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1 Johdanto 

 

Lasten osallisuus on kohonnut vahvasti ajankohtaiseksi yhteiskunnallisesti ja tutkimuksellises-

ti, mikä on nähtävissä myös varhaiskasvatuksen saralla. Yksilön hyvinvoinnin perustaksi ym-

märretään mahdollisuus vaikuttaa tekijöihin, jotka koskettavat yksilöä itseään. (Stenvall & 

Seppälä 2008, 3.) Lasten osallisuus yhteiskunnallisena edellytyksenä ja arvona juontuu YK:n 

lapsen oikeuksien yleissopimuksesta (1989), johon myös uudistettu suomalainen varhaiskasva-

tuslainsäädäntö ja uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 -asiakirja pohjaavat. 

Lapsen oikeuksiin lukeutuvat ikä- ja kehitystasoon nähden tarkoituksenmukaisen huolenpidon, 

suojelun, kuulluksi tulemisen ja mielipiteiden esittämisen turvaaminen, lapsen näkemysten 

selvitettäminen tätä koskevassa päätöksenteossa sekä tiedon välittäminen lapselle tämän ke-

hityksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta (YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989, artikla 3, 

12 – 13, 17). Lapsen osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista huolehtiminen sisällytettiin 

varhaiskasvatuslainsäädäntöön vuonna 2015 osana varhaiskasvatustoimintaa velvoittavaa 

kymmentä tavoitetta (Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/36, 2 a §).  

 

Käytännössä lasten osallisuuden mahdollisuudet todentuvat varhaiskasvatuksen, kodin ja kou-

lun kaltaisissa lasten lähiverkostoissa (Stenvall & Seppälä 2008, 3). Lasten osallisuuden kan-

nattelemisen lisäksi varhaiskasvatusyhteisön tulee rakentua näkemykselle oppivasta yhteisös-

tä, jossa niin lapset kuin aikuiset ovat aktiivisina oppijoina (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2016 2016, 14 - 15, 28 - 29.) Lapsen osallisuus juontaa lapsilähtöiseen tapaan tarkas-

tella kasvatusta, korostaen kuitenkin eritoten yhteisöllistä ja tasavertaista tapaa toimia var-

haiskasvatuksessa aikuisten ja lasten kesken. Osallisuudessa esillä ovat sekä lasten että ai-

kuisten näkökulmat toiminnan lähtökohtina. (Stenvall & Seppälä 2008, 3). Lasten osallisuuden 

tukeminen ja kehittäminen osana oppivan yhteisön kehitysprosessia muodostivat tämän opin-

näytetyön taustan. 

 

Opetushallituksen rahoittama Oppivan yhteisön avaimet – Nycklarna till den lärande organi-

sationen -hanke alkoi 1.1.2017 päättyen 31.12.2017. Kyseisen Porvoon kaupungin varhaiskas-

vatuksen kehittämishankkeen tarve ja tavoite kumpuavat uudesta varhaiskasvatusta valtakun-

nallisesti ohjaavasta ja velvoittavasta asiakirjasta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016. Oppivan yhteisön avaimet -hankkeelle tavoitteeksi muodostuikin osallistavan toiminta-

kulttuurin kehittäminen ja siten oppivan yhteisön saavuttamisen edistäminen Porvoon kau-

pungin varhaiskasvatuksessa. Kehittämistä suuntaavana tekijänä painottui lasten osallisuuden 

ja toimijuuden aitoon toteutumiseen pyrkiminen yhtenäisten toimintamallien kautta. Kehit-

tämishankkeessa ovat olleet mukana Porvoon kaupungin päiväkodit, perhepäivähoito, sekä 

avoin varhaiskasvatus, joiden piirissä on yhteensä 2700 lasta ja 530 henkilöstön jäsentä sekä 
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yhteistyötahoina Laurea–ammattikorkeakoulun sosionomikoulutus, Practicumin lähihoitajakou-

lutus ja yksityinen päiväkoti Touhula Porvoo. (Hankehakemus 2016.)  

 

Hankkeen aikana toteutettavien kehittämistoimien ja kasvatushenkilöstölle sekä päiväkodin-

johtajille ja varajohtajille suunnattavan koulutuksen ensisijaiseksi tavoitteeksi nimeytyi juur-

ruttaa varhaiskasvatuksessa vallitseviin kasvatusnäkemyksiin uutta, lapsia osallistavampaa 

toimintatapaa sekä päämäärä edistää oppivan organisaation kehittämistä kohti yhtenäisempää 

ajattelutapaa yksiköiden kesken. (Skogberg 2017). Lasten osallisuuden vahvistamisen ohella 

tavoitteeksi asettuikin edistää myös varhaiskasvatushenkilöstön osallisuutta sekä henkilöstön 

ja esimiesten tietoisuutta pedagogisen ja ammatillisen toiminnan näkökulmasta pedagogisen 

johtamisen viitekehyksessä. (Hankehakemus 2016.) Hankevuoden 2017 aikana Porvoon kau-

pungin varhaiskasvatusyksiköissä käynnistyi yksikkökohtainen kehittämistyö. Yksikkökohtaiset 

pienet kehittämisprojektit linjautuivat Oppivan yhteisön avaimet -hankkeen tavoitteiden 

suuntaisesti yksikkö- ja ryhmätason konkreettisista kehittämistarpeista käsin. (Skogberg 

2017.) 

 

Oppivan yhteisön avaimet -hanketta alustettiin toteuttamalla alkukartoitus vuoden 2016 mar-

raskuun ja joulukuun aikana. Toteuttamisesta vastasivat Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvin-

kään yksikön sosionomiopiskelijat osana varhaiskasvatuksen opintojaan. Laurea-

ammattikorkeakoulu sitoutui toteuttamaan myös Oppivan yhteisön avaimet -hankkeen loppu-

arvioinnin. Toteutustavasta sovittiin Porvoon varhaiskasvatuksen johtoa edustaneiden, Lau-

rea-ammattikorkeakoulua edustaneen lehtorin ja oheisesta opinnäytetyöstä vastaavan sosio-

nomiopiskelijan tapaamisessa 7.3.2017. Porvoon varhaiskasvatuksen johdon edustajat esitti-

vät tarpeen selvittää hankkeen aikana kasvattajien ajatuksia ja kokemuksia lasten osallisuu-

den tukemisesta ja siihen tarvittavista resursseista. Selvityksen toivottiin edistävän käsitystä 

kehittämishankkeen vaikuttavuudesta suhteessa kasvattajien ajatuksiin sekä nostavan esille 

jatkokehittämisen kannalta tärkeitä näkökulmia. Opinnäytetyön tarkoitukseksi asettui hank-

keen loppuarvioinnin toteuttaminen prosessiarvioinnin muodossa edellä esitettyyn tarpeeseen 

vastaten.  

 

2 Oppiva yhteisö - lapsikeskeistä toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä 

 

Varhaiskasvatus edustaa yhtä lapsen kasvatuksen instituutioista ja lapsuuden ympäristöistä, 

jossa vallitsee instituutioille luonteenomaisesti erilaisiin rooleihin perustuvia toimijaryhmiä. 

(Alasuutari 2009, 56 - 57.) Varhaiskasvatuksen inklusiivinen toimintakulttuuri pohjautuu käsi-

tykselle oppivasta yhteisöstä, jota osallisuuden toteutuminen niin lasten, kasvatushenkilöstön 

kuin huoltajien kohdalla lujittaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon luonnehtiessa toimintaa. 

Oppiva yhteisö merkitsee sitä, että jokaisen kasvatusyhteisöön kuuluvan lapsi- ja aikuisjäse-
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nen näkemykset ja tunteet ymmärretään merkityksellisiksi ja toimintaa toteutetaan keskinäi-

sessä vuorovaikutuksessa toinen toisiltaan oppien. Oppivaa yhteisöä rakentavat yhdessä toteu-

tettava toiminnan reflektoiminen, kehittäminen ja yhteisön jäsenten kannustaminen. Merki-

tyksellisiä ovat myös huoltajien ja yhteistyötahojen antaman palautteen sekä kehittämistyön, 

tutkimusten ja evaluointien kautta välittyvän tiedon huomioiminen. Toiminnassa tärkeitä ovat 

myös leikki, yhteisön sisäinen yhteistyö, kulttuurinen moninaisuus, kielitietoisuus sekä ter-

veelliset, turvalliset ja fyysistä aktiivisuutta vaalivat elämäntavat. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2016 2016, 15, 24, 28 - 31.)  

 

Suunnitelmallisen ja päämäärätietoisen lasten kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuu-

dessa painottuu pedagogiikka, joka viittaa monitieteisyyteen pohjautuvaan, ammatillisesti 

organisoituun ja toteutettuun varhaiskasvatustoimintaan tavoitteena edistää lasten hyvinvoin-

tia ja mahdollistaa lasten oppiminen. Päämääränä on toimia yhteistyössä huoltajien kanssa 

lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi ja kehittämiseksi. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2016 2016, 14, 18, 21, 36.)  Kasvatusta, jossa lähtökohdaksi asetetaan lapsi 

ja päämääränä on lapsen hyvinvointi, voidaan luonnehtia lapsilähtöiseksi (Hellström 2010, 

177). Lapsilähtöisyys ja lapsikeskeisyys eivät käsitteinä ole pedagogisesti yksiselitteisiä (Turja 

2010, 45), mutta kasvatusperiaatteena ymmärrettäessä lapsikeskeisyys viittaa lapsuuden eri-

tyislaadun, lapsen minuuden ja kykyjen huomioimiseen, sekä sen hyväksymiseen, että lapsi ei 

aina käsitä omaa parastaan (Hellström 2010, 178). Toimintakulttuurin on rakennuttava lasten 

kehityksen ja oppisen edistämiselle pedagogiaan pohjaten ja kasvattajien on kannettava vas-

tuunsa lasten roolimallina. Toimintakulttuuri tarkoittaa yhteisön vuorovaikutuksen kontekstis-

sa vakiintunutta ja jatkuvasti muovautuvaa tapaa toimia, joka heijastaa myös toiminnan laa-

tuun. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 2016, 28). 

 

Toimintatapaan liittyvät odotukset heijastuvat paitsi yksilöiden toimintaan ja kanssakäymi-

seen myös yhteiseen ympäristöön, jonka merkitys kasvatusinstituutioiden kohdalla korostuu. 

(Alasuutari 2009, 66, 57).  Varhaiskasvatusympäristö muodostuu meneillään olevassa hetkes-

sä, lasten ja aikuisten tehdessä asioita fyysisissä tiloissa. Samalla varhaiskasvatusta ohjaavat 

yhteiskunnalliset tekijät ja kulttuuriset seikat vaikuttavat varhaiskasvatusympäristön syntyyn. 

(Raittila 2009, 228.) Fyysisten tilojen, paikkojen ja käytössä olevien tarvikkeiden ohella 

psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, kuten yhteisöt ja toimintatavat sekä varhaiskasvatukselle 

lakisääteisesti määritellyt tavoitteet muovaavat varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 2016, 31.)  

 

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöltä edellytetään lapsen ikä- ja kehitystasoon nähden tur-

vallista, kehittävää ja uuden oppimista ylläpitävää fyysistä ympäristöä, joka täyttää terveelli-

syyden, tarkoituksenmukaisuuden ja esteettömyyden vaatimukset. (Varhaiskasvatuslaki 

19.1.1973/36, 6 §). Esimerkiksi päiväkodin piha määrittelee lapsena olemisen olemusta. Pihan 
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toteutukseen ja välineisiin liittyvät ratkaisut ja alueen käyttösäännöt viestivät lapsille näke-

mystä soveliaista toimintamalleista. Toisaalta ympäristö voi myös avata lapsille mahdollisuuk-

sia uudelleentulkita fyysisen ja kulttuurisen ympäristön tarjoumia ja siten koetella pihakult-

tuurille asetettuja rajoja. Näin lasten toiminta saattaa myös muuttaa yleistä käsitystä ympä-

ristöstä. Se, mitä käyttötarkoitusta varten tilaa järjestetään pohjautuu osaltaan kuitenkin 

arvovalintoihin ja yhteisön jäsenten valta-asemat vaikuttavat siihen, millä tavalla yksilöjäse-

nellä on mahdollisuuksia ja lupa toimia yhteisessä ympäristössä. (Raittila 2009, 231 - 232.) 

Varhaiskasvatuksessa lapset tuleekin ottaa mukaan monipuolisen, lasten luontaista toimijuut-

ta tukevan oppimisympäristön rakentamiseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 

2016, 31.)  

 

Varhaiskasvatuksen oppivan yhteisön toimintakulttuuri ja lapsen oikeudet perustuvat Suomen 

lainsäädännölle sekä kansainvälisille sopimuksille. Varhaiskasvatuksen toteuttamista sääntele-

vät muun muassa Suomen perustuslaki (11.6.1999/731), Varhaiskasvatuslaki (Varhaiskasvatus-

laki 19.1.1973/36) ja Asetus lasten päivähoidosta (16.3.1973/239) sekä velvoittavana asiakir-

jana toimiva Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2016 2016, 18). Valtakunnalliset ja velvoittavat linjaukset varhaiskasvatuksen toteut-

tamiselle antaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016 2016, 10). Arvoperustaa linjaavat YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (1989) 

ja YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista (2007), joiden suuntaisesti arvoja 

ovat lapsen edun ensisijaisuus, oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mieli-

piteen huomioon ottaminen sekä edellytys kohdella lapsia yhdenvertaisina ja tasa-arvoisesti 

ketään syrjimättä.  

 

3 Lasten osallisuus 

 

Oheinen luku keskittyy lasten osallisuuden tarkasteluun yhteiskunnan sekä varhaiskasvatuksen 

näkökulmasta, kahden lasten osallisuutta kuvaavan tasomallin kautta sekä lasten osallisuu-

teen liittyvien tutkimusten kautta. Luku 3.1 sisältää näkökulmia lasten osallisuuteen yhteis-

kunnassa ja luku 3.2 lasten osallisuuteen varhaiskasvatuksessa. Luku 3.3 käsittää katsauksen 

Hartin (1995) ja Shierin lasten osallisuuden tasoja kuvaaviin malleihin. Luvussa 3.4 on esitel-

tynä lasten osallisuuden viitekehyksessä toteutettuja tutkimuksia. 
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3.1 Yhteiskunnallinen näkökulma lasten osallisuuteen 

 

Tapa, jolla lapsen rooli ja asema fyysisessä, sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä sekä 

oppijana ilmenee, riippuu yhteiskunnassa vallitsevista käsityksistä sekä lapsen ja häntä kas-

vattavan aikuisen keskinäisen valtasuhteen laadusta. Koulujen ja päiväkotien toimintamallit 

ja henkilöstön kasvatusnäkemykset heijastavat ajankohtaisia yhteiskunnallisia rakenteita ja 

vallalla olevaa ymmärrystä sekä lapsuudesta elämänvaiheena että lapsista ja kasvattamisesta. 

(Turja 2016, 42.)  

 

YK:n yleissopimuksessa lapsen oikeuksista (1989) määritellään jokaisen 18 ikävuotta nuorem-

man lapsen ihmisoikeudet, joiden toteuttaminen on sopimusvaltioita oikeudellisesti sitova 

velvollisuus. Lapsen oikeudet jakautuvat neljään yleisperiaatteeseen, joita ovat syrjimättö-

myys, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten 

kunnioittaminen. (Mikä on lapsen oikeuksien sopimus? 2017.) Sopimus velvoittaa muun muassa 

turvaamaan lapsen oikeuden ilmaista näkemyksensä kaikissa sellaisissa asioissa, jotka kosket-

tavat lasta, ja huomioimaan lapsen mielipiteet tämän ikä- ja kehitystason edellyttämällä ta-

valla (YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989, artikla 12).  

 

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista viestii lasten osallisuuden muotoutuvan lapsikansalaisten 

ja julkista valtaa edustavien yhteisöjen keskinäisessä suhteessa sekä lapsilla esiintyvien kysei-

siin yhteisöihin ulottuvien vaikutusmahdollisuuksien kautta. Osallisuuden voidaan määritellä 

rakentuvan yhteisön jäseneksi ryhtymisestä, yhteisöön kuulumisesta, yhteisöön vaikuttamises-

ta sekä vastavuoroisuudesta yhteisön ja yksilön välillä. Osallisuuden toteutuminen edellyttää 

sekä tiedonsaantia seikoista, jotka vaikuttavat yksilöön, että mahdollisuutta esittää oma nä-

kemyksensä ja näin vaikuttaa kyseisiin asioihin. Yhteisön tulee huomioida jäseniään ja jäsen-

ten liittyä aktiivisesti osaksi yhteisöä. (Oranen 2008, 9.)  

