmatkin lapset ja hitaittenkin lasten toiveet, etteivät 

ne jää niitten äänekkäämpien jalkoihin.  

 

”Ja tietysti varmaan isossa ryhmässä kun on paljon lapsia niin just että 

tulisi kaikkien ääni, jollain lailla kuuluviin ja se osallisuus näkyviin. Mun 

mielestä hyvä esimerkki oli toi kevätjuhla. siinä ainakin sai kaikki suunni-

tella ja valita mitä tekee.” 
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9 POHDINTA 

 

 

9.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Eettisten kysymykset olivat läsnä koko opinnäytetyö prosessin ajan. Aiheen valintaa 

helpotti se, että myös päiväkotia johtava aluepäällikkö korostaa lapsen osallisuuden 

merkitystä arjen toiminnassa.  Pohdittavaa aiheutti kuitenkin erityisesti, että toiminnassa 

on mukana pieniä lapsia. Tämä vaatii tarkkaa eettistä pohdintaa. Riippuvuus aikuisesta 

on aina lapsen elämään kuuluva osa, mikä näkyy muun muassa lapsen kasvatukseen 

olennaisesti sisältyvänä kysymyksenä vallankäytöstä. On tärkeää, että sisäistynyt eetti-

syys ohjaa lastentarhanopettajaa käyttämään asemaansa sekä hyväksyttävästi että oi-

kein. Hänen tulee kunnioittaa lapsen vapautta ja ihmisarvoa, toimia oikeudenmukaisesti 

sekä pitäytyä totuudellisuudessa. (Lastentarhanopettajan ammattietiikka, 2014.) Pitkä 

työhistoriani varhaiskasvatuksessa, sosionomin opinnot ja näiden aikana omaksuttu 

ammattietiikka auttoivat osaltaan huomioimaan lapset sekä pitämään toteutuksen eetti-

sesti tasokkaana. 

 

Työstäessäni näytelmää pyrin kiinnittämään huomiota siihen, että kaikkien lasten nä-

kemykset huomioitaisiin tasapuolisesti. On kovin helppoa unohtaa lapset jotka eivät heti 

kommentoi ja kerro ajatuksiaan. Vaikeneminen yhteisissä tuokioissa ei kuitenkaan tar-

koita ettei heillä olisi mitään sanottavaa vaan aikuisen on löydettävä ne keinot ja tilan-

teen joissa lapsi tulee kuulluksi. Tarkkailin myös koko projektin ajan, että kaikkien 

työntekijöiden ääni pääsee kuuluviin, muuten vaarana olisi voinut olla että toteutus jää 

heille pintapuoliseksi eikä kehittämistyö toteudu silloin hedelmällisimmällä tavalla.  

 

Tutkimukseen osallistuvien anonymiteettia ei täydellisesti pysty suojaamaan, koska 

toteutus tapahtui yhdessä ryhmässä.  Raportoidessani tuloksia huolehdin, ettei sitaattei-

hin tule minkäänlaisia tunnistetietoja. Näin pyrin varmistamaan, etteivät yksittäisen 

henkilön sanomiset nouse esiin. Lapset suojasin jättämällä näytelmän taltioimisen kuvi-

en tai videoiden avulla pois. Kuvattavana olivat ainoastaan, toteutusta lukijalle selkeyt-

tävät lavasteet. 

 

Eniten eettistä pohdintaa kehittämisprojektissa herätti oma roolini sekä työntekijänä että 

opinnäyteyöprojektin toteuttajana. Jouduinkin koko ajan reflektoimaan omaa toimintaa-
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ni pohtien muun muassa sitä, ohjaako havaintojani ja tulkintojani tekeillä oleva opin-

näytetyö. Myös analyysivaiheessa kaksisuuntainen roolini aiheutti pohdintaa. Koska 

työyhteisö oli läheinen, mietin usein loukkaavatko johtopäätökseni jotain toteutuksessa 

mukana ollutta henkilöä. Näiden asioiden tunnistaminen ja rehellinen pohdinta auttoivat 

säilyttämään otteen tieteellisenä. Opinnäytetyön lukijoille pyrin tuomaan näkyväksi 

runsain sitaatein ja esimerkein, sitä polkua mitä pitkin olin johtopäätöksiini edennyt. 