 

Suomi sitoutui vuonna 1991 YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista (1989) ja siten myös 

muokkaamaan maan lainsäädännön ja toimintatavat sopimuksen edellytysten mukaisiksi. (Mi-

kä on lapsen oikeuksien sopimus 2017). Suomen perustuslaissa lapset määritellään yhdenver-

taisiksi kaikkien muiden ihmisryhmien tavoin. Lapset tulee käsittää tasa-arvoisina yksilöinä ja 

lapsille on annettava mahdollisuus vaikuttaa itseensä liittyviin asioihin lasten kehitystaso 

huomioiden. (Suomen perustuslaki 11.6.1999/731, 6 §.) Lastensuojelulaki edellyttää ottamaan 

selvää lapsen toivomuksista ja näkemyksistä tämän ikä- ja kehitystason olemuksen mukaisesti 

ja toteuttamaan lastensuojelutoimiin liittyvät ratkaisut niin, että lapsi pystyy tosiasiallisesti 

osallistumaan ja vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 4 

§, 20 §.) Varhaiskasvatuksen toteuttamista puolestaan ohjaavat kymmenen lakisääteistä tavoi-

tetta, joista yksi on velvoite turvata lapsen edellytykset osallistua ja olla vaikuttamassa seik-

koihin, jotka koskevat lasta itseään (Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/36, 2 a §).  
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Vuonna 2000 valmistunut Suomen Kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma pohjautuu YK:n yleisso-

pimukseen lapsen oikeuksista ja on osaltaan edistänyt lapsipoliittisten ohjelmien luomista 

Suomen kunnissa. Kuntien vastuulla on huolehtia, että lapsen oikeuksien sopimuksen mukaiset 

lapsen oikeudet toteutuvat lainsäädännön nojalla sekä käytännössä lasten olosuhteiden ja 

lapsiperheille kohdistuvien palvelujen kontekstissa. Lapsipoliittinen ohjelma toimii laaduk-

kaimmillaan työvälineenä lapsilähtöisten tavoitteiden saavuttamiselle (Paavola, Rousu, Laiho 

2005, 8). Täyteen itsenäisyyteen perustuva toiminta ei kuitenkaan lasten kohdalla ole useim-

missa yhteyksissä tarkoituksenmukainen tavoite, minkä vuoksi aikuisilta vaaditaan pitkäjän-

teistä sitoutumista lasten osallisuuden kannatteluun. Lapset ovat riippuvaisia aikuisten tuesta 

ja siten haavoittuvaisia, mikä asettaa lasten kanssa toimivat viranomaistahot suureen vastuu-

seen. (Lansdown 2010, 16.) 

 

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa 2017 nimetään oikeusvaltion yhdeksi päätehtäväksi lapsen 

oikeusturvan täyttyminen. Kaikille lapsille tulisi muodostua ymmärrys siitä, mihin seikkoihin 

yhteiskunta on sitoutunut lapsen asioihin nähden ja koko yhteiskunnan tulisi toimia lapsiläh-

töisesti. Oikeusturva viittaa toimiin, jotka selkeästi tukevat lapsen lakisääteisten oikeuksien 

toteutumista arkielämässä. Kasvatuksen tulisi lähteä lapsen tarpeista ja opettaa lasta tunte-

maan ja hahmottamaan oikeutensa ja ymmärtämään arvonsa niin suureksi, että kokee myös 

tarvetta ilmaista oikeusturvansa heikkouksista yhteiskunnassa. Lapsi on oikeuksiensa subjekti, 

mutta ensisijaisesti huoltajien sekä myös lasta kasvattavien ja viranomaistahojen velvollisuus 

on kannatella lapsen oikeuksien toteutumista, jolle yhteiskunnan rakenteet luovat raameja. 

(Kurttila 2017, 5 – 6, 13, 17.)  

 

Vaikka pienet lapset eivät kykene ilmaisemaan ja tekemään monimutkaisia ja oikeudellisesti 

päteviä päätöksiä, olennaista olisi mieltää olemassaolevaksi jatkumo, joka alkaa lapsen syn-

tymästä, ja jonka aikana lapsi hiljalleen saavuttaa kyvyn kielellisesti ilmaista, analysoida ja 

perustella monitahoisia kokemuksia ja päätöksiä (Alderson 2010, 94 – 95). Sosiologisen tutki-

muksen näkökulmasta lasten osallisuus kehittyykin aivan varhaisvuosista lähtien lapsen ollessa 

kulttuurille ominaisen toiminnan vaikutuspiirissä ja jatkuu edelleen lapsen liittyessä vertais-

ryhmiin kodin ulkopuolelle. Lapset luovat keskinäistä vertaiskulttuuria ollessaan vuorovaiku-

tuksessa leikkitovereidensa kanssa leikkiryhmissä ja varhaiskasvatuksessa sekä kulttuurille 

tyypillisissä tilanteissa. Näin lapset saavuttavat hiljalleen aikuisuuden näkökulmasta merkittä-

viä taitoja osallisuuden toteutumiseksi. (Corsaro 2011, 42 – 43.) Suomen lapsiasiavaltuutettu 

kuvaa varhaiskasvatuksen tavoitteiden suuntaiseksi kannatella lapsen mahdollisuuksia omak-

sua ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa 2017 esitetäänkin, 

että esimerkiksi varhaiskasvatuksen käyttöön olisi luotava lapsia varten tietopakettia lapsen 

oikeuksista. (Kurttila 2017, 6, 17.) 

 



 12 

3.2 Lasten toimijuus ja osallisuus varhaiskasvatuksessa 

 

Kasvatusinstituutioissa lasten osallisuus mahdollistuu vain, jos aikuiset sitoutuvat tukemaan 

lasten osallisuutta (Leinonen, Venninen & Ojala 2011, 85). Varhaiskasvatuksessa vallitsevan 

oppimiskäsityksen mukaan lapsi tulee nähdä aktiivisena toimijana, jolla on luontainen taipu-

mus uteliaisuuteen ja intoon uuden oppimista kohtaan (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2016 2016, 14, 20). Termi toimijuus on lähivuosina välittynyt yhteiskuntatieteiden tutki-

muksesta osaksi lapsitutkimuksen käsitteistöä (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 43). Aktiivisen 

toimijuuden toteutuessa lapsi vaikuttaa itse ja ottaa vaikutteita ympäristöstään, sekä tavoit-

telee valta-asemaansa ja rooliaan vuorovaikutussuhteissa (Turja 2016, 42). Tällöin lapset 

nähdään itsenäisinä toimijoina ja kansalaisina, joiden mielipiteiden selvittäminen ja huomi-

oiminen päätöksenteossa on merkityksellistä. Lasten toimijuutta kuvastavat myös muun muas-

sa taito olla aloitteellinen, ottaa osaa elinympäristössä toimimiseen ja kyky aktiivisesti lähes-

tyä uudenlaisia olosuhteita. Toimijuuden kautta lasten osallisuus oppimisympäristössä mah-

dollistuu ja lapsille muodostuu näkemys vaikuttamiskyvyistään uusien asioiden oppimiseen ja 

oppimisympäristöönsä nähden (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 43).  

 

Lasten osallisuus on varhaiskasvatuksessa monitahoista ja ulottuu toimintaprosessien jokai-

seen vaiheeseen. Kokonaisvaltaisimmillaan ymmärrettynä osallisuus (participation) tarkoittaa 

yhteisön toimintaan osallistumisen lisäksi sitä, että yksilön näkemyksiä kuullaan ja hän voi 

suoraan tai itseään edustavan henkilön välityksellä vaikuttaa toimintaan ja toimintaympäris-

töön liittyvään suunnitteluun, päätöksentekoon ja vastuunkantoon. (Turja 2016, 47, 50.) Lap-

sen osallisuuden toteutumisessa ei tästä huolimatta ole kyse täyden vastuun siirtämisestä lap-

selle, vaan kasvattajan kyvystä tasapainottaa vallankäyttöään lapsen osallisuuteen nähden 

(Vilpas & Tast 2011, 151). Tämänhetkinen lapsuudensosiologinen näkemys kuvaa lapsen ja 

kasvattajan välisen valtasuhteen kahdensuuntaisena ja arjen vuorovaikutuksessa jatkuvasti 

muovautuvana (Turja 2016, 42). Lapsen osallisuutta tukevat kasvattajan kyvyt tiedostaa ta-

paansa käyttää valtaa, oivaltaa vallankäyttönsä heijastuvan lapsiin ja kuvata lapselle toteut-

tamaansa toimintaa vaikutuksineen. Näin lapselle avautuu myös mahdollisuus oppia vallankäy-

tön olemuksesta ja sisäistää vastuullisuutta. (Vilpas & Tast 2011, 151.)  

 

Lasten osallisuuden edistäminen edellyttää paitsi lasten oikeuksien selvittämistä lapsille itsel-

leen ikä- ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla, myös ammattilaisille ja vanhemmille suunnat-

tavaa koulutusta, joka lisää tietoisuutta ja herkistymistä lasten osallisuuteen nähden (Lans-

down 2010, 14). Pienten lasten kuunteleminen vaatii aikuiselta tietynlaista uudelleen arvot-

tamista ja lapsuudelle ominaisten ilmaisutapojen uudelleen opettelemista. Olennaista on ai-

kuisen halu oppia lapsenkaltainen monikielisyys, monia eri aisteja hyödyntävät tavat kommu-

nikoida, vaikka tämän oppiminen vaatiikin aikaa ja vaivaa. (Moss, Clark & Kjorholt 2005, 5; 

Clark 2005, 46.) Kyky havainnoida lapsia muodostuukin olennaiseksi tekijäksi muun muassa 
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juuri lapsen kielen ja kommunikaation asettamien lähtöedellytysten huomioimiseksi. Lasten 

osallisuutta voimistaa myös se, että aikuinen osoittaa huomaavansa lapset ja kykenee sensi-

tiivisyyteen lapsia kohdatessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 2016, 30.) Yhtei-

sössä vallitsevat tunnetason vaikuttimet ovatkin lasten osallisuuden toteutumiselle merkityk-

sellisiä, erityisesti lasten ja aikuisten luottamus itseensä ja toisiinsa toimijoina. Edellä mainit-

tujen ohella lasten osallisuuden mahdollistumiseen vaikuttaa myös se, miten yhteisön toimin-

nasta tiedotetaan lapsille ja millaisia käytössä olevat materiaaliset resurssit ovat. (Turja 

2016, 50 - 51.)  

 

Toiminnan aihe ja vaikutuspiiri tai ajallinen ulottuvuus voivat myös toimia lasten osallisuuden 

tarkastelun lähtökohtina. Toiminta, johon lasten osallisuus nivoutuu voi toteutua joko lyhyellä 

aikavälillä tai pidemmällä ajanjaksolla kauemmin kestäen. Esimerkiksi saadessaan vapaasti 

leikkiä omaehtoisia leikkejä lapsille mahdollistuu toimintaan vaikuttaminen. (Turja 2016, 52.) 

Tällaisia ovat leikit, joissa lapset saavat vapaasti suunnitella leikin tarkoituksen, tavoitteet, 

sekä määritellä alkamishetken ja päättymisajan. Vapaa leikki mahdollistaa osallistumisen yh-

teiseen toimintaan, jossa lapset oppivat itseään taitavammilta lapsilta, harjaantuvat keskinäi-

sissä vuorovaikutussuhteissa ja päämäärien asettamisessa. (Helenius & Korhonen 2016, 70). 

Leikki käsitetäänkin varhaiskasvatuksessa paitsi pedagogisesta näkökulmasta lasten oppimista, 

kehitystä ja kasvua edistävänä toimintana myös sellaisenaan lapselle arvokkaana (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2016 2016, 20). Leikin olemukseen nivoutuu myös lasten fyysi-

nen aktiivisuus, joka osaltaan tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti, ja jota tulisi sisältyä 

lapsen päivään ainakin kolme tuntia. Varhaiskasvatuksessa tulee mahdollistaa lasten osallis-

tuminen niin liikunnallisen toiminnan suunnitteluprosessiin kuin liikunnan toteuttamiseen. 

(Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016, 8 – 10.) 

 

3.3 Lasten osallisuutta kuvaavat mallit Hartin ja Shierin mukaan 

 

Roger Hart on muotoillut osallisuutta kuvaavan Osallisuuden tikapuut -asteikon (Taulukko 1), 

joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Hartin (1992) asteikko lukeutuu tutkitusti 

hyödyllisimpiin osallisuuden tarkasteluun keskittyviin malleihin. On kuitenkin niin ikään tut-

kittu, että ammattilaisten käytännöt pohjautuvat tiettyjen teoreettisten mallien sijaan ennen 

kaikkea yleisiin toimintaperiaatteisiin, kuten valtaistumiseen ja yksilöiden kunnioittamiseen. 

(Shier 2001, 108.) Valtaistumisella viitataan aikuisen ja lapsen keskinäiseen valtasuhteeseen 

(Turja 2016, 51). 

 

Osallisuuden tikapuiden kolme alinta askelmaa (Taulukko 1) kuvastavat toimintamuotoja, 

joissa lasten osallisuutta ei mahdollisteta lainkaan. Alin askelma edustaa toimintakulttuuria, 

jossa lapset toimivat aikuisten ehdotusten pohjalta käsittämättä itse toiminnan sisällön mer-
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kitystä. Hart (1998) nimesi askelman manipulaatioksi. Vaikka lapsilta kysyttäisiin heidän nä-

kemyksiään, jätetään lapsille kertomatta, millä tavalla heidän ajatuksensa ovat vaikuttava-

massa lopulliseen päätöksentekoon. Toinen askelma kuvaa toimintatapaa, jossa lapset ovat 

koristeiden tavoin mukana toiminnassa esimerkiksi laulamalla tapahtumassa. Toiminnan sisäl-

lön merkitystä ei kuitenkaan ole selitetty lapsille. Kolmannella askelmalla toimintakulttuuriin 

kuuluu tapa näennäisesti kysyä lasten mielipiteitä, mutta tosiasiallisia vaihtoehtoja annetaan 

lapsille vain vähän tai ei lainkaan. Lasten edellytykset tuoda esille näkemyksiään ovat rajoite-

tut, eikä lapsille suoda mahdollisuutta soveltaa ilmaisemiaan ideoita. (Shier 2001, 109.) 

 

Tikapuuasteikon askelmat neljännestä kahdeksanteen kuvastavat olosuhteita, joissa osallisuu-

den katsotaan toteutuvan. Neljäs askelma kuvaa toimintakulttuuria, jossa lapsilla on mahdol-

lisuus osallistua vapaaehtoisesti aikuisten suunnittelemiin projekteihin. Lapset käsittävät, 

kuka on päättänyt heidän osallistumisestaan, ymmärtävät osallistumisensa merkityksen ja ai-

kuiset pitävät lasten näkemyksiä tärkeinä. Viides askelma edustaa toimintatapaa, jossa aikui-

set suunnittelevat ja ohjaavat toteutettavan toiminnan huomioiden kuitenkin lasten mielipi-

teet merkittävinä ja toimintaan vaikuttavina. Lapset ymmärtävät hyvin, miksi toimintaa to-

teutetaan valitulla tavalla. Kuudes askelma edustaa tilannetta, jossa aikuiset johtavat teke-

mistä, mutta lapset saavat osallistua toiminnan suunnittelun ja toteutuksen vaiheiseen. Las-

ten mielipiteitä huomioidaan ja lapset tekevät päätöksiä yhdessä aikuisten kanssa. Seitse-

männellä askelmalla myös toimintaa ohjaava johtoajatus lähtee lapsilta ja lapset saavat päät-

tää suunnitellun projektin toteutustavan. Aikuiset ovat lasten saatavilla, mutta pidättäytyvät 

ottamasta johtavaa asemaa toiminnan toteutuksessa. Kahdeksas askelma kuvaa toimintakult-

tuuria, jossa toimintaa ohjaavat ideat ovat lähtöisin lapsilta. Lapset saavat olla aktiivisina 

toimijoina ideoidensa toteuttamisessa ja aikuiset osallistuvat päätöksentekoon lasten aloit-

teesta kutsuttuina. (Shier 2001, 109.) 

Taulukko 1: Osallisuuden tikapuiden askelmat Hartin (1992) alkuperäiskuvion pohjalta suo-

mennettuina ja tiivistettyinä. (Shier, H. 2001, 107 - 117.) 
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Osallisuuden tikapuut -asteikossa vaikuttavimmaksi tekijäksi on yllättäen havaittu kolmen 

alimman askelman merkitys. Ammattilaiset ovat kokeneet alimpien askelmien sisällön 

auttavan tunnistamaan ja poistamaan omista toimintatavoistaan lasten osallisuutta estäviä 

käytäntöjä. Asteikon kautta on saatu merkittävää hyötyä käytännön työn kehittämiseen paitsi 

myönteisten osallisuuden tasojen luokittelun, myös epäsuotuisien osallisuuden tasojen esille 

nostamisen myötä. (Shier 2001, 110.) 

 

Hartin (1992) mallista vaikutteita ottaen Harry Shier (2001) on luonut lasten osallisuuden ta-

soja kuvaavan viisitasoisen asteikon (Taulukko 2). Tunnusomaista asteikolle on, että kuvatut 

tasot ilmenevät toimintayksiköissä ja työntekijöiden toiminnassa samanaikaisesti ja limittäin 

vaihdellen tarkastelunäkökulman mukaan. Ensimmäisellä tasolla lasten valtaistuminen perus-

tuu siihen, että he tulevat kuulluiksi, toisella tasolla lapsia tuetaan omien näkemysten ilmai-

semiseen ja kolmannella tasolla lasten näkemykset otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä. 

Osallisuuden neljännellä tasolla lapset saavat olla aktiivisina toimijoina mukana päätöksente-

koprosessissa ja viidennellä tasolla valtaa ja vastuuta päätöksenteosta luovutetaan lapsille. 

YK:n lasten oikeuksien sopimukseen sisältyvä määritelmä lasten osallisuuden toteutumiseksi 

edellyttää kasvattajalta kykyä saavuttaa myönteinen vastaus vähintään kolmen ensimmäisen 

tason kysymyksiin. (Shier 2001, 110 – 111.) 