 

Tieteellisen tiedon keskeinen tunnusmerkki on luotettavuus. Kysymys luotettavuudesta 

kohdistuu tutkimusprosessiin, tutkimusmenetelmiin sekä tutkimusprosessiin. Määrälli-

sissä tutkimuksissa on perinteisesti lähestytty luotettavuutta validiteetin ja reliabiliteetin 

käsitteiden avulla. Sen sijaan vakuuttavuus on se käsite mitä useimmiten käytetään laa-

dullisessa tutkimuksessa. Kehittämistoiminnassa luotettavuus tarkoittaa lähinnä käyttö-

kelpoisuutta. Kehittämistoiminnan yhteydessä syntyneen tiedon todenperäisyys ei riitä, 

vaan sen pitää olla hyödyllistä. Kaikkea kolmea näkökulmaa luotettavuudesta voidaan 

kuitenkin soveltaa kehittämistoimintaan. (Toikko & Rantanen 2009, 121-122.)  

 

Laadullisen tutkimuksen piirissä validiteetin ja reliabiliteetin kysymykset on pyritty 

korvaamaan vakuuttavuuden käsitteellä. Tutkijan on vakuutettava tiedeyhteisö tekemäl-

lä näkyviksi tutkimusta koskevat tulkinnat ja valinnat. Tutkijan on esitettävä aineistonsa 

sekä siihen pohjautuva argumentaatio mahdollisimman avoimesti, jolloin tutkijan on 

mahdollista vakuuttaa tiedeyhteisö tutkimuksen pätevyydestä. Tutkimuksen johdonmu-

kaisuus on myös keskeinen luotettavuuden osatekijä. Se tarkoittaa tutkimusaineiston 

keräämisen sekä analysoinnin läpinäkyvää ja huolellista kuvaamista. Tällöin tuodaan 

esille myös epävarmuustekijät joita analyysivaiheessa on ollut sekä johtopäätöksiä hei-

kentävät osatekijät.  (Toikko & Rantanen 2009, 123-124.) Työssäni olen pyrkinyt käyt-

tämään mahdollisimman paljon haastatteluissa esiin tulleita sitaatteja sekä kuvaamaan 

analyysin tekotapaa esimerkein, jotta lukijan olisi mahdollisimman helppo seurata miten 

olen päätynyt tutkimuksessani esittämiini johtopäätöksiin.  

 

Edellisiin luotettavuuden osatekijöihin voidaan vielä liittää kehittämistoiminnan näkö-

kulmasta kysymys toimijoiden sitoutumisesta. Yleensä kehittämistoiminta on luonteel-

taan sosiaalinen prosessi, jossa kehittävät osallistuvat toimintaan ja toimijat kehittämi-

seen. Sekä toimijoiden että kehittäjien sitoutuminen kehittämisprosessiin vaikuttaa me-

todin, aineistojen ja tuotosten luotettavuuteen. Luotettavuuden kannalta on tärkeää tie-

tää, missä prosessin vaiheissa toimijat eivät ole aktiivisesti osallistuneet kehittämiseen. 
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Sitoutumattomuus huonontaa kehittämistoiminnan menetelmien, aineistojen ja tulosten 

luotettavuutta. Virhemahdollisuus lisääntyy, jos toimijat eivät ole mukana kehittämis-

prosessin kaikissa vaiheissa. (Toikko & Rantanen 2009, 124.) Kuten jo useassa eri yh-

teydessä olenkin työssäni kertonut, oli ryhmän kaikkien varhaiskasvattajien sitoutumi-

nen toteutukseen todella intensiivistä. Se että olemme olleet työtovereita jo noin kahden 

vuoden ajan, oli luonut varmuuden siitä että kaikki kokevat aiheen mielekkääksi ja ovat 

valmiita siihen panostamaan. 