 

Jokaiseen viidestä osallisuuden tasosta sisältyy kolme tarkastelukulmaa, jotka ovat avautumi-

nen, mahdollisuus ja sitoutuminen. Avautuminen kuvastaa hetkeä, jona työntekijä omakohtai-

sesti sitoutuu tai ilmaisee päätöksensä työskennellä vallitsevan lasten osallisuutta kuvastavan 

tason mukaisesti. Mahdollisuus viittaa siihen, että uusien toimintamallien vakiinnuttaminen 

mahdollistuu, sillä yksittäinen työntekijä tai organisaatio on saavuttanut voimavarat, taidot ja 

menetelmät uusien toimintamallien ja ajattelutapojen kehittämiseksi. Sitoutuminen saavute-

taan, kun lasten osallisuutta tukeva toimintatapa vakiintuu organisaation yleisesti hyväksytyk-

si toimintaperiaatteeksi tai oletukseksi. Näin lasten osallisuuteen vaikuttava työskentelytapa 

nivoutuu osaksi toimintakulttuuria. (Shier 2001, 110.) 

 

 

Taulukko 2: Osallisuuden viisi tasoa Shierin (2001) tasomallin mukaan. 

 



 16 

3.4 Lasten osallisuutta käsitteleviä tutkimuksia 

 

YK:n hyväksyttyä vuonna 1989 yleissopimuksen lapsen oikeuksista (1989), on lasten osallisuu-

desta tullut yksi keskustelluimmista ja tutkituimmista aiheista yleissopimuksen mukaisten las-

ten oikeuksien joukossa (Lansdown 2010, 11). Ihmistieteilijä Enid Schildkrout havaitsi tutki-

muksessaan jo 1970-luvulla, että lasten osallisuus voi muodostua yhteisölle merkittäväksi 

voimavaraksi. Schildkrout (1975/2002) tutki nigerialaista Hausa-kulttuuria edustavaa yhteisöä, 

jossa purdah-instituution mukaiset uskomukset estivät aikuisten liikkumista kylän alueella ja 

siten rajasivat aikuisten sosiaalista kanssakäymistä. Lapsilla kuitenkin oli mahdollisuus liikkua 

vapaasti ja toimia viestinviejinä sekä liiketoiminnan mahdollistajina. Schildrout (1975/2002) 

havaitsi, kuinka lasten aktiivinen toimijuus auttoi yhteisöä pitämään kiinni purdah-instituution 

mukaisesta elämäntavasta ja sukupuolirooleista. Aikuisilta saamillaan korvauksilla lapset saat-

toivat myös perustaa omaa liiketoimintaa. Lapset sisäistivät yhteisön normit ja osallistuivat 

aikuisten kanssa yhteisön arvojen toteuttamiseen. Tutkimuksessa ilmeni, kuinka lasten aktii-

vinen toimijuus ja osallisuus voivat palvella yhteisöä ja sosiaalisessa järjestelmässä osallisina 

olevat lapset ja aikuiset voivat vastavuoroisessa yhteistyössä täydentää toisiaan. (Corsaro 

2011, 35 – 37.)  

 

2000-luvun Euroopassa YK:n lapsen oikeuksia määrittelevän yleissopimuksen ohella myös lap-

situtkimus on lisännyt ymmärrystä lasten kuuntelemisen tärkeydestä niin politiikan, tutkimuk-

sen kuin käytännön saralla. Nuorimpienkin lasten näkemyksiä on alettu tutkia. (Clark 2007.) 

Muun muassa vuonna 2005 julkaistiin Clarkin ja Mossin englantilaisessa päiväkotiyhteissä to-

teuttama tutkimus. Kohdejoukkona olivat päiväkodin piha-alueen uudistamista suunnittelevat 

3 - 4 -vuotiaat lapset, henkilöstö ja huoltajat. Tutkijat hyödynsivät pienten lasten kuulemi-

seen vuonna 1999 kehittämäänsä Mosaic-menetelmää, joka perustuu ajatukseen lapsista ky-

vykkäinä toimijoina ainutlaatuisine näkemyksineen. (Clark 2007; Clark 2005, 29 - 33.) Lapsia 

esimerkiksi havainnoitiin, haastateltiin ja koottiin valokuvia lasten tärkeiksi nimeämistä asi-

oista. Kun lasten ja aikuisten keskinäiselle vuorovaikutukselle luotiin edellytyksiä, avautui 

mahdollisuus pohtia yhdessä lasten näkemyksiä. Keskustelun lähtökohtana oli lasten itse luo-

ma aineisto. Tutkimuksessa ilmeni, että lasten kuuntelemiseen tulee varata aikaa, jotta ai-

kuisille hahmottuisi lasten näkökulma tutun ympäristön monitahoisiin merkityksiin ja yhteys 

lasten ja ammattilaisten välillä voisi kehittyä. (Clark 2007.)  

 

Venninen, Leinonen ja Ojala (2010) ovat tutkineet lasten osallisuuden toteutumista päiväko-

tien arjessa kasvattajien näkemysten valossa. Aineistonkeruu toteutettiin kyselynä pääkau-

punkiseudun päiväkotien kasvattajille ja se analysoitiin määrällisesti ja laadullisesti. Tulokset 

osoittivat lasten osallisuudelle olennaisiksi tekijöiksi myönteisten puitteiden ja ilmapiirin 

luomisen, kasvattajan taidon kerätä monipuolisesti tietoa lapsesta tämän maailman hahmot-

tamiseksi, taidon hyödyntää lapsilta saatavaa tietoa yhteisen toiminnan perustana ja kyvyn 
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kehittää omaa työskentelytapaa osallisuutta tukevaksi. Lasten kuulemista estäviä tekijöitä 

kuvattiin olevan henkilöstön ja lasten määrän epäsuhta, henkilöstön vaihtuvuus, meteli, epä-

käytännölliset tilaratkaisut, kasvattajien väsymys sekä taipumus seurustella keskenään, puut-

teellinen keskittymiskyky, ammattitaito ja motivaatio sekä kiire, aikataulupuitteet ja urautu-

neet rutiinit. Kasvattajien näkemysten pohjalta Venninen ym. (2010) hahmottivat lasten osal-

lisuuden määritelmään sisältyviksi lapsen oikeuden saada iloita itsestään ja tuntea olevansa 

pidetty, nauttia kasvattajiensa kunnioituksesta ja aidon kiinnostuksen ja kuuntelemisen koh-

teena olemisesta. Lasten osallisuus vahvistuu lapsen kokiessa tarpeidensa tulevan huomatuik-

si, aikuisen huolehtiessa lapsen turvallisuudesta ja tarvittaessa lohdutuksesta sekä tukiessa 

uuden oppimista. Lapsen tulee saada harjoitella omatoimisuutta ja vastuunkantoa omien va-

lintojen ja yhteisen päätöksenteon kautta ja kokea näkemyksensä merkityksellisinä ja vaikut-

tavina. Lapsella on oltava oikeus olla mukana tulkitsemassa vallitsevaa yhteistä todellisuutta. 

(Venninen ym. 2010, 13 - 18, 31 – 34, 62, 64.)  

 

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metron hankekausi keskittyi 

vuosina 2009 – 2011 lasten ja huoltajien osallisuuden kehittämiseen. Kehittämistyö toteutui 

21 tutkimuspäiväkodissa yksikkökohtaisista lähtökohdista. (Venninen, Lounassalo & Tuomainen 

2011, 15, 27 - 31.) Henkilöstön näkemyksiä lasten osallisuuden kehittämisen toteutumisesta 

kartoitettiin kyselyin vuosittain ja tuloksia tarkasteltiin Shierin (2001) osallisuuden tasomalliin 

(ks. luku 5) sekä Vennisen ym. (2010) osallisuuden määritelmään nähden (ks. edellinen kappa-

le). Seurannassa ilmeni, että kehittämisprosessi harjaannutti kasvattajia kannattelemaan las-

ten osallisuutta kokonaisvaltaisesti. Kasvattajien asenteet ja vallitseva ilmapiiri osoittautuivat 

osallisuuden mahdollistumisen perustaksi, mutta lisäksi edellytetään osallisuutta tukevien 

toimintatapojen opettelua, arviointia ja lakkaamatonta kehittämistä. Tulokset viittasivat sii-

hen, että lasten osallisuuden tukemiseksi tulisi keskittyä etenkin arjessa toistuviin toimintoi-

hin, mutta myös lasten vapaaseen toiminnan. Aikataulut todettiin osallisuutta estäväksi ja 

kehittämistä vaativaksi osa-alueeksi. Edistäviksi asioiksi nimeytyivät pienryhmätoiminta ja 

vuorovaikutuksen kehittäminen, joiden myötä aidon läsnäolon, kuuntelemisen ja lasten kans-

sa keskustelemisen koettiin mahdollistuvan. Lasten äärelle pysähtyminen tuki kasvattajien 

motivaatiota, kasvattajayhteisöt olivat oppineet toimimaan kiireettömämmin ja lapsia oli 

otettu mukaan suunnittelutyöhön. (Leinonen ym. 2011, 83, 87 - 96.) 

 

Satu Koivula (2011) toteutti YAMK-opinnäytetyönsä tutkimalla laadullisesti yhden päiväkodin 

henkilöstön näkemyksiä lasten osallisuudesta varhaiskasvatuksen arjessa sekä toteutetun las-

ten osallisuuden kehittämishankkeen tärkeydestä työntekijöille. Teemahaastattelun teemojen 

muotoilu nivoutui osaltaan Shierin (2001) osallisuuden tasomalliin. Tuloksista ilmeni lasten 

osallisuuden toteutumista suuntaavan varhaiskasvatuksen arjessa sekä lapsilähtöisyys että 

aikuisten johtama toiminta, jotka työntekijästä riippuen painottuvat eri tavoin. Kasvattajat 

kuvasivat lasten osallisuuden toteutuvan tasavertaisimmin aikuisten rinnalla etenkin leikin 
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yhteydessä, mutta muissa tilanteissa lasten vaikutusmahdollisuudet olivat satunnaisia. Lasten 

kuulemista estäväksi todettiin kiire ja lapsiryhmien suuri koko. Kasvattajat kokivat kehittä-

mishankkeen kannatelleen kasvatustyöhön kohdistuvia ajatusprosesseja, mutta konkreettisten 

työvälineiden saavuttamiseksi kehittämistyötä tulisi jatkaa. (Koivula 2011, 1, 22, 29, 42 – 45.)   

 

Varhaiskasvatuksen viitekehyksessä lasten osallisuuden tematiikkaa on tutkinut myös Päivi 

Virkki. Väitöskirjatutkimuksessaan Virkki (2015) selvitti lasten ja kasvattajien kokemuksia päi-

väkotikontekstissa lasten toimijuuden ja osallisuuden toteutumisen, lapsille mielekkäiden 

seikkojen ja toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvien lasten mahdollisuuksien nä-

kökulmista. Tutkimuksen tulosten mukaan päiväkodin toiminta luo reunaehtoja lasten toimi-

juuden toteutumiselle ja vaikuttaa näin lasten osallisuuden mahdollistumiseen. Lasten toimi-

juuden muotoutumista ohjaavat tilanne- ja olosuhdetekijät, toimijuuden tarkoituksenmukai-

suus ja lasten mahdollisuudet ja kyvyt vaikuttaa, valita tai toimia omaehtoisesti. Ensisijaisesti 

lasten osallisuuden koettiin toteutuvan vapaassa leikissä ja omaehtoisissa hetkissä. Kasvatta-

jien keinoiksi vahvistaa lasten aktiivista toimijuutta ja aloitekykyä osoittautuivat toimintaym-

päristön muovaaminen, turvallisen ilmapiirin rakentaminen, lasten toverisuhteiden kannatte-

leminen, pienryhmätoiminnan toteuttaminen ja kasvattajan kyky kuunnella ja havainnoida 

lapsia yksilöinä. Lasten kokemukset osallisuudesta riippuivat erityisesti kasvattajilla ilmene-

västä tahdosta suoda lapsille tilaa tehdä päätöksiä itse ja yhteisön kanssa. (Virkki 2015, 62, 70 

- 79, 103 – 116, 131 – 136, 145.) 

 

Nostettakoon vielä esille Janice Filerin (2008) toteuttama tutkimus, jossa kohdejoukkona ei 

toiminut päiväkotiyhteisö, mutta tuloksissa nousi kuitenkin esille lasten osallisuuden näkö-

kulmasta seikkoja, jotka näkisin hedelmällisinä osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittämi-

selle varhaiskasvatuksessa. Filer (2008, 2, 12, 17 – 19, 33 – 34, 51) toteutti vuoden 2000 – 2007 

aikana toiminnallisen tutkimusprojektin kokemukselliseen oppimiseen pohjautuvan ulkoiluoh-

jelman muodossa. Englannissa toteutuneen tutkimusprosessin taustalla vaikutti muun muassa 

Filerin (2008) kokemus siitä, että yhteisen piha-alueen muokkaaminen eri-ikäisten lasten ikä- 

ja kehitystasoja vastaavaksi on haastavaa. Tutkimuksessa mahdollistettiin 3 – 5 vuoden ikäisil-

le lapsille leikkiminen ulkoympäristössä luonnossa ja lapsia tuettiin aktiiviseen toimijuuteen 

muun muassa turvaleikin avulla. Leikissä lapset piiloutuivat ja palasivat ohjaajan kutsun kuul-

lessaan nopeasti ja turvallisesti sovittuun paikkaan. Lapset saattoivat myös itse samalla kut-

sulla pyytää apua, jos joutuivat leikkiessään pulaan. Leikin myötä lapset sisäistivät turvallisen 

ulkona toimimisen kannalta olennaisia seikkoja ja saivat leikkiä ja liikkua ulkoympäristössä 

vapaasti. Filer (2008) havaitsi, että ulkoilu ja ohjaajan tuki lasten aktiiviselle toimijuudelle 

edistivät paitsi lasten fyysistä terveyttä, lisäsivät myös psyykkistä hyvinvointia ja osallisuutta 

selkeästi verrokkiryhmään verrattuna. Keskinäisissä ulkoleikeissään lapset oppivat runsaasti 

vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja ja yhteistä päätöksentekoa. Ujoimmatkin lapset roh-
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kaistuivat aktiiviseen jäsenyyteen lapsiyhteisössä sekä ohjaajan pitämissä loppupiireissä 

omien ajatusten esille tuomiseen.  

  

4 Toimintatutkimuksellinen opinnäytetyö prosessiarvioinnin viitekehyksessä 

 

Oppivan yhteisön avaimet -hanke ja sen aikana aloitetut yksikkökohtaiset kehittämisprojektit 

muodostivat varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutosta tavoittelevan kehittämisproses-

sin. Tämä suuntasi opinnäytetyöni toteuttamista kehittämistyötä kannattelevaan toimintatut-

kimukselliseen lähestymistapaan. Luvussa 4.1 esittelen opinnäytetyöni tarkoituksen sekä ku-

vaan lyhyesti päiväkotien X ja Y kehittämisprojekteja. Luvussa 4.2 aineistonkeruun menetel-

mät. Tämän jälkeen kerron luvussa 4.3 opinnäytetyöni aineistonkeruusta ja luvussa 4.4 aineis-

ton analysoinnista.  

 

4.1 Opinnäytetyön tarkoitus  

 

Laurea-ammattikorkeakoulu sitoutui toteuttamaan loppuarvioinnin Opetushallituksen rahoit-

tamaan Oppivan yhteisön avaimet-hankkeeseen Porvoon kaupungin varhaiskasvatuksessa 

vuonna 2017. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kyseisen loppuarvioinnin toteuttaminen proses-

siarvioinnin muodossa. Porvoon varhaiskasvatuksen johdon edustajat osoittivat prosessiarvi-

ointiin osallistuviksi kaksi suomenkielistä päiväkotia. Kuvaan päiväkoteja nimikkeillä X ja Y.  

Päiväkotien X ja Y kasvatushenkilöstö arvioi ja reflektoi Oppivan yhteisön avaimet -hankkeen 

myötä aloitettujen yksikkökohtaisten kehittämishankkeiden etenemistä ja antia lasten osalli-

suuden edistämisen näkökulmasta. Prosessiarvioinnin interventiot toteutuivat kesäkuussa ja 

lokakuussa 2017 ja arviointiprosessissa hyödynnettiin tarkoitukseen luomiani arviointityökalu-

ja (Liite 1, Liite 2). Tehtävänäni opinnäytetyöntekijänä oli arviointityökalujen suunnittelun ja 

toteuttamisen ohella osallistua tapaamisiin havainnoitsijan roolissa sekä kirjoittaa opinnäyte-

työnäni toteutuneesta prosessiarvioinnista kuvaus kasvattajien esittämien lasten osallisuuden 

tukemiseen ja kehittämiseen liittyvien ajatusten näkökulmasta. Opinnäytetyön tutkimuskysy-

myksenä oli:  

 

Millaisia näkemyksiä kasvattajilla on suhteessa lasten osallisuuden tukemiseen ja millä tavalla 

ajatukset mahdollisesti muuttuvat kehittämishankkeen myötä?  

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli myös tukea kasvattajien pohdintaa lasten osallisuuteen liitty-

vien ajatusten ja kehittämisprojektien työstämisessä, sekä tuottaa reflektointia ja arviointia 

tukevat kasvattajatiimikohtaisen ja kasvattajakohtaisen arviointityökalun (Liitteet 1 ja 2) 
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varhaiskasvatusyhteisöjen käyttöön. Esitin ajatukseni lomakemuotoisista arviointityökaluista 

Porvoon varhaiskasvatuksen johdon edustajille 7.3.2017. Toimitin kirjoittamani opinnäytetyö-

sopimus-lomakkeen, opinnäytetyösuunnitelman ja tutkimuslupahakemuksen liitteineen sähkö-

postitse Porvoon varhaiskasvatusjohtajalle 29.4.2017. Suunnitelma ja arviointityökalut hyväk-

syttiin sellaisinaan. 

 

4.1.1 Päiväkodin X kehittämisprojekti 

 

Päiväkodissa X Oppivan yhteisön avaimet –hankkeen toteutus alkoi kevätkaudella 2017 koko 

päiväkodin yhteisen kehittämisprojektin muodossa. Kasvattajayhteisö ryhtyi kartoittamaan 

päiväkodin yhteistä kehittämisaluetta tarkastelemalla lapsen osallisuuden toteutumista päi-

vän erilaisissa prosesseissa ulottuen päiväkodin avautumisesta klo 6.30 sulkeutumisaikaan klo 

17.00 saakka. Yksikön projektin kehittämistavoitteeksi hahmottui hankekauden alkaessa lap-

sen osallisuuden edistäminen varhaiskasvatuksen fyysistä oppimisympäristöä kehittäen. Fyysi-

seen oppimisympäristöön päiväkodissa X käsitettiin kuuluvaksi kaikki päiväkodin tilat, joissa 

lasten kanssa päivän aikana toimitaan, kuten ryhmätilat, ruokailutilat, eteinen, wc-tilat ja 

käytävät. Kasvattajat, johtajat ja varajohtajat saivat myös koulutusta osallisuuden tematiik-

kaan liittyen. (Päiväkodin X kasvattajaedustajat 2017; Päiväkodin X johtaja 2017.) 

 

Päiväkodissa X yksikkökohtaisen kehittämisprojektin tavoitteiden saavuttamiseksi kasvatta-

jayhteisössä pohdittiin konkreettisia osallisuutta edistäviä käytäntöjä sekä kiinnitettiin huo-

miota lasten ja kasvattajien keskinäisen vuorovaikutuksen laatuun. Lisäksi huomioitiin myös 

lasten ja perheiden odotuksia. Hankekauden lopulla kasvattajat reflektoivat vuoden 2017 ai-

kana toteutettua kehittämistyötä ja pohtivat jatkotoimenpiteitä. (Päiväkodin X kasvattaja-

edustajat 2017; Päiväkodin X johtaja 2017.) 

 

4.1.2 Päiväkodin Y kehittämisprojekti 

 

Päiväkodissa Y käynnistyi jo ennen Oppivan yhteisön avaimet -hanketta projekti, jonka tavoit-

teeksi oli asetettu lasten fyysisen aktiivisuuden lisääminen päiväkodin arjessa. Oppivan 

yhteisön avaimet -hankkeen mukainen osallisuuden tematiikka nivottiin päiväkodissa Y osaksi 

jo käynnissä ollutta liikunnallista projektia. Lasten saataville asetettiin esimerkiksi erilaisia 

liikuntavälineitä sisältävä jumppalaari ja järjestettiin oma paikka lasten omaehtoisille liikun-

nallisille leikeille. Lisäksi päiväkodin Y johtaja ja varajohtaja sekäkasvattajat osallistuivat 

Oppivan yhteisön avaimet -hankkeessa toteutettuihin koulutuksiin. (Päiväkodin Y 

kasvattajaedustajat 2017.) 
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Päiväkodissa Y kasvattajat pohtivat hankekauden aikana näkökulmia lasten osallisuuteen fyy-

sisen aktiivisuuden viitekehyksestä käsin. Päiväkodilla jo käynnistynyt liikuntaprojekti toimi 

yksikössä Oppivan yhteisön avaimet -hankkeen lähtökohtana. Projektin tavoitteeksi muodostui 

lisätä lasten osallisuutta liikunnallisen toiminnan suhteen varhaiskasvatuksen arjessa huomioi-

den varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaista osallisuuden velvoitetta. Kas-

vattajat loivat tarkemman kehittämissuunnitelman lasten osallisuuden edistämiseksi elokuus-

sa 2017 liikuntaprojektin päättyessä. Syyskauden kuluessa kasvattajat reflektoivat näkemyksi-

ään lasten osallisuuden merkitykseen ja kehittämiseen nähden. (Päiväkodin Y kasvattajaedus-

tajat 2017.) 

 

4.2 Menetelmät  

 

Opinnäytetyöni muotoutui toimintatutkimukselliseksi. Tutkimusotteena toimintatutkimus lä-

henee laadullista tutkimusta, jonka päämääränä on kuvata, ymmärtää ja tulkita tutkittavaa 

ilmiötä seikkaperäisesti, minkä ohella toimintatutkimus painottaa tavoitellun muutoksen nä-

kökulmasta tarkastelun siihen, miten ilmiöön liittyvät tekijät vaikuttavat kokonaisprosessiin 

(Kananen 2014, 21, 31 – 32). Toimintatutkimuksessa on mahdollista yhdistää kysymyksiä, jotka 

ovat muodoltaan tutkimuksellisia sekä kysymyksiä, jotka ovat käytännöllisiä. Tutkiva ote ra-

kentuu jokaisen osallistujan mukana olosta ja päämääräksi muodostuu toimijoiden aktivointi 

ja kehitettävän asian edistäminen osallistujien toimesta toiminnan rakentuessa osallistujien 

oman reflektoinnin ja käytännöllisten päätelmien perustalta. (Syrjälä ja Numminen 1988, 52 – 

53.) Toimijoina opinnäytetyöni kontekstissa olivat kahdeksan Porvoon kaupungin varhaiskasva-

tuksessa työskentelevää kasvattajaa, joiden näkemyksistä muodostui opinnäytetyöni aineisto.  

 

Toimintatutkimus oli opinnäytetyöni kohdalla luonteeltaan sekä tekninen että käytännöllinen 

eli praktinen toimintatutkimus. Teknisessä toimintatutkimuksessa kehittämisprojekti muotou-

tuu lähtökohtaisesti jonkun muun kuin työntekijöiden toimesta ja praktisella toimintatutki-

muksella pyritään tukemaan työntekijöitä tunnistamaan ja muovaamaan ajatuksiaan ja toi-

mintatapojaan (Metsämuuronen 2006b, 104). Oppivan yhteisön avaimet -hankkeen yhteydessä 

päiväkodit oli velvoitettu toteuttamaan yksikön sisällä omia kehittämisprojektejaan, joten 

kehittämisprojektien käynnistäminen ei alkujaan ollut lähtöisin työntekijöistä. Toisaalta kukin 

varhaiskasvatusyksikkö sai itse hahmotella oman lähestymistapansa kehittämisprojektissaan. 

Lisäksi opinnäytetyöni tavoite selvittää työntekijöiden ajatuksia ja tukea työntekijöitä pohti-

maan omia näkemyksiään lasten osallisuuteen ja osallisuuden tukemiseen nähden asettuvat 

praktisen toimintatutkimuksen viitekehykseen. 
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Toimintatutkimus mahdollistaa työyhteisölle ammatillisen, syklisen kasvuprosessin korostaen 

henkilöstön roolia aktiivisena oman työnsä kehittäjänä kehittämiskohteiden kontekstissa sekä 

edistää pysyvän muutoksen aikaan saamista ja saavutettuun muutokseen sitoutumista (Kana-

nen 2014, 11 - 13, 21, 31). Suunnittelin kasvattajien keskinäisen, aktiivisen arviointiprosessin 

tueksi arviointityökalulomakkeen (Kuvio 1; Liite 1) sekä kasvattajakohtaisen arviointityökalu-

lomakkeen (Liite 2), jotka tukivat kasvattajien itsereflektointia. Arviointityökalujen tarkoi-

tuksena oli palvella kasvattajia lasten osallisuuden tukemisen kehittämisprosessissa arvioinnin 

ja reflektoinnin tukena sekä toimia opinnäytetyöni aineistonkeruun välineinä. Kasvattajien 

lomakkeisiin kirjaamat ajatukset muodostivat osaltaan opinnäytetyöni aineiston. Kysymykset 

painottuivat laadulliselle tutkimukselle tyypillisiin avoimiin kysymyksiin. Aineistonkeruun me-

netelmänä toimi myös strukturoitu havainnointi, jonka toteutin kasvattajien keskustelujen 

aikana osallistumatta itse keskustelujen sisällön tuottamiseen. Luonnehdinta strukturoitu poh-

jautuu tässä yhteydessä siihen, että etenin havaintojen kirjaamisessa järjestelmällisesti sen 

mukaisesti, minkä arviointityökalun osa-alueen innoittamana kasvattajat kulloinkin kehittä-

mistyötään tarkastelivat.  

 

Kasvattajatiimin arviointityökalun ensimmäinen osio (Liite 1) on muotoiltu ryhmän kehittä-

misprojektin tarkastelun välineeksi. Lomake koostuu kolmesta osiosta ohjaten pohtimaan, 

miten lasten osallisuutta on tuettu, miten kasvattajat ovat kokeneet toteutetut toimet sekä 

miten toimintaa voisi kehittää. Jokaiseen edellä mainituista osioista sisältyy kaksi toteamusta 

tai kysymystä liittyen toteutettujen toimien kuvailemiseen, siihen, miten lasten näkemyksiä 

on huomioitu toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, lasten osallisuutta tukevaa toimintaa 

edistäviksi tai estäviksi havaittujen seikkojen ja kehittämisajatusten kirjaamiseen. Viimeiseen 

osioon saattoi kuvata suunnitelmaa lasten näkemysten huomioimiseksi vastaisuudessa. Kasvat-

tajakohtainen arviointityökalu sisälsi avointen kysymysten ohella myös Hartin (1992) osalli-

suuden tikapuiden mukaisesti toteutetun monivalintaosion. Osion tarkoituksena oli kvantita-

tiivisen otteen sijaan toimia ajatusten ja keskustelun herättäjänä suhteessa lasten osallisuu-

den toteutumiseen varhaiskasvatuksen arjessa. 
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Kuvio 1: Lasten osallisuuden tukeminen - arviointityökalu kasvattajatiimille 

 

4.3 Aineistonkeruu 

 

Aineistonkeruu toteutui päiväkotien X ja Y kehittämisprojektien kontekstissa. Yhteensä yh-

deksän kasvattajaa ja yksi päiväkodinjohtaja osallistuivat prosessiarvioinnin toteuttamiseen. 

Prosessiarvioinnissa olennaiseksi muodostui kasvattajien tuottama reflektio suhteessa lasten 

osallisuuden tukemisen tematiikkaan (Kuvio 2). Kuvioon 2 on hahmoteltuna Oppivan yhteisön 

avaimet -hankkeen ja päiväkodissa X ja Y aloitetun yksikkökohtaisen kehittämistyön syklistä 

etenemisprosessia. Kuviossa 2 on kuvattuna myös opinnäytetyöni asemoituminen hankkeen 

prosessiarvioinnin muotoon päiväkotien X ja Y kehittämispalavereiden kontekstissa.  
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Kuvio 2: Prosessiarviointi toimintatutkimukselle ominaisena syklisenä kehittämisprosessina -  
päiväkotien X ja Y kasvattajaedustajien arviointi ja reflektio opinnäytetyössäni Oppivan yhtei-

sön avaimet -hankkeen aikana. 

 

Toteutin kummankin päiväkodin kasvattajaedustajien kanssa kaksi tapaamista (Kuvio 2), yh-

den kesäkuussa 2017 ja yhden lokakuussa 2017. Kaksi kasvattajista estyi osallistumasta ta-

paamisiin, mutta esitti ajatuksiaan kirjallisesti. Nimesin yksiköissä toteutuneet tapaamiset 

kehittämispalavereiksi viitaten kasvattajien toimesta tapahtuvaan lasten osallisuutta kannat-

televien projektien reflektointiin ja kehittämisprosessiin. Kehittämispalaverin rakenne koostui 

sekä kasvattajatiimin keskinäisestä reflektiosta että kasvattajakohtaisesta reflektiosta (Tau-

lukko 3). Tavoitteenani oli, että arviointityökalut palvelisivat osaltaan varhaiskasvatusyhtei-

sön kehittämiskulttuuria hankkeen aikana sekä myös sen päätyttyä.  

 

 

Taulukko 3: Kehittämispalaverin rakenne 
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Päiväkodilla X kehittämispalaveri-tapaamiset toteutuivat 14.6.2017 kestäen 1h 50 min sekä 

12.10.2017 kestäen 1h. Päiväkodilla Y tapaamiset toteutuivat 15.6.2017 kestäen 50 min ja  

11.10.2017 kestäen 35 min. Päiväkodin X kasvattajista osallistujiksi nimeytyivät päiväkodin-

johtajan toimesta yhteensä neljä kasvattajaa, kukin eri lapsiryhmästä. Kummassakin kehittä-

mispalaverissa oli paikalla päiväkodinjohtaja sekä kolme kasvattajaa. Yksi kasvattajista osal-

listui ainoastaan kesäkuun kehittämispalaveriin ja lokakuussa paikalla oli puolestaan kasvatta-

ja, joka ei kesäkuun kehittämispalaveriin osallistunut. Päiväkodin Y kasvattajista kesäkuun 

tapaamiseen osallistui yksi kasvattaja edustaen tiiminsä näkemystä. Lokakuun tapaamiseen 

osallistui kolme kasvattajaa ja lisäksi kaksi kasvattajaa tuotti näkemyksiään kirjallisessa muo-

dossa, vaikka eivät päässeet paikanpäälle osallistumaan. Näin ollen prosessiarvioinnin tuotta-

miseen osallistui yhteensä kymmenen kasvattajaa ja yksi päiväkodinjohtaja.  

 

Kehittämispalaverien ajoittuminen muutaman kuukauden päähän toisistaan (Kuvio 2) loi kas-

vattajille mahdollisuutta reflektoida myös näkemyksissään tapahtuvia mahdollisia muutoksia  

Oppivan yhteisön avaimet -hankkeen ja yksikkökohtaisten projektien myötä. Kuten kehittä-

misprosessia esittävästä kuviosta 2 kuvastuu, kasvattajat havainnoivat, arvioivat, seurasivat 

ja suunnittelivat yksiköissä käynnistettyjä lasten osallisuuden tukemista edistäviä projekteja 

sekä kasvattajayhteisön jäsenten ja vanhempien osallisuuteen liittyviä näkyemyksiä ja toimin-

tatapoja koko Oppivan yhteisön avaimet -hankkeen ajan. Lasten osallisuuden ja koko oppivan 

yhteisön toimintakulttuurin kehittäminen jatkuvat edelleen hankkeen päättyessä ja vuoden 

2018 osalta kukin kasvattajayhteisö vastaa toteuttamansa kehittämistyön arvioinnin ajankoh-

dista ja muodoista. 

 

Kesäkuussa 2017 toteutuneiden ensimmäisten kehittämispalavereiden alussa esittelin kasvat-

tajille arviointityökalut ja niiden käyttötavan. Sekä päiväkodin X että päiväkodin Y kasvatta-

jat kokivat työkalulomakkeet hyödyllisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi ja pyysivät saada ne käyt-

töönsä. Luovutin työkalulomakepohjat kummankin päiväkodin edustajille. Kuvaan oheisessa 

tekstissä kehittämispalavereita tästä eteenpäin nimellä tapaaminen. Tapaamiset koostuivat 

kahdesta vaiheesta (Taulukko 3). Ohjasin kasvattajia reflektiivisesti pohtimaan yksiköissä me-

neillään olevia projekteja lasten osallisuutta edistäviä projekteja. Ensimmäisessä vaiheessa 

keskustelun pohjana toimi ryhmäkohtaisten kehittämisprojektien arviointityökaluksi luomani 

kasvattajatiimin arviointityökalu. Keskustelussa roolini aktiivisena toimijana rajoittui lomak-

keen käyttötavan esittelyyn keskustelun runkona. Pidättäydyin tuomasta henkilökohtaisia aja-

tuksiani keskustelun osaksi. Toteutin ensimmäisen tapaamisen aikana strukturoitua havain-

nointia dokumentoiden kasvattajien keskustelussa esiin nousevia seikkoja suhteessa arviointi-

työkalujen teemasisältöihin ja toisen tapaamisen aikana kirjasin kasvattajien keskustelua ylös 

sanatarkasti keskustelun kulun mukaisesti. Kasvattajat toivat aktiivisesti esille ajatuksiaan 

kehittämisprojekteistaan.  
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Kehittämispalaverin ensimmäisen vaiheen jälkeen jaoin kasvattajille kasvattajakohtaiset arvi-

ointityökalu-lomakkeet (Liite 2). Tavoitteena oli avointen kysymysten sekä Hartin (1995) luo-

masta Osallisuuden tikapuut -mallin mukaisten väittämien avulla ohjata kasvattajia pohti-

maan henkilökohtaisia ajatuksiaan ja toimintatapojaan suhteessa lasten osallisuuden tukemi-

seen, kokemukseen lasten osallisuuden tukemiseksi tarvittavista resursseista ja osallisuuden 

tämänhetkisen toteutumisen laadusta varhaiskasvatusyhteisössä. Jaoin lomakepohjat jokaisel-

le kasvattajalle ja esittelin lomakkeen rakenteen ja kysymykset. Keskustelun ohella toteutet-

tavaa kirjallista vastausmuotoa perustelen sillä, että oletin ajatusten jäsentelyn kirjallisesti 

ja niiden luovuttamisen vain minun luettavakseni vähentävän mahdollista epäröintiä kollego-

jen arvostelun kohteeksi joutumisesta. Kerroin kasvattajille, että heillä on myös mahdollisuus 

keskustella heränneistä ajatuksistaan ääneen siinä määrin, kuin he itse halusivat. Kasvattajat 

ryhtyivät kirjoittamaan vastauksiaan henkilökohtaisesti omiin lomakepohjiinsa samalla ääneen 

ajatuksistaan keskustellen. Pidättäydyin tuomasta henkilökohtaisia ajatuksiani keskustelun 

osaksi.  