 

Käyttökelpoisuus ja siirrettävyys kuuluvat myös kehittämistoimintaan. Pragmaattista 

käsitystä totuudesta voidaan korostaa kehittämistoiminnassa, jolloin sen kärki kohden-

tuu kysymykseen tiedon käyttökelpoisuudesta. Olennaista ei ole niinkään tiedon suhde 

todellisuuteen, tai sen sisäinen johdonmukaisuus, vaan tiedon käyttöarvo: tieto on tosi, 

jos sitä voidaan käyttää. Käyttökelpoinen tieto on myös monesti sosiaalisesti ankkuroi-

tunutta. Jotta sosiaalista tieto voidaan tuottaa, vaatii se yhteistoimintaa. (Toikko & Ran-

tanen 2009, 125.) 

 

Käyttökelpoisuus tarkoittaa kehittämistulosten kannalta enne kaikkea kehittämisproses-

sin seurauksena syntyneiden tulosten hyödynnettävyyttä. Olennaista on tutkimustulos-

ten yleistyminen käytännön työssä sekä niiden leviäminen toimintajärjestelmässä. 

(Toikko & Rantanen 2009, 125.) Tulosten yleistyminen käytännön työssä sekä leviämi-

nen myös muihin ryhmiin työtiimimme hajoamisen seurauksena, oli yksi kantava tavoit-

teeni. Koska loppuhaastattelua leimasi innostunut sävy, joka ilmeni esimerkiksi toisten 

kerronnan päälle puhumisena, uskon että lapsen osallisuus ajattelu kulkeutuukin jossain 

määrin uusiin ryhmiin. 

 

 

9.2 Pohdintaa tutkimusprosessista sekä tuloksista 

 

Tutkimusprosessi oli pitkä ja haastava, mutta samalla myös ammatillisesti valaiseva. 

Aiempien tutkimusten kanssa tämän työn tulokset niin osallisuutta kehittävien seikkojen 

kuin haasteidenkin osalta olivat monin paikoin samansuuntaisia.  Tämä antoi varmuutta 

siitä, että toimintatutkimuksessa esiin nousseet seikat sulautuvat yleistäen varhaiskasva-

tukseen. Opinnäytetyöprosessin aikana minulle myös vahvistui ajatus, että aiheeni on 

merkittävä laajemmassakin mittakaavassa. Lapsen osallisuuden kehittämisellä voi olla 

kauaskantoiset ja yhteiskunnallisesti merkittävät vaikutukset. Opettamalla lapsia otta-
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maan vastuuta sekä neuvottelemaan, vahvistamalla heidän luottamusta omiin kykyihin-

sä ja luomalla heille rohkeutta ilmaista mielipiteensä, voimme osaltamme olla kasvat-

tamassa aktiivista sukupolvea sekä ehkäisemässä syrjäytymistä.  Kuten Hart toteaa, on 

epärealistista olettaa, että lapset aikuistuessaan yhtäkkiä tulisivat vastuullisiksi sekä 

osallistuviksi, jos he eivät ole lapsena näitä taitoja harjoittaneet.  

 

Koska tein kehittämistyöni omalla työpaikallani oli haasteena muun muassa muistaa 

tutkijan rooli kaiken arkisen kiireen keskellä. Toisaalta taas tämän toteutusympäristön 

etuna oli tuttuus, niin lasten kuin henkilökunnankin kanssa oli tutustumisvaihe sivuutet-

tu jo paljon aiemmin. Tämä auttoi karkottamaan turhaa jännitystä, sekä mahdollisti ai-

don ja luontevan kohtaamisen. Näytelmäprojektiin painottuva kehittämisprojekti oli 

myös niin laaja ja vaati koko varhaiskasvattajatiimin sitoutumista, etten olisi siihen us-

kaltanut lähteä tuntematta henkilöitä niin hyvin, että saatoin luottaa heidän olevan mu-

kana ihan mielellään. 