 

Lokakuussa toteutuneita tapaamisia edeltäen sekä päiväkodin X että päiväkodin Y kasvattajat 

olivat tahoillaan pohtineet ja kirjanneet näkemyksiään yksikkökohtaisiin projekteihinsa ja las-

ten osallisuuden toteutumiseen liittyen. Päiväkodin X johtaja luovutti minulle yhteenvedon 

henkilökunnan iltapalaverista ja kasvattajat kävivät keskustelua yksikön projektista kasvatta-

jatiimin käyttöön luomani arviointityökalun pohjalta. Henkilökohtaiset näkemyksensä päivä-

kodin X kasvattajat esittivät toisen tapaamisen aikana kokonaan vapaamuotoisesti keskustel-

len. Kirjasin sanatarkasti keskustelun kulun ylös. Päiväkodin Y kasvattajat olivat toista ta-

paamista varten kirjanneet henkilökohtaiset näkemyksensä valmiiksi kukin omaan kasvattaja-

kohtaiseen lomakkeeseensa. He olivat hyödyntäneet lasten osallisuuteen liittyvän projektin 

reflektoimiseen kasvattajatiimille luomaani arviointityökalua ja tapaamisen aikana kertoivat  

kirjaamansa seikat sekä toivat esille ajatuksiaan projektista sekä henkilökohtaisia näkemyksi-

ään lasten osallisuuden tukemisen viitekehyksessä. 

 

4.4 Aineiston analysointi 

 

Analyysiä edeltävässä esityövaiheessa tarkastellaan tietojen oikeellisuutta, saatetaan täyden-

tää aineistoa ja järjestetään aineisto tiedon taltioimista ja analysoinnin toteuttamista varten 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 209 – 210). Heti tapaamisen jälkeen taltioin sanatarkasti 

litteroiden kasvattajien kirjaamat seikat ja omat havaintomuistiinpanoni. Litteroinnilla tar-

koitetaan haastatteluaineiston sekä kirjallisten muistiinpanojen puhtaaksi kirjoittamista (Met-

sämuuronen 2006a, 122).  

 



 27 

Muodostin tiimikohtaisia kehittämisprojekteja kuvaavista aineistoista yksikkökohtaiset doku-

mentit tietokoneen kirjoitusohjelmalla. Näin muodostuivat omat dokumentit sekä päiväkodin 

X että Y päiväkodin osalta kesäkuussa ja lokakuussa. Kasvattajien yksilökohtaiset näkemykset 

litteroin lomake kerrallaan nimeten kesäkuussa kasvattajat kirjaimin A, B, C ja D. Edellä mai-

nittujen ohella lokakuussa kasvatushenkilöstön edustajista näkökulmia tuotti lisäksi kuusi 

henkilöä. Heidät nimikoin kirjaimin E, F, G, H, I ja J. Kirjasin tunnistekirjaimin merkityt nä-

kemykset jokaisesta kasvattajakohtaisesta lomakkeesta kasvattajien arviontityökalun kysy-

mysten mukaisesti yhtenäiseksi tiedostoksi sekä kesäkuussa että lokakuussa 2017. Lisäksi kir-

jasin päiväkotikohtaisiksi tiedostoiksi kehittämispalavereiden aikana kirjaamani havaintomuis-

tiinpanot. Havaintomuistiinpanot sisälsivät kasvattajien keskustelujen sisältöä sanatarkasti 

kirjattuna. Tietojen oikeellisuuden ja puutteellisuuksien välttämiseksi toimitin yksikkökohtai-

set aineistot sähköisesti kasvattajatiimien luettavaksi, jolloin heille mahdollistui myös aineis-

ton kommentointi. Esitin myös, että kasvattajien olisi mahdollista saada omakohtaiset näke-

myksensä luettavikseen ja tarkistettavaksi sähköisen taltioinnin jälkeen. Kasvattajat eivät 

kokeneet tätä tarpeelliseksi.  

 

Laadullisessa tutkimusprosessissa on tyypillistä toteuttaa aineiston analysointia aineistonke-

ruun kanssa limittäin (Hirsjärvi ym. 2004, 211). Opinnäytetyössäni aineiston analysointi tapah-

tui esityövaiheen tavoin kahdessa vaiheessa kohdepäiväkodeilla toteutuneiden tapaamisten 

jälkeen, kesäkuussa ja lokakuussa 2017. Päämääränä ollessa ilmiön olemuksen tarkastelu, va-

litaan analysointimenetelmäksi useimmiten laadullinen analyysitapa, kuten aineistolähtöinen 

analyysi on (Eskola & Suoranta 1998, 15). Lähestymistapaa luonnehtii induktiivisuus, mikä 

merkitsee, että analyysi ei rakennu esioletuksille tai analyysin tekijän näkemyksille (Hirsjärvi 

ym. 2004, 155, 212). Pyrin ensin lähestymään aineistoa ennalta asetettujen analyysiyksiköi-

den eli työkalulomakkeiden kysymysten kautta sekä suoraan opinnäytetyön tutkimuskysymys-

ten mukaisesti luokitellen. Havaitsin kuitenkin, että tällä tavalla olisin kahlinnut aineiston 

liiaksi omien ennakkonäkemysteni suuntaan ja päädyin aineistolähtöiseen analyysiin. Aineisto-

lähtöinen analyysitapa tuki tavoitettani nostaa aineistosta esille kasvattajien ajatuksia lasten 

osallisuuden tukemiseen ja päiväkodeissa toteutettaviin kehittämisprojekteihin liittyen. Olin 

hahmotellut myös työkalulomakkeiden kysymykset muodoltaan avoimiksi, ettei kysymysmuoto 

itsessään olisi rajannut vastausten sisällöllistä tietoarvoa. Kysymykset, joihin on mahdollista 

vastata vain myöntävästi tai kieltävästi sisältävät jo itsessään esioletuksia, mutta kysyttäessä 

mitä tai miten voivat vastauksiksi saatavat avoimet kuvaukset tuottaa uusia näkökulmia (Ruu-

suvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 16). 

 

On olennaista ymmärtää, että induktiivisuudesta huolimatta analyysiä toteuttavan subjektii-

vista esiymmärrystä ei ole koskaan täysin mahdollista sulkea vaikuttamasta analyysiin (Eskola 

ja Suoranta 1998, 113). Analyysiin heijastuvat osaltaan niin tutkimuskysymys kuin aineiston 

työstämisen aikana tehtävät valinnat ja tulkinnat. Toisaalta, aineistosta on itsestään mahdo-
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tonta erottua mitään, vaan aina tarvitaan tutkimusongelman ja kerätyn aineiston tarkastelua. 

(Ruusuvuori ym. 2010, 14 – 16.) Pyrin vähentämään oman esiymmärrykseni vaikutusta aineis-

ton analyysiin aloittamalla teoreettisen viitekehyksen ja muiden tekemiin tutkimuksiin perhe-

tymisen vasta kesäkuussa keräämäni aineiston tarkastelun jälkeen. Lisäksi, ennen lokakuuta 

2017, jolloin työstin analyysin valmiiksi, pidättäydyin kahden kuukauden ajan tarkastelemasta 

mitään aiheeseen liittyvää teoreettista tai tutkimuksellista tietoa vähentääkseni mahdollista 

esiymmärryksen vaikutusta analyysiin.  

 

Analysoin aineiston aineistolähtöisesti sisällönanalyysin periaatteisiin nojautuen. Sisällönana-

lyysi mahdollistaa ilmiön kuvaamisen ytimekkäästi ja yleistävästi (Kyngäs & Vanhanen 1999, 

4). Grönforsin (1985) mukaan sisällönanalyysi soveltuu kenttämuistiinpanojen analysointiin, 

sillä sen avulla ilmiötä tutkivalle muodostuu raakamateriaalia teoreettista pohdintaa varten  

(Metsämuuronen 2006a, 122). Kenttä voi tarkoittaa muun muassa sosiaalista yhteisöä (Huttu-

nen 2010, 39 - 40). Opinnäytetyössäni kenttä muodostui varhaiskasvatusyhteisön kasvattaja-

edustajista, joiden parissa aineistonkeruu toteutui. Tavoitteenani oli kasvattajien tuottamien 

dokumenttien ja tekemieni havaintomuistiinpanojeni pohjalta kuvata kasvattajien näkemyksiä 

lasten osallisuuden tukemisesta siten, että tulokset palvelisivat Porvoon varhaiskasvatuksen 

kehittämispäämääriä.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistolähtöisyys palvelee pyrkimystä kartoittaa perustietoa 

kohdeilmiöön liittyen siten, että keskiössä on aineiston luonne (Eskola & Suoranta 1998, 15). 

Syrjäläisen (1994) mukaan sisällönanalyysi alkaa aineistoon ja sitä vastaaviin tieteellisiin kä-

sitteisiin perehtymisestä (Metsämuuronen 2006a, 123). Sekä kesäkuun että lokakuun osalta 

luin koko aineiston lävitse useita kertoja esityövaiheessa toteuttamani aineiston järjestelemi-

sen aikana ja järjestelyn toteutettuani. Tieteellisten käsitteiden osalta tyydyin tässä vaihees-

sa lasten osallisuuden pintapuoliseen määrittelyyn itselleni, mutta säilyttääkseni aineistoläh-

töisen analyysiotteen en pureutunut muiden toteuttamiin tutkimuksiin aiheesta analyysinte-

kovaiheessa.  

 

Sisällönanalyysin toinen vaihe on Syrjäläisen (1994) mukaan aineiston pääpiirteittäinen luokit-

telu (Metsämuuronen 2006a, 123). Tärkeää on määritellä analyysiyksikkö, joka voi olla esi-

merkiksi sana, lause tai kappale jostakin lauseesta, sanojen yhdistelmä taikka laajempi virke 

(Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 25 - 26). Analyysiyksiköt määrittyvät aineistolähtöisessä 

analyysissä aineiston pohjalta etukäteen laadittujen analyysiyksiköiden sijaan (Eskola & Suo-

ranta 1998, 15). Analyysiyksiköiksi kuvaantui aineistosta kasvattajien lausumia, jotka ovat 

esitettyinä liitteessä 3.  

 

Pääpiirteittäisen luokittelun jälkeen tutkimuskysymystä ja käsitteitä täsmennetään. Ilmiöiden 

esiintyvyyttä ja poikkeuksia hahmotetaan aineistosta ja aineistoa luokitellaan uudestaan. 
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(Metsämuuronen 2006a, 123.) Kävin lävitse pääpiirteittäisesti luokitellun aineiston uudestaan 

kokonaisuudessaan. Aineistosta erottui keskenään samankaltaisia näkemyksiä sekä joitakin 

yksittäisiä näkemyksiä, joiden pohjalta muodostin alaluokkia. Keskenään täysin ristiriitaisia 

näkemyksiä aineistosta ei kohonnut. Luokittelun toteuttamisen jälkeen luokkia ristiinvalidioi-

daan eli koetellaan aineistoon peilaten (Metsämuuronen 2006a, 123). Jatkoin aineiston luokit-

telua niin kauan, kunnes en enää löytänyt selkeitä poikkeavuuksia, jotka olisivat asettuneet 

muodostuneiden luokkien ulkopuolelle. Tarkastelin kunkin alaluokan alle koottuja aineiston 

osia ja pelkistin aineistoa edelleen ryhmitellen samankaltaiset alaluokat niiden sisältöjä vas-

taavan yläluokan alle. Toteutin analyysiprosessin kesäkuun sekä lokakuun aineiston osalta ja 

lopulta tarkastellen näitä kumpaakin yhtenä kokonaisaineistona. Viimeiseksi analyysin pohjal-

ta saatuja tuloksia tarkastellaan laajemmassa viitekehyksessä johtopäätösten ja tulkinnan 

muodostamiseksi (Metsämuuronen 2006a, 123). Kävin lävitse analysoimaani aineistoa tarkas-

tellen tuloksia suhteessa tutkimuskysymyksiin. Kokoavaksi pääluokaksi muodostui Lapsen osal-

lisuuden tukemisen lähtökohdat. Analyysi osoittautui vastaavan tutkimuskysymyksiin tarkoi-

tuksenmukaisesti. 

 

Aineistosta erottui kasvattajien ajatuksia lasten osallisuuden tukemisen kannalta merkityksel-

lisistä asioista niin kasvattajien toimintaan kuin kasvattajien toiminnasta riippumattomiin te-

kijöihin liittyen, sekä tapoja, joilla lasten osallisuutta tuetaan kasvattajien ja kasvattajayh-

teisöjen toimesta. Kokoavaksi luokaksi muotoutui lapsen osallisuuden lähtökohdat ja pää-

luokiksi kasvattajakohtaisten tekijöiden laatu, lapsilähtöisyyden laatu, kasvattajan läsnäolon 

laatu, kasvattajayhteisön yhteistyön ja oppimisympäristön ilmapiirin laatu, lapsen toimijuu-

den laatu, huoltajien osallisuuden laatu ja varhaiskasvatustoiminnan reunaehtojen laatu (ku-

vio 3).  

 

 

Kuvio 3: AIneistosta muodostuneet kokoava luokka ja pääluokat. 
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5 Tulokset  

 

Päiväkotien X ja Y kasvattajaedustajien näkemyksistä kuvastui sekä kesäkuun että lokakuun 

2017 kehittämispalavereissa sellaisia varhaiskasvatuksen arjen osatekijöitä, joiden laatu vai-

kuttaa lasten osallisuuden tukemiseen ja toteutumiseen. Kasvattajakohtaisten tekijöiden 

laatu vaikuttaa olennaisesti lasten osallisuuden tukemiseen ja mahdollistumiseen (luku 5.1). 

Kasvattajien mukaan kasvattajan omat asenteet, ammattitaito, kehittymiskyky ja vireystaso 

heijastuvat myös kaikkiin muihin lapsen osallisuuden tukemisen lähtökohtiin. Muita lapsen 

osallisuuden tukemisen lähtökohtia ovat lapsilähtöisyyden laatu (luku 5.2), kasvattajien läs-

näolon laatu (luku 5.3), kasvattajayhteisön yhteistyön ja oppimisympäristön ilmapiirin laatu 

(luku 5.4), lapsen toimijuuden laatu (luku 5.5), huoltajien osallisuuden laatu (luku 5.6) sekä 

varhaiskasvatustoiminnan reunaehtojen laatu (luku 5.7).  

 

5.1 Kasvattajakohtaisten tekijöiden laatu  

 

Kasvattajien näkemyksistä kävi ilmi, että kasvattajiin liittyvät tekijät voivat laadustaan riip-

puen toimia joko lasten osallisuuden tukemista mahdollistavina tai estävinä asioina. Päiväko-

din X ja Y kasvattajaedustajat kuvailivat Oppivan yhteisön avaimet -hankkeen ja sen pohjalta 

alkaneiden yksikkökohtaisten projektien edistäneen heidän tietoisuuttaan lasten osallisuuden 

olemuksesta ja tukemisesta. Kasvattajien ajatuksista nousi esille kasvattajien toimintaan ja 

osaamiseen liittyviä tekijöitä, jotka muodostuvat lasten osallisuuden edellytyksinä perusta-

vanlaatuisiksi. Merkittäväksi lasten osallisuuden tukemisessa muodostuu kasvatushenkilöstön 

kyky reflektoida omia asenteitaan ja työskentelytapojaan sekä kehittää niitä. Kasvattajien 

mukaan reflektointi edistää taitoa vastata lasten aloitteisiin ja muokata omia työskentelyta-

pojaan ja mahdollistaa siten lasten osallisuuden tukemisen ja kehittämisen toteutumista. 

Oppivan yhteisön avaimet -hankkeen myötä kasvattajat työstivätkin runsaasti omia ja keski-

näisiä ajatuksiaan suhteessa lasten osallisuuden olemukseen ja tukemiseen. Kasvattajat ker-

toivat ryhtyneensä pohtimaan lapsen osallisuutta ja valtakunnallisten varhaiskasvatussuunni-

telman perusteiden (2016) mukaisia linjauksia aktiivisesti. 

 

Lokakuun 2017 kehittämispalavereissa molempien päiväkotien kasvattajaedustajat totesivat 

havaitsevansa asenteissaan tapahtuneen muutoksia sekä koko kuluneen Oppivan yhteisön 

avaimet -hankkeen aikana että aikavälillä kesäkuusta 2017 lokakuuhun 2017. He kokivat 

erityisesti kasvatusyhteisön keskinäisen kehittämistoiminnan ja reflektoinnin edistäneen asen-

teidensa muokkaantumista. Muutoksella he viittasivat oivallukseen siitä, että lasten osallisuus 

on ollut tähänkin saakka läsnä varhaiskasvatuksen arjen toiminnoissa, mutta kasvattajat ovat 

tulleet kuluneen hankkeen aikana siitä tietoisemmiksi, ja että lapsen osallisuuden mahdollis-
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tuminen kiteytyy ennen kaikkea kasvattajien asennoitumiseen osallisuuden mahdollistajina. 

Lisäksi eräs kasvattaja kuvasi kasvattajan ammattitaidon merkitsevän tietoisuutta lapsen tar-

peista sekä kyvystä suojella lasta liialta vastuulta tämän turvallisuuden ja hyvinvoinnin toteu-

tumiseksi. Myös oppimisympäristöä tulee osata muokata tätä vastaavaksi. 

 

”Aikaisemmin uusi vasu tuntui…, että aa, mikä mörkö… mutta… mehän olem-

me tehneet tätä työtä koko ajan.” (A.) 