 

Ryhmässä oli jo aiemmin pohdittu lasten osallisuutta ja heidän näkemyksiään oli pyritty 

kuuntelemaan, sekä kyselemällä varta vasten, että kiinni nappaamalla heidän ideoistaan 

arjen tilanteissa. He olivat saaneet myös olla mukana päättämässä lelutilausten sisällöstä 

sekä esimerkiksi esittää toiveitaan omasta nukkumapaikasta. Kehittämisprojektin myötä 

osallisuutta lisättiin kuitenkin kokonaisvaltaisemmin, eikä se ollut niin irrallista kuin 

aiemmin. Tähän tietysti näytelmä antoi ihanteellisen mahdollisuuden, sen sisällä pystyi-

vät lapset olemaan mukana lähes kaikessa. Matkan varrella toki tuli tilanteita joissa ai-

kuisen oli asetettava rajat ja tehtävä päätökset. Näin siksi, että draama toimintamuotona 

oli heille aiemmin vieras. Myös ryhmän suuri koko aiheutti tilanteita, ettei lapsilla ollut 

mahdollista saada aikaan yksimielisiä ja neuvottelun kautta jäsentyneitä päätöksiä.  

 

Tutkimuksen tavoitteet toteutuivatkin näytelmäprojektimme kautta melko hyvin. Lasten 

ja aikuisten yhteisen tuotoksen onnistumisesta puhui parhaiten se, että kaikki ryhmän 

lapset olivat mukana toteutuksen kaikissa vaiheissa jollain muotoa ja aikuiset olivat 

sitoutuneita yhteiseen hankkeeseemme. Myös muussa toiminnassa lasten ääni kuului ja 

heitä pyrittiin huomioimaan muun muassa kuuntelemalla heidän ehdotuksiaan, sekä 

toteuttamalla niitä mahdollisuuksien mukaan. Heikoin kohta tutkimuksessa oli lasten 

rooli näkymättömyys arvioinnissa, mikä osaltaan vaikutti lapsen osallisuuden toteutu-

miseen heikentävästi. 
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Miten lapsen osallisuutta tukeva toiminta jää elämään osana kasvattajien työskentelyta-

paa, on asia minkä toteutumista minun on mahdoton arvioida muuta kuin omalta osalta-

ni. Itselläni olen havainnut ajattelumaailman muuttuneen suuntaan, jossa pyrin reflek-

toimaan kaikkia päiväkodin toimintoja niin että lasten osallisuudelle kyettäisiin luomaan 

parhaat mahdolliset puitteet. Reflektio ja aiempien rutiinien ennakkoluuloton pöyhimi-

nen ovatkin se perusta jolle keskusteleva ja osallisuutta tukeva kasvatuskulttuuri on 

mahdollista rakentaa. Kuten Tast (2007) toteaa, on pienten askelten politiikka usein 

järkevää kehittämistyössä, varsinkin, jos osallisuuden käytäntöjä vasta opetellaan. 

 

Jos osallisuuden kokemuksissa vallitse suuri epätasapaino työyhteisön jäsenten kesken, 

muodostuu lapselle tarjotusta osallisuuden kokemuksesta päälle liimattu merkki, ja aito 

osallisuus yhteisössä jää rakentumatta (Mäkitalo ym. 2011, 149). Kun osallisuuteen on 

sitoutunut vain yksi henkilö, onkin vaarana toteutuksen jäädä hyvin pintapuoliseksi. 

Päiväkodissa kasvattaminen on tiimityötä, jossa mukana ovat niin kaikki ryhmän työn-

tekijät, vanhemmat kasvatuskumppaneinamme sekä myös muiden ryhmien aikuiset. 

Ihanteellista olisikin, että kaikki nämä tahot kokisivat osallisuuden tärkeäksi lasta kehit-

täväksi ja hänen parhaakseen koituvaksi oikeudeksi.  

 

Osallisuuden haasteeksi nousivat niin haastatteluissa kuin itse projektin aikana havain-

noiden, yllättävät vajaukset henkilökunnan lukumäärässä. Tämä on tietysti seikka johon 

meidän on mahdoton vaikuttaa, esimerkiksi sairastapauksille ei kukaan voi mitään. 

Kasvattajat kuitenkin pyrkivät näidenkin tilanteiden aikana toteuttamaan lasten osalli-

suutta mahdollisimman paljon. Myös päiväjärjestys asettaa rajoja toiminnalle, esimer-

kiksi jakelukeittiöltä toimitetaan ruoka tiettyyn aikaan ja jotta se täyttäisi laatu vaati-

mukset, ei sen tarjoiluajankohtaa voi paljon muuttaa. Silti kuitenkin päivässä löytyy 

hetkiä, joiden muokkaaminen on mahdollista jos vain työntekijät siihen ovat valmiita. 

Tämä kuitenkin vaatii joustoa muun muassa aiemmin suunnittelun toiminnan suhteen 

tai henkilökunnan omissa kahvihetkissä. Tällöin joudutaankin pohtimaan arvoja sekä 

palaamaan pohdinnoissa työn perustehtävän äärelle.  

 

Lasten persoonat sekä heidän taitonsa ilmaista itseään olivat hyvin erilaisia, mikä osal-

taan aiheutti haasteita. Jotta esimerkiksi hiljaisten ja harkitsevien ääni saataisiin kuulu-

viin, vaaditaan siihen aikuiselta aikaa ja aitoa läsnäoloa. Parhaiten lasten huomioiminen 

onnistuikin pienissä ryhmissä, jolloin nopeat ja verbaalisesti lahjakkaat eivät saaneet 

niin näyttävää roolia. Pienryhmätoiminnan lisääminen arkeen voisikin olla se keino jolla 
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osallisuutta voidaan kasvattaa.  Täytyy kuitenkin muistaa, että pienryhmätoiminta voi 

menetelmänä myös rajoittaa lasten osallisuutta, jos ryhmien käyttötarkoitusta ja ko-

koonpanoa ei pysähdytä miettimään. Jo pienenkin lapsen elämässä ovat ystävyyssuhteet 

tärkeitä ja lasten mielipiteitä ja toiveita leikkikaverista tulisi kunnioittaa sekä pyrkiä 

toteuttamaan. (Leinonen 2014, 29.) 

 

Hyväksi keinoksi todettiin myös lasten havainnointi. Sen avulla on mahdollista saada 

selville lasten ajatuksia ja mielenkiinnon kohteita, joita toteuttamalla voidaan osallisuut-

ta kasvattaa erityisesti niiden lasten osalta joiden on hankala ilmaista itseään. Lapset 

eivät myös ole aina tietoisia kaikista niistä mahdollisuuksista joita päiväkodissa olisi 

mahdollista toteuttaa, siksi aikuisen on joskus tarpeen antaa avuksi vaihtoehtoja, joista 

lasten on mahdollista valita. Osallistava toimintatapa vaatiikin opettelua niin lapsilta 

kuin aikuisilta. 

 

Vaikka koenkin, että kehittämistutkimukseni oli kaikin puolin onnistunut, jätti se silti 

ideoita joita olisi voinut tutkia vielä lisää. Esimerkiksi kehittämistyö lasten osuuden 

lisäämiseksi toiminnan arvioinnissa olisi sitä ydintä, jolla heidän osallisuuttaan voisi 

lisätä vielä entisestään. Lisäksi tilausta olisi laajemmalle tutkimukselle jossa mukana 

olisi koko päiväkoti ja mahdollisesti vielä vanhemmatkin. Näin pystyttäisiin yhtenäis-

tämään sekä käytäntö että arvomaailmoja enemmän suuntaan jossa lapsen osallisuudelle 

kyettäisiin luomaan mahdollisimman hedelmällinen toteutumisympäristö. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko 

 

 

 Mitä mielestänne tarkoitetaan käsitteellä lapsen osallisuus? 

 Millä tavoin lapsen osallisuus on toteutunut ryhmässä? 

 Mitä lapset ovat saaneet päättää? 

 Millä tavoin lasta on kuultu, erillinen tilaisuus, päivän toimissa havainnoiden 

jne. 

 Miten osallisuutta voisi lisätä? 

 Osallisuutta rajoittavat tekijät? 

 Vanhempien rooli (asiantuntija, huomioidaanko vanhempien kertomukset lapsen 

mielenkiinnon kohteista jne. 

 