 

”On ihanaa nähdä aikuisissa, oppimisprosessissa se, millä tavalla kasvattajilla 

herää oma ajatus ja reflektio siitä, millä tavalla omaa tekemistään tarkastelee 

ja pohtii. Oman työn reflektoiminen jatkuvasti vaatii jatkuvaa pohdintaa. 

Tästä syntyy varhaiskasvatuksen laatu!” (I.) 

 

Myönteinen asennoituminen kuvastaa kasvattajien mukaan kasvatushenkilöstöllä olemassa 

olevaa kehittymiskykyä ja kehittymishalua suhteessa lasten osallisuutta tukevaan toimintaan. 

Esimerkiksi eräs kasvattaja kuvasi tilanteen, jossa pieni lapsi ei ollut valmis luopumaan unile-

lustaan päiväkotipäivän aikana. Omatoimisesti lelunsa repustaan hakenutta lasta ei kuiten-

kaan aikaisemmasta toimintamallista poiketen päädytty kieltämään ja otettu lelua lapselta 

pois, vaikka tämä toimi vastoin aikuisen toivetta. Lasta päädyttiin kehumaan unilelun löytä-

misestä ja ohjattiin lapsi yhdessä aikuisen kanssa peittelemään lelu päivälepopaikalle lepoai-

kaa odottamaan. Toinen kasvattaja kertoi puolestaan lasten jumppahetkestä, jossa lasten 

näkemyksen mukaan eläimet kuolivat leikin päätteeksi. Kasvattaja kertoi joutuneensa käy-

mään sisäistä keskustelua oman halunsa kanssa korjata tilanne ja sopia lasten kanssa eläinten 

vain nukkuvan. Lapsille eläinten kuolema näyttäytyi kuitenkin luontevana osana leikkiä ja he 

kokivat, että leikin kuului mennä niin aikuisen pohtiessa, oliko ratkaisu sallittu vai ei. Aikui-

nen päätyi sallimaan lasten näkemyksen. Lisäksi eräs kasvattaja kuvasi lasten osallisuuden 

mahdollistuneen, kun kaikki kasvattajatiimin jäsenet sitoutuivat lasten osallisuuden 

tukemiseen sekä asennoituvat meneillään olleeseen fyysisen aktiivisuuden lisäämisen kehit-

tämisprojektiin ja lasten liikunnalliseen toimintaan myönteisesti.  

 

”Lopulta hyväksyin tilanteen, lasten näkemys todella oli, että (eläimet) 

kuolivat… Lapset kokivat tilanteen leikiksi.” (B.)  

 

”Aikuisten asenne suhteessa lasten liikuntaan on lasten osallisuutta tukeva ja 

edistävä tekijä.. lapset tekevät luontaisesti liikunnallisia asioita, jos lapsille 

annetaan mahdollisuus.” (D.) 

 

Yhtälailla kasvatushenkilöstön asenteiden oli havaittu voivan muodostua myös lasten osalli-

suutta estäväksi tekijäksi. Kasvattajat kuvasivat esimerkiksi tilanteita, joissa joku kasvattajis-
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ta lannistaa havaittuja lapsiryhmän tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Rajaamalla tietyt toi-

minnot vain määrätyille ikäryhmille kuuluviksi on estetty kyseisten toimintojen toteuttaminen 

ryhmän lapsilta. Lasten osallisuuden tukemista estäväksi oli havaittu myös joidenkin kasvatta-

jien taipumus asennoitua pienimpiin lapsiin voimakkaalla varovaisuudella, mikä on ulkoiltaes-

sa johtanut pienimpien lasten kieltämiseen toteuttamasta liikunnallisesti aktiivista toimintaa. 

Myös esimerkiksi joidenkin kasvattajien on havaittu mieltävän aakkosten ja numeroiden opet-

telemisen olevan ainoastaan esikoulu- ja kouluikäisten oikeus. Tämä on johtanut alle esikou-

luikäisten lasten osallisuuden estymiseen kasvattajien kieltäytyessä huomioimasta lasten mie-

lenkiintoa aakkosia ja numeroita kohtaan. 

 

”.. lapsi on kiinnostunut kirjaimista ja haluaisi opetella kirjaimia, mutta 

kasvattaja kieltäytyy tukemasta lapsen halua tutkia ja oppia, koska ”kirjaimet 

kuuluvat vasta esikouluun ja kouluun”.” (C.)  

 

Kasvattajat kuvasivat myös henkilökohtaisen taito-, motivaatio- ja vireystason muodostuvan 

sekä lasten osallisuuden tukemista mahdollistaviksi että estäviksi tekijöiksi. Osallisuuden 

tukemista mahdollistaviksi taidoiksi oli havaittu kasvattajan kyky ymmärtää lapsen tarve tulla 

kuulluksi ja nähdyksi, havainnoida kasvua ja kehitystä aktiivisesti ja sopeuttaa toimintaa teh-

tyjen havaintojen mukaan sekä taito antaa lapselle oikea-aikaista palautetta ja kyky ohjata 

myönteisesti. Lasten osallisuutta tukevan toiminnan toteuttamisen todettiin kuitenkin esty-

vän, jos kasvattajalla ei ole riittäviä taitoja ja hän on haluton sitoutumaan oman työskentely-

otteensa kehittämiseen. Toisaalta turvautuminen totuttuihin toimintatapoihin ja pelko uusissa 

asioissa epäonnistumisesta nimettiin ammattitaidon kehittymistä ja siten lasten osallisuuden 

tukemista estäviksi seikoiksi. Myös kasvattajan väsymys ja alavireisyys kuvattiin osallisuuden 

tukemista estävinä tekijöinä.  

 

Kasvattajat nostivat esille myös ajatuksen siitä, kuinka kasvatushenkilöstön jäsenet ovat kes-

kenään erilaisilla tasoilla suhteessa lasten osallisuuden tukemisen tematiikkaan. Merkittäväksi 

koettiin sen ymmärtäminen, että osallisuuden korostaminen varhaiskasvatuksen toimintakult-

tuurin osana vaatii kehittymisprosessia, joka kasvattajien mukaan etenee kunkin kasvattajan 

kohdalla yksilöllisessä tahdissa. Eräs kasvattaja totesi, että jokaiselle tulisi sallia kehittymis-

prosessin läpikäyminen siten, ettei kasvattajalta vaadita kykyä tukea lasten osallisuutta ta-

voilla, joita ei vielä itse hallitse. Lasten osallisuutta kuvastavien teoreettisten tasomallien 

tiedostamisen käsitettiin edistävän oman toimintatavan pohdintaa, mutta eräs kasvattaja 

tähdensi, ettei osallisuuden toteutumista käytännössä ole kuitenkaan mielekästä pohtia yksi-

selitteisesti tasomallien mukaisesti. Olennaisinta olisi kasvattajien mukaan ymmärtää osalli-

suuden pohjautuvan kasvattajien kyvylle kuunnella ja havainnoida yhtälailla lapsia, muita 

kasvattajia kuin huoltajia. 
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”Yksilöt ovat myös erilaisissa vaiheissa… esimerkiksi toinen harjoittelee jossa-

kin tilanteessa vasta kuulemista ja tämä tulisi hänelle sallia. Kuuleminen on… 

se olennainen juttu… lasten osallisuudessa lasten kuuleminen kuulemalla kuul-

len sekä havainnoiden… samalla tavalla osallisuus lähtee työkaverin kuulemi-

sesta sekä vanhempien kuulemisesta ja heidän näkemystensä kysymisestä.” (I.) 

 

”Osallisuus (käsitteenä) miellettiin (hankkeen) aluksi siten, että eletään ku 

pellossa, jaaha, annetaan lapsen päättää… Nyt (syyskauden 2017 myötä) on ta-

saantunut tämä näkemys.” (I.) 

 

Eräs kasvattaja kuvasi osallisuuden olemuksen edellyttävän myös kykyä rajata, milloin lasten 

mukaan ottaminen on tarkoituksenmukaista ja milloin ei. Tämä on osa kasvattajan ammatti-

taitoa. Toinen kasvattaja totesi, että kasvattajilla ei tulisi ollakaan oletusta, että lapset pää-

sevät aina kaikkeen mukaan. Lisäksi kasvattajat kuvasivat osallisuuden tarkoituksenmukaisen 

kannattelemisen vaativan kykyä rauhoittua käsillä olevan hetken arvokkuuteen ja muistaa, 

että parhaillaan elettävässä hetkessä lapsi on oman elämänsä toimija.  

 

”Myös tarve rauhoittua osallisuuden tematiikan kanssa, ettei lapsi mene pesu-

veden kanssa. Lapsi elää lapsuuttansa tässä meidän kanssa, on omassa elämäs-

sään subjektina tässä ja nyt.” (U) 

 

”…ei tule ollakaan oletusta, että lapset pääsevät aina kaikkeen mukaan, tulee 

kyetä rajaamaan… Rajanvetäminen on osa varhaiskasvatuksen laadun toteut-

tamista…. ammattitaitoa. Vastuun ottamista tilanteesta ja osaamisestaan.” 

(A.) 

 

5.2 Lapsilähtöisyyden laatu 

 

Kasvattajat kertoivat pyrkivänsä lapsilähtöisellä työskentelyotteella vahvistamaan lasten ko-

kemusta yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta esimerkiksi seuraavin tavoin. Eräs kasvattaja istui 

keväällä 2017 lattialla havainnoimassa lapsia. Tällöin yksi lapsista otti spontaanisti istuinalus-

tan ja tuli kasvattajan viereen istumaan, minkä jälkeen lapsi toisensa jälkeen seurasi perässä. 

Kasvattaja tarttui tuolloin sensitiivisesti lasten aloitteeseen toteuttaa ennalta suunnittelema-

ton lauluhetki. Kun lapsi ei vielä itse osaa puhua, korostuu kasvattajien kertoman mukaan 

aikuisen taito havainnoida ja sanoittaa lapsen tarpeita ja tunteita sekä seurata lapsen toimin-

taa ja vireystilaa. Näin kasvattaja saattaa tarttua kulloisessakin tilanteessa lapsen olemukses-

ta välittyviin viesteihin. Lisäksi 3 – 6-vuotiaiden lasten kanssa työskentelevien kasvattajien 

näkemyksissä painottuivat olennaisina asioina myös lasten kanssa keskusteleminen, vaihtoeh-
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tojen tarjoaminen, mielipiteiden kysyminen lapsilta ja lasten esittämiin kysymyksiin vastaa-

minen. Lasten osallisuuden toteutumisen näkökulmasta tärkeäksi nähtiin myös kasvattajan 

kyky pysähtyä pohtimaan, miksi lasten toivomaa tai toteuttamaa asiaa ei saisi tehdä, sen 

sijaan, että kasvattaja tarkemmin ajattelematta vain kieltäisi asian. 

 

”..jos lapsi kävelee kirja kädessä, otan lapsen syliin ja luemme kirjaa.. Usein 

riittää, kun istuu lasten kanssa lattialla, lapset tulevat luokse ja näyttävät, 

mitä haluavat tehdä.” (A.) 

 

”.. kuuntelu, lapsen kertomat ja toiveet todeksi. Ei välttämättä sillä 

sekunnilla vaan esim.: ”Ihana idea, kiva, kun kerroit, aloitetaan tuosta 

ulkoilun jälkeen”.” (B.) 

 

Yksi lapsen osallisuuden tukemisen lähtökohdista liittyykin kasvattajien mukaan lasten toi-

minnan ja aloitteiden aktiivisen havainnoinnin merkityksellisyyteen lasten osallisuuden toteu-

tumiseksi varhaiskasvatuksen arjessa. Tämä edellyttää kasvattajien mukaan osaltaan riittävää 

ammattitaitoa. Kasvattajien mukaan lasten osallisuuden ja toimijuuden tukemista mahdollis-

taa kasvattajan kyky havainnoida lasten kasvua ja kehitystä aktiivisesti ja sopeuttaa toimintaa 

tehtyjen havaintojen mukaan. Olennaiseksi todettiin myös kyky havaita pieniä asioita, jotka 

tekevät lapsen osallisuuden arjessa mahdolliseksi sekä taidon tarkastella arjen toimia lapsen 

näkökulmasta käsin. Jatkuva havainnointi mahdollistaa lasten toimintaan kohdistettavien 

haasteiden lisäämisen ikä- ja kehitystasoon nähden tarkoituksenmukaisesti, mikä tukee niin 

kutsutun osallisuuden jatkumon muodostumista. Lapsen osallisuuden ja toimijuuden toteutu-

mista edistää kasvattajien mukaan tilanne, jossa toiminta ei ole lapsen taitotaso huomioiden 

liian vaikeaa eikä asioita myös tehdä turhaan lapsen puolesta. 

 

”Mennään lapsen kenkiin ja katsotaan niistä lähtien, olemmeko sokeutuneet 

vai näemmekö, mitkä ovat lapsen osallisuuden paikkoja.” (I.) 

 

”.. esimerkiksi pienimmillä ruokalautanen annetaan ruokailupaikalle pöytään, 

kun hiukan isompi lapsi hakee itse aikuisen laittaman annoksen ja jälleen hiu-

kan varttuneempi lapsi jo annosteleekin ruokansa itse.” (C.) 

 

Kasvattajien mukaan kyky tiedostaa arjen tilanteita ja tulkita niitä kuvastavat lapsilähtöisyyt-

tä, joka edistää lasten näkemysten huomioimista. Kasvattajien kertomassa lapsilähtöisyyteen 

sisällytettiin lasten osallisuuden tukemisen kannalta olennainen taito havainnoida lasten toi-

mintaa sensitiivisesti, tulkita lasten sanattomia aloitteita, pysähtyä kuuntelemaan lasten sa-

nallisia aloitteita sekä kyky vastata lasten aloitteisiin aktiivisesti. Voidakseen havainnoida las-

ten aloitteita ja vastatakseen niihin tarkoituksenmukaisesti tulee aikuisen kyetä myös näke-
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mään hyviä asioita erilaisissa tilanteissa, luomaan myönteinen vuorovaikutussuhde jokaiseen 

lapseen sekä lapsille mahdollisuuksia demokraattiseen päätöksentekoon. Kasvattajan tulee 

kyetä kantamaan vastuu vuorovaikutustilanteiden lopputulemista ja toiminnan tarkoituksen-

mukaisuudesta lasten kehitystasoa huomioiden. 

 

”Lapsi on osallisena kaikessa, mitä teemme arjessa… tulee huomata pieniä 

arjen juttuja... mahdollistaa… havaita, mitkä seikat lapsen osallisuutta 

edistävät...” (A.) 

 

Eräs kasvattaja oli havainnut kyvyn antaa oikea-aikaista myönteistä palautetta tukevan lasten 

osallisuutta siten, että yhden lapsen saadessa myönteistä palautetta toisten lasten kuullen, 

muutkin lapset haluavat osallistua kyseiseen toimintaan. Muun muassa uloslähtöön valmistau-

duttaessa aikuisen antama oikea-aikainen myönteinen palaute oli lisännyt erään lapsiryhmän 

lasten aktiivista toimijuutta ja lasten keskinäistä yhteenkuuluvuuden kokemusta. Toisen kas-

vattajan mukaan erityisesti alle kolmivuotiaiden lasten kohdalla on tärkeää lapselle annettava 

korostetun myönteinen palaute. Kasvattajan mukaan tämä auttaa nuorimpiakin lapsia käsit-

tämään aikuisten arvostavan lapsen toimijuutta ja tärkeää merkitystä osana päiväkodin yhtei-

söä. Kolmas kasvattaja kuvasi tärkeäksi osata rohkaista lasta kertomaan näkemyksensä ja 

huolehtia, että kasvattajan läsnäolo mahdollistaa ajallisesti lapsen kerrontaan kuluvan ajan. 

 

”Yhtä lasta kehuttiin heijastinliivin laittamisesta ja toisen lapsen auttamisesta 

heijastinliiviä puettaessa, jonka jälkeen myös toiset lapset intoutuivat 

auttamaan toisiaan heijastinliivien pukemisessa ja huolehtimaan näin 

kavereistaan.” (B.)  

 

”… esimerkiksi överipositiivinen palaute - en olisi millään jaksanut viedä tätä 

lautasta, kiitos! - Lapsi saa todella voimakkaan kokemuksen onnistumisesta.” 

(A) 

 

5.3 Kasvattajan läsnäolon laatu 

 

Kasvattajien mukaan edellytyksenä lasten kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiselle on aikuisen 

kyky olla lapsille läsnä fyysisesti ja psyykkisesti siten, että aikuisen kehonkieli viestittää lap-

selle läsnäoloa. Eräs kasvattaja kuvasi aikuisen olemuksen merkitystä niin, että lapselle tulisi 

syntyä kasvattajan olemuksen pohjalta mielikuva helposti lähestyttävästä aikuisesta. Myös 

fyysisesti lapsen tasolle laskeutuminen ja silmiin katsominen nimettiin tärkeiksi lasten osalli-

suutta edistäviksi tekijöiksi kasvattajan läsnäolon laadun näkökulmasta tarkasteltuna.  
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”Kumarrun lapsen tasolle, katson silmiin.. vastaan lapsen tarpeeseen.” (C.)  

 

Yksi kasvattajista nosti esille näkemyksen, jonka mukaan lasten kuulemista helpottavat pien-

ryhmätilanteet, joissa läsnä on vain yksi kasvattaja. Tällöin ei pääse syntymään aikuisten kes-

kinäistä vuorovaikutusta, joka estäisi lasten kuulemista. Kasvattajan kyky sitoutua lapsiryh-

mään todettiinkin merkitykselliseksi aidon läsnäolon ja lasten osallisuuden tukemisen toteu-

tumiselle. 

 

5.4 Kasvattajayhteisön yhteistyön ja oppimisympäristön ilmapiirin laatu 

 

Lasten osallisuuden tukemisen lähtökohtiin lukeutuvat myös kasvattajien keskinäisen yhteis-

työn ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristön ilmapiirin laatu. Eräs kasvattajista totesi, että 

johdonmukaisen kasvatuksen ja osallisuutta tukevien yhdensuuntaisten näkemysten varmis-

tamiseksi kasvattajatiimin tulisi työstää käsityksiään yhdessä. Merkityksellistä on myös kasvat-

tajien välillä vallitseva yhteishenki, joka osaltaan heijastuu oppimisympäristön ilmapiiriin 

myönteisesti lasten osallisuutta mahdollistaen. 

 

”.. tärkeää on saada osallisuuden toteuttamiseen koko tiimi, jotta kasvatus 

olisi johdonmukaista.. saada yhteneväisiä käsityksiä koottua ja muodostaa 

niistä punainen lanka työhön kasvattajana.” (C.) 

 

Kasvattajat esittivät myös näkemyksiä konkreettisista toimista lasten osallisuuden reflektoi-

miseksi kasvattajien kesken. Kesäkuussa 2017 eräs kasvattaja toi esille ajatuksen kirjata vas-

taisuudessa viikottain ylös lasten osallisuuden edistämiseksi toteutettuja toimia. Lokakuussa 

2017 päiväkodin Y kasvattajat päättivät vastaisuudessa dokumentoida viikoittain lasten esit-

tämiä ideoita. 

 

5.5 Lapsen toimijuuden laatu 

 

Merkittävä tapa tukea lasten osallisuutta on kasvattajien mukaan osaltaan se, että aikuiset 

mahdollistavat lasten osallistumisen arjen toimiin ja niin kutsuttuihin aikuisten tehtäviin. 

Esimerkiksi pienimpienkin lasten kerrottiin saaneen olla syyskauden 2017 aikana apulaisina 

pöydän kattamisessa ja ruokakärryn hakemisessa. Kasvattajat kertoivat havainneensa, että 

lapsi saa kokemuksia onnistumisista ja oivaltaa osaavansa asioita saadessaan olla aktiivisena 

toimijana yhteisönsä arjen pienissä askareissa. Tämän oli havaittu tukevan lasten yhteisölli-

syyden tunteen kehittymistä ja kokemusta merkityksellisyydestään ryhmänsä jäsenenä. Eräs 
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kasvattajista kuvasi lapsen osallisuuden parhaimmillaan myös keventävän aikuisten työtehtä-

viä arjessa, kun lapsi saa mahdollisuuden toimia mukana arjen askareissa.  

 

”Tärkeää on myös, että lapsi saa kokea olevansa osa koko päiväkodin yhtei-

söä.” (A.) 

 

”Aikuisen tulee ajoissa osata siirtyä syrjään ja tajuta, että lapsi on tähti! Lapsi 

osaa!” (U.) 

 

Pohtiessaan varhaiskasvatuksessa toteutettavaa toimintaa ja arjen tilanteita, kasvattajat to-

tesivat lasten osallisuuden toteutuvan eri yhteyksissä eri tasoisesti. Kasvattajien näkemysten 

mukaan se, kuinka paljon lapset saavat vaikuttaa toteutettavan toiminnan sisältöihin sekä se, 

lähteekö toiminnan johtoajatus lasten ajatuksista vai aikuisista käsin, riippuu lasten ikä- ja 

kehitystasosta sekä toiminnan luonteesta. Kasvattajat kertoivat Oppivan yhteisön avaimet -

hankkeen ja yksiköissä toteutettujen kehittämisprojektien myötä käyneensä lävitse ajatusten-

sa tasolla kehityskaartaan lasten osallisuuden olemuksen ymmärtämisessä. Vuoden 2017 kulu-

essa kasvattajien näkemys lasten osallisuudesta muuttui ajatuksia hämmentäneestä rinnastuk-

sesta vapaan kasvatuksen käsitteeseen oivallukseksi siitä, että osallisuuden merkitystä tulisi 

määritellä ymmärtäen lasten osallisuuden intensiteetin tarkoituksenmukaisuus tilannekohtai-

sesti.  

 

”Siitä yhdessä puhuminen, mitä se sulle tarkoittaa, mitä on lapsen osallisuu-

den huomioiminen tässä asiassa.. miten tämä pitäisi tehdä.. sitä että, auta 

mua, mä en osaa.. tämä on prosessi, jonka tarkoitus ei ole olla valmis, opim-

me yhdessä jatkuvasti lisää.” (I.) 

 

”Osallisuus vaihtelee myös tilanteen ja päivien mukaan.” (H.) 

 

Hartin (1995) Osallisuuden tikkaat -mallin pohjalta ajatuksiaan reflektoidessaan kasvattajista 

jokainen tulkitsi lasten osallisuuden asettuvan tikapuiden eri tasoille riippuen toiminnasta tai 

projektista, johon kulloinkin osallisuuden olemusta peilataan. Pääasiassa osallisuuden tulkit-

tiin toteutuvan tasojen neljä ja kahdeksan välillä. Alle kolmivuotiaiden lasten osalta kasvatta-

jat totesivat, ettei toiminnan merkityssisällön ymmärtäminen lapsen ikä- ja kehitystasoon 

nähden ole aina mahdollista kasvattajien osallisuutta kannattelevasta toiminnasta huolimatta, 

jolloin osallisuuden tasoa kuvaavan mallin kautta tulkittaessa lapsen osallisuus saattaa jäädä 

vain ensimmäisen, toisen tai kolmannen tason mukaiseksi.  

 

Olennaiseksi nähtiin myös leikin merkitys lasten toimijuuden, osallisuuden ja oppimisen aree-

nana. Lasten osallisuuden tukeminen voi yhden kasvattajan mukaan nivoutua osaksi lasten 
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leikkiä esimerkiksi siten, että aikuiset kiinnittämävät huomiota tapaan, jolla lasten meneil-

lään oleviin leikkeihin suhtaudutaan siirtymätilanteiden lähestyessä. Aikuinen voi tukea leikin 

jatkumista esimerkiksi kutsumalla astronautteja leikkivät lapset syömään pyytämällä ast-

ronautit syömään. Näin mahdollistuu lasten aktiivisen toimijuuden kannatteleminen arkisessa 

välipalahetkessä leikki-ideaa katkaisematta.  

 

”.. kasvattajat tukevat leikin jatkumista siten, että esim. astronautteja 

leikkivät lapset ohjataan välipalalle kutsumalla ”astronautit välipalalle” sen 

sijaan, että pyydetään lapsia lopettamaan leikki kokonaan ja siirtymään 

syömään.” (B.) 

 

5.6 Huoltajien osallisuuden laatu 

 

Kasvattajat kuvasivat huoltajien osallisuuden laadun vaikuttavan lasten osallisuuden tukemi-

seen varhaiskasvatuksessa. Huoltajien osallisuus liittyi kasvattajien näkemysten mukaan voi-

makkaasti yhteistyöhön varhaiskasvatuksen ja kodin välillä lapsen parhaaksi. Eräs kasvattaja 

esitti esimerkiksi, että huoltajien ollessa tietoisia varhaiskasvatustoiminnan sisällöistä he 

saattavat taholtaan varmistaa, että lapsella on päiväkodissa asianmukaiset varusteet. Toisaal-

ta yksi kasvattajista totesi, että jokaisella huoltajista on omanlaisensa ymmärrys ja odotukset 

varhaiskasvatuksen olemukseen nähden. Huoltajien mielikuva päivähoidosta saattaa poiketa 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) suuntaisesta varhaiskasvatuksesta ja erot 

käsitysten ja toiminnan sisällön välillä voivat hankaloittaa lasten osallisuuden tukemista. Yksi 

kasvattajista kuvasi tämänkaltaista tilannetta esimerkiksi siten, että huoltajat eivät välttä-

mättä koe lasten osallisuuden tai oman osallisuutensa olevan merkityksellisiä varhaiskasvatuk-

sen toteuttamisen kannalta. Toisaalta, vanhemmat saattavat kasvattajien mukaan myös ko-

kea nykypäivän varhaiskasvatuksen uhkaavan lapsen hyvinvointia, jos he mieltävät lapsen 

osallisuuden vapaaksi kasvatukseksi, jossa aikuinen ei kanna vastuutaan kasvatuksesta lain-

kaan. 

 

”Myös vanhempien haastava sopeutua uuden vasun mukaiseen toimintaan, ett-

ei välttämättä jokin tietty tuokio ole tiettyyn kellonaikaan tai askartelua to-

teuteta malliaskartelun tavoin juuri tietyllä tavalla.” (J.) 

 

”… vanhemmilla reaktio, että jaaha, onko tämä jotain vapaata kasvatusta? 

Saavatko lapset tehdä, mitä tahansa?” (H.) 

 

Kasvattajien mukaan olisikin tärkeää pohtia, millä tavalla huoltajille voidaan konkreettisesti 

ja monimuotoisesti viestiä, mitä varhaiskasvatuksen arjessa tehdään. Esimerkiksi eräs kasvat-
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tajista esitti yhdeksi keinoksi lasten toiminnan valokuvaamisen varhaiskasvatuksen arjessa ja 

kuvien välittämisen huoltajien nähtäväksi. Lisäksi olennaista olisi myös selvittää, miten huol-

tajat itse määrittelevät oman osallisuutensa käsitettä. Eräs kasvattaja kuvasi, että se, minkä-

laisia kokemuksia ja ajatuksia huoltajilla itsellään on päivähoidosta, heijastuu heidän tapaan-

sa ymmärtää varhaiskasvatuksen ja lapsen osallisuuden merkitystä.  

 

”Esimerkiksi kuva legorakennelmasta vanhemmille ennen kuin se puretaan.” 

(B.) 

 

”Olennaista olisi kysyä vanhemmilta… miten… mieltävät, mitä vanhemman 

osallisuus on ja mitä se voisi olla heidän kohdallaan?” (H.) 

 

Kesäkuun 2017 kehittämispalaverissa yksi kasvattajista nimesi huoltajien kanssa käytävät 

varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut tärkeiksi lasten osallisuuden toteutumiselle. Kasvatta-

ja totesi, että keskusteluissa esille nousevien lasten kiinnostuksen kohteiden huomioiminen 

edistää lapsen osallisuutta varhaiskasvatuksen arjessa. Lokakuussa 2017 sekä päiväkodin X 

että päiväkodin Y kasvattajaedustajat kertoivat havainneensa lasten osallisuuden toteutumi-

sen edellyttävän kaikkien kasvatusyhteisön jäsenten osallisuuden kehittämistä. Kasvatusyhtei-

söllä he viittasivat lapsiin ja kasvattajiin ulottaen osallisuuden koskemaan myös lasten huolta-

jia.  

 

5.7 Varhaiskasvatustoiminnan reunaehtojen laatu 

 

Kasvattajien mukaan varhaiskasvatustoiminnan reunaehtojen laatu vaikuttaa lasten osallisuu-

den tukemiseen. Esimerkiksi ryhmäkoko vaikuttaa kasvattajien mukaan mahdollisuuksiin tukea 

lasten osallisuutta. Kasvattajat kertoivat havainneensa pienryhmätoiminnan edistävän lasten 

osallisuuden tukemista. He perustelivat näkemystään kuvaten pienryhmässä toimimisen 

mahdollistavan kasvattajalle tutustua lapsiin paremmin ja havainnoida lapsia paremmin kuin 

suuressa ryhmässä. Toisaalta pienryhmätilojen liian pieneksi koettu koko ja jakotilojen vähyys 

nähtiin pienryhmätoiminnan toteuttamista ja siten lasten osallisuuden tukemista estäviksi 

tekijöiksi. Fyysisten tilojen asettamien rajoitteiden ohella myös reunaehdot, kuten liian 

pieneksi koettu henkilökunnan määrä, vakiona pysyvät ruoka-ajat ja päivittäinen siivous 

asettavat kasvattajien mukaan rajoitteita lasten osallisuuden mahdollistamiselle. Myös henki-

löstömäärän vajavaisuus henkilökunnan sairastellessa on koettu lasten osallisuuden tukemista 

estäväksi tekijäksi, joskin tällaiset ovat erään kasvattajan mukaan ohimeneviä.  

 

”Henkilökunnan yllättävä sairastuminen vaikuttaa lasten osallisuutta 

estävästi.  Tällöin sovittujen toimintamallien mukaan toimiminen ei ole 



 40 

mahdollista, sillä ryhmästä vastaava kasvattaja joutuu ottamaan isomman 

ryhmän haltuunsa, jolloin lasten osallisuus kärsii.” (D) 

 

Osaltaan myös fyysisen oppimisympäristön laatuun liittyvät tekijät ovat kasvattajien näke-

myksen mukaan tärkeitä lasten osallisuutta tuettaessa. Oppimisympäristö tulisi kasvattajien 

mukaan järjestää niin, että lapset tulevat tietoisiksi ympäristön tarjoumista, kuten leluista, 

peleistä ja maalaustarvikkeista, voidakseen itsenäisesti suunnata toimintaansa. Tarvikkeiden 

tulisi olla fyysisesti lasten korkeudella ja aseteltuina houkuttelevasti esille kaappeihin sulke-

misen sijaan. Esimerkiksi yhdessä ryhmässä lapsille oli järjestetty puuhapöytä, jonka ääressä 

lapsi halutessaan saattoi omaehtoisesti ideoiden toteuttaa luovia toimintoja. Myös kuvien käy-

tön ja leikkitaulujen koettiin edistävän lasten osallisuuden toteutumista varhaiskasvatuksen 

oppimisympäristössä. Lisäksi eräs kasvattaja kuvasi havainneensa luontoretkien muodostu-

neen lasten osallisuutta tukevaksi toiminnaksi luonnon mahdollistaessa oppimisympäristönä 

lasten kiinnostusten ja ideoiden mukaisen toiminnan toteuttamista.  

 

Kasvattajien näkemyksistä kävi ilmi, että fyysisen oppimisympäristön asettamat reunaehdot 

saattavat myös muodostaa syyn rajoittaa lasten toimintaa. Lasten osallisuuden tukemista 

edistäväksi kasvattajat kuvasivat aikuisen kyvyn kääntää tilanteita myönteiseksi silloin, kun 

fyysiset tilat, välineet tai lasten oma toiminta herättävät aikuisessa tarpeen rajoittaa lasten 

toimijuutta. Fyysisen oppimisympäristön kehittämiseksi eräs kasvattaja esitti ajatuksen lasten 

korkeudelle sijoitettavista tauluista, joihin voitaisiin kiinnittää lasten tuotoksia turvallisin 

kiinnittimin vaarallisten nastojen sijaan. Toinen kasvattaja korosti aikuiselta vaadittavan 

myös kykyä ohjata lapsia myönteisesti huolimatta fyysisestä oppimisympäristöstä johtuvista 

reunaehdoista. 

 

”..tarjota tarjoumia, joista lapsi tulee tietoiseksi ja mahdollisesti niistä 

innostuneena kehittää leikkiä ja toimintaa itselleen sopivaksi.” (C.) 

 

”Esimerkiksi leikki kehittyy pienessä sisätilassa vauhdikkaaksi, kuinka 

myönteisesti ohjata lasten toimintaa siten, ettei leikki katkea, samalla 

kuitenkin toimintaympäristön fyysiset reunaehdot huomioiden.” (B.)  

 

Työssä muodostuva kiire vaikuttaa osaltaan kasvattajien mukaan lasten osallisuuden 

tukemista estäen, mutta toisaalta, lokakuussa 2017 eräs kasvattajista kuvasi kiireen 

kokemisen muuttuneen hankkeen kuluessa. Kyse on kasvattajan mukaan kyvystä opetella 

rajaamaan omaa tekemistään yrittämättä edes toteuttaa kaikkea kerralla. Tulisi myös 

hyväksyä, että välillä kasvattajallakin saattaa olla huonompi päivä, jolloin jotakin asiaa ei 

tulisi edes lähteä suorittamaan. Kasvattajien mukaan tulisi tiedostaa ne hetket, kun kykenee 

olemaan niin sanotusti laadukkaasti läsnä sekä myös hyväksymään sen, että joka hetki ei voi 
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olla tunnetasolla yhtä hyvässä vireessä. Eräs kasvattajista totesi, että tilanteet tulevat ja 

menevät, eikä kasvattajien tulisi asettaa liikaa vaatimuksia itselleen vaan hyväksyä, että 

paikoin hieman vähempi panostus riittää. Kasvattajien mukaan olennaiseksi muodostuu ajan-

käytönkin osalta kasvattajan asenne sekä vastuun ottaminen omasta tunnetilastaan suhteessa 

lapsiin sekä omiin tiimikavereihinsa. 

 

”Kiire on ehkä vain oma ajatus, kiire, kiire, mun pitää juosta. Mietinkin uudes-

taan, eihän minulla olekaan mikään kiire. Ajan kanssa otan esimerkiksi neljä 

lasta mukaan ja lähden käymään hoitamassa tarvittavan asian sen sijaan, että 

aikaisemmin juoksentelin menemään pitkin käytäviä kiireessä.” (A) 

 

Kesäkuun 2017 kehittämispalavereissa esille nousseiden kasvattajien näkemysten mukaan las-

ten osallisuuden tukemiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan kasvattajayhteisöissä lisäresursseja 

ammattitaidon, taloudellisten resurssien ja aikaresurssien muodossa. Kasvattajayhteisöt tar-

vitsisivat lasten osallisuutta tukevan toiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi lisää koulu-

tusta, lisäresursseja oppimisympäristön kehittämiseksi ja lapsiryhmän kanssa toimimista mää-

rittelevien reunaehtojen loiventamiseksi sekä pienryhmätoiminnan toteuttamiseksi. Koulutuk-

sen näkökulmasta useampi kasvattajista mainitsi tarpeen saada koulutusta, joka tarjoaisi 

erityisesti käytännön vinkkejä lasten osallisuuden edistämiseksi. Esille nousi myös toive saada 

työskennellä rauhassa oman lapsiryhmän kanssa niin, että sairauspoissaolot ja vaihtuvat sijai-

set, joustamattomat työvuorot, äkilliset siirrot toiseen ryhmään tai siivouksen, tekniikan ja 

ruokahuollon kaltaiset reunaehdot määrittelisivät varhaiskasvatustoimintaa nykyistä vähem-

män.  

 

Kasvattajista moni koki, että kasvattajatiimien yhteiseen suunnittelutyöhön tarvitaan lisää 

aikaa. Aikaresurssien lisääminen kasvattajien yhteisen suunnittelutyön toteuttamiseen 

edistäisi erään kasvattajan näkemyksen mukaan mahdollisuuksia luoda yhteisiä käsityksiä 

lasten osallisuutta tukevista toimintatavoista ja johdonmukaisuus puolestaan edistäisi lasten 

osallisuuden toteutumista. Toinen kasvattaja painotti, että kasvatushenkilöstön keskinäisen 

vuorovaikutuksen laadun kehittämiseen tarvitaan nykyistä enemmän aikaa ja mahdollisuuksia. 

Kasvatusyhteisön yhteishengen ja työilmapiirin kehittäminen edistäisikin kasvattajien 

näkemysten mukaan lasten osallisuuden tukemisen suotuisaa toteutumista. 

 

Vaikka lasten osallisuuden tukemiseen koettiin syyskaudella 2017 edelleen tarvittavan lisää 

resursseja, totesivat sekä päiväkodin X että päiväkodin Y kasvattajat lokakuussa 2017 saa-

neensa hankkeen aikana myös oivalluksia aineellisten resurssien ja lasten osallisuuden tuke-

misen väliseen riippuvuuteen nähden. Esimerkiksi jakotiloja koettiin olevan liian vähän lasten 

osallisuutta tukevan pienryhmätoiminnan toteuttamiseksi, mutta toisaalta kasvattajilla oli 

myös kypsynyt hyväksyvä näkemys siitä, että käytettävissä olevat tilat ovat sellaisia mitä 
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ovat. Eräs kasvattaja kuvasi kuinka oman asenteen myötä myös tilojen kohdalla voidaan näh-

dä mahdollisuuksia ja kääntäen heikkoudetkin mahdollisuuksiksi miettimällä, mitä on käytet-

tävissä ja kuinka lapset osaavat nähdä tiloissa mahdollisuuksia sen sijaan, että keskitytään 

siihen, mitä ei ole. Toinen kasvattajista totesi, että olennaista olisi kyetä lasten tavoin näke-

mään tiloissa mahdollisuuksia estämättä lasten toimintaa omilla rajaavilla asenteillaan. Tä-

män kaltainen asenne vähentää erään kasvattajan mukaan myös tarvetta taloudellisille lisäre-

sursseille.  

 

”Ei mitään (tarvita lisää), muutetaan omaa suhtautumistapaa!” (E.) 

 

”Se, että satsataan siihen, mitä on käytettävissä ja saatavilla… Luovuus ei tar-

vitse hienoja tiloja (tai isoja rahoja).” (B) 

 

”… lapset eivät näe, että voi voi kun tilat ovat tällaiset… lapset löytävät oman 

tilansa ja kolonsa, kun heille antaa mahdollisuuden.” (U.) 

 

6 Tulosten tarkastelu ja pohdinta 

 

Tämä luku muodostaa opinnäytetyön tulosten tarkasteluosion. Luku 6.1 sisältää johtopäätök-

set ja luku 6.2 pohdinnan. Luvussa 6.3 tarkastelen opinnäytetyön validiteettia ja reliabiliteet-

tia ja luvussa 6.4 eettisiä kysymyksiä. 

 

6.1 Johtopäätökset 

 

Oppivan yhteisön avaimet hankkeen kuluessa kasvattajien näkemys lasten osallisuuden ole-

muksesta muokkaantui. Hankevuoden alussa kasvattajat mielsivät lasten osallisuuden lähene-

vän ajatusta vapaasta kasvatuksesta. Vuoden 2017 lopulla lasten osallisuus ymmärrettiin to-

teutuvaksi tarkoituksenmukaisesti eri tasoilla riippuen meneillään olevasta tilanteesta. Opin-

näytetyön tulosten mukaan hankkeen aikana toteutettu kehittämistyö edisti päiväkodin X ja Y 

kasvattajaedustajien tietoisuutta siitä, mitä lasten osallisuus merkitsee ja kuinka sitä voidaan 

tukea. Kasvattajien ajattelutapa muuttui siten, että he oivalsivat hankkeen kuluessa lasten 

osallisuuden olevan asia, joka on sisältynyt varhaiskasvatuksen arkeen aikaisemminkin ja sa-

malla kasvattajien tietoisuus lasten osallisuudesta voimistui. Kasvattajat havahtuivat myös 

ymmärtämään, että kasvattajayhteisön jäsenien osallisuusosaaminen kehittyy kullakin omassa 

tahdissaan. Lisäksi huoltajien osallisuuden kehittäminen alettiin nähdä entistä merkitykselli-

sempänä lasten osallisuuden tukemiselle varhaiskasvatuksessa. 
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Opinnäytetyön tulosten mukaan kasvattajille heräsi ymmärrys siitä, että kasvattajien oma 

asenne on merkittävässä roolissa lapsen osallisuuden mahdollistumiseen nähden. Vastaavan-

lainen tulos kävi ilmi myös Koivulan (2011) tutkimuksessa. Osallisuutta edistävän kehittämis-

hankkeen havaittiin tukevan kasvattajien ajatusten tasolla tapahtuvia prosesseja (Koivula 

2011). Myös Leinosen ym. (2011) tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia. Lasten osallisuu-

den tukemiseksi toteutettava kehittämistyö edistää kasvattajien kykyä tukea lasten osalli-

suutta (Leinonen ym. 2011). Opinnäytetyön tulosten, Leinosen ym. (2011) tutkimuksen sekä 

Virkin (2015) tutkimuksen tulosten mukaan kasvattajien asenteet ovat merkittävässä roolissa 

lasten osallisuuden mahdollistumisessa. 

 

Opinnäytetyön tulosten perusteella lasten osallisuuden perusedellytyksiin lukeutuvat kasvat-

tajan kyky havainnoida lapsia sensitiivisesti, vastata lasten aloitteisiin lapsilähtöisesti ja kyky 

edistää lapsen kuulluksi tulemista olemalla aidosti läsnä. Samoin kyky reflektoida henkilökoh-

taista asennetta ja toimintatapaa sekä kehittää tapaansa työskennellä osoittautuivat tärkeiksi 

lasten osallisuuden mahdollistumiselle. Myös Vennisen ym. (2010) tutkimusten mukaan maini-

tut seikat ovat merkityksellisiä lasten osallisuuden toteutumiselle. Tärkeitä ovat kasvattajan 

kyvyt havainnoida lasta sensitiivisesti ja monipuolisesti, huomioida lasten näkökulmia ja ke-

hittää omaa toimintaansa osallisuutta kannattelevaksi (Venninen ym. 2010). Leinosen ym. 

(2011) tutkimustulokset niin ikään tuovat esille kasvattajan ammattitaidon kehittämisen tär-

keyden. Osallisuuden kannatteleminen edellyttää sellaisten työksentelytapojen sisäistämistä, 

arviointia ja kehittämistä, jotka edistävät osallisuutta (Leinonen ym. 2011). Koivulan (2011) 

tutkimustulokset lähenevät edellä esitettyjä. Lapsilähtöisyys sekä aikuisten taholta ohjattu 

toiminta vaikuttavat lasten osallisuuden toteutumiseen (Koivula 2011).  

 

Virkin (2015) tutkimuksen tulosten mukaan tilannetekijät ja lasten toimijuuden tarkoituksen-

mukaisuus suuntaavat osallisuuden toteutumista. Lisäksi lasten kyvyt olla vaikuttamassa asioi-

hin heijastuvat toimijuuden toteutumiseen (Virkki 2015). Opinnäytetyön tulosten perusteella 

kasvattajan tuleekin vuorovaikutustilanteissa kantaa viimekäden vastuu ja huolehtia toimin-

nan tarkoituksenmukaisuudesta suhteessa lasten kehitystasoon. Virkin (2015) tutkimuksen tu-

lokset osoittavat tärkeäksi kannatella myös lasten keskinäisiä toverisuhteita lasten toimijuu-

den ja aloitteellisuuden tukemiseksi.  

 

Lasten osallisuutta edistävä vuorovaikutus ja kasvattajan kyky kuulla lasta toteutuvat lasten 

ja aikuisten välillä etenkin pienryhmätoiminnan yhteydessä.  Vastaavankaltaisen tuloksen 

pienryhmätoiminnan merkityksestä saivat tutkimuksissaan myös sekä Leinonen ym. (2011), 

Virkki (2015) että Koivula (2011). Lisäksi lasten kuuleminen ja osallisuuden mahdollistuminen 

vaativat opinnäytetyön tulosten mukaan kasvattajien ja huoltajien osallisuuden edistämistä 

sekä sujuvaa kasvattajien välistä ja huoltajien kanssa toteutettavaa kasvatusyhteistyötä. Myös 
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Clarkin ja Mossin (2005) tutkimuksen mukaan lasten kuuleminen edellyttää lasten näkemykset 

huomioivaa lasten, henkilöstön ja huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta (Clark 2007).  

 

Lasten kokemus yhteisön jäsenyydestä ja yhteisöllisyydestä vahvistuu opinnäytetyön tulosten 

mukaan silloin, kun kasvattajat tukevat lasten mahdollisuutta aktiivisen toimijuuteen aikuis-

ten tehtäviksi mielletyissä askareissa. Arjen askareisiin mukaan ottaminen muodostuu tärke-

äksi keinoksi tukea lasten osallisuutta sekä voi myös helpottaa aikuisia askareiden suorittami-

sessa. Lasten osallisuutta edistää myös aikuisten lapsille luomat mahdollisuudet demokraatti-

seen päätöksentekoon. Myös Schildrout (1975/2002) on tutkimuksessaan saanut vastaavia tu-

loksia. Schildroutin (1975/2002) tutkimuksessa kävi ilmi, että aktiivinen toimijuus yhteisön 

tärkeissä asioissa auttaa lapsia oppimaan toimintakulttuuriin sisältyviä normeja ja lasten osal-

lisuudesta kehittyy yhteisölleen voimavara aikuisten ja lasten keskinäisen yhteistyön kautta 

(Corsaro 2011, 36 – 37). Vennisen ym. (2010) tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia opin-

näytetyön tulosten ja Schildroutin (1975/2002) tutkimustulosten kanssa. Lasten osallisuuden 

toteutumiselle on olennaista mahdollisuus tulla kuulluksi, vaikuttaa päätöksentekoon ja osal-

listua näkemyksineen yhteisönsä todellisuuteen, minkä myötä lapsi oppii omatoimisuutta ja 

kykyä kantaa vastuuta ratkaisuistaan (Venninen 2010).  

 

Lapsen rohkaiseminen ilmaisemaan näkemyksiään, keskusteleminen yhdessä, vaihtoehtojen 

tarjoaminen, mielipiteiden kysyminen ja lasten kysymyksiin vastaaminen edistävät opinnäyte-

työn tulosten mukaan lasten osallisuutta. Vastaavia tuloksia on saanut toteuttamassaan tut-

kimuksessa myös Virkki (2015). Opinnäytetyön tulosten mukaan kasvattaja voi myös lapselle 

antamallaan myönteisellä palautteella tukea sekä yksittäisen lapsen kokemusta onnistumises-

ta yhteisönsä jäsenenä että lapsiryhmän keskuudessa vallitsevaa halua olla aktiivisena toimi-

jana yhteisössään. Vennisen ym. (2010) tutkimustulokset osoittavat vastaavaa. Lasten kannus-

taminen on tärkeä osallisuutta tukeva tekijä (Venninen ym. 2010). Opinnäytetyön tulosten 

perusteella myös kasvattajien taito perustella itselleen, minkä vuoksi lasten toimintaa rajoi-

tetaan, vähentää lasten aktiivisen toimijuuden turhaa rajoittamista. Virkin (2015) tutkimuk-

sen mukaan omaehtoisen toiminnan mahdollistuminen muodostuukin osaltaan lähtökohdaksi 

lasten osallisuutta kannattelevalle toimijuudelle.  

 

Oppimisympäristön kehittämisen ja lasten osallisuuden osalta Clarkin ja Mossin (2005) tutki-

mus osoittaa, että aikuisten on varattava aikaa lasten kanssa yhdessä käytävälle pohdinnalle. 

Näin aikuisille voi avautua ymmärrys lasten näkemyksistä suhteessa oppimisympäristön kehit-

tämiseen (Clark 2007). Opinnäytetyön tulosten perusteella puolestaan lasten ulottuville op-

pimisympäristössä asetettavat tarjoumat ovat olennainen lähtökohta lasten aktiivisen toimi-

juuden tukemiseksi ja sitä kautta osallisuuden toteutumiseksi. Myös Virkin (2015) tutkimuksen 

tulokset osoittavat vastaavaa. Toimintaympäristön muovaaminen on yksi kasvattajien keinois-

ta kannatella lasten aktiivisen toimijuuden toteutumista (Virkki 2015). Lisäksi lasten osalli-
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suutta mahdollistavana oppimisympäristönä toimii myös luonto suoden lapsille ympäristön, 

jossa innostua ja toimia omien mielenkiintojensa mukaisesti. Myös Fillerin (2008) tutkimustu-

lokset osoittavat luonnossa vapaasti toimimisen kannattelevan lasten osallisuuden toteutumis-

ta ja harjaannuttavan niin lasten vuorovaikutustaitoja, kykyä keskinäiseen yhteistyöhön kuin 

päätöksentekoon.  

 

Varhaiskasvatuksen fyysisen oppimisympäristön ohella myös psyykkisen oppimisympäristön 

laatu vaikuttaa opinnäytetyön tulosten mukaan lasten osallisuuden mahdollistumiseen. Kasva-

tusyhteisössä vallitseva ilmapiiri, henkilöstön yhteishenki, yhteistyön laatu ja niiden kehittä-

minen ovat olennaisia vaikuttimia lasten osallisuuden toteutumiseen nähden. Lisäksi myöntei-

sen vuorovaikutussuhteen rakentaminen suhteessa jokaiseen lapseen on opinnäytetyön tulos-

ten perusteella tärkeä lasten osallisuutta kannatteleva tekijä. Vennisen ym. (2010) ja Virkin 

(2015) tutkimusten tulokset ovat yhteneväisiä mainittuihin opinnäytetyön tuloksiin nähden. 

Lasten osallisuuden toteutumiselle sekä fyysiseen oppimisympäristöön että oppimisympäris-

tössä vallitsevaan ilmapiiriin liittyvät tekijät ovat merkityksellisiä (Venninen ym. 2010). Tur-

vallisen ilmapiirin luominen on tärkeää (Virkki 2015). Myös Leinosen ym. (2011) tutkimuksen 

perusteella vuorovaikutuksen kehittäminen on merkittävä tekijä lasten osallisuuden tuke-

miseksi edistäen aidon läsnäolon, kuuntelemisen ja aikuisen ja lapsen välisen ajatustenvaih-

don toteutumista. Kasvatusyhteisön ilmapiiri osoittautui myös Leinosen ym. (2011) tutkimuk-

sessa merkittäväksi osallisuutta edistäväksi tekijäksi. 

 

Opinnäytetyön tulosten kaltaisesti myös Vennisen ym. (2010) tutkimuksen tuloksista käy ilmi 

tekijöitä, jotka estävät lasten osallisuuden tukemista. Vennisen ym. (2010) tutkimustuloksista 

poiketen melun osallisuutta estävä vaikutus ei tullut opinnäytetyön tuloksissa esille, mutta 

muilta osin tulokset ovat vastaavia seuraavassa kuvattujen Vennisen ym. (2010) tutkimustu-

losten kanssa. Lasten osallisuutta estäviä tekijöitä ovat suuri lasten määrä suhteessa paikalla 

oleviin kasvattajiin, henkilöstön vaihtuvuus, fyysisten tilojen epäkäytännöllisyys, meteli, vuo-

rovaikutuksen painottuminen kasvattajien keskinäiseen jutusteluun, kasvattajien väsymys, 

keskittömättämyys ja kiire, puutteet kasvattajan taidoissa tai motivaatiossa, tiukasti vakiin-

tuneet toimintatavat ja vakiona pysyvä aikataulustruktuuri (Venninen ym. 2010). Koivulan 

(2011) tutkimuksessa kävi ilmi, että kiire estää lasten osallisuuden toteutumista. Kiireessä 

lapsen kuuleminen ei kasvattajien taholta toteudu (Koivula 2011). Myös opinnäytetyön tulok-

sissa kiire osoittautui lasten osallisuuden tukemista estäväksi tekijäksi. Toisaalta, kiire on 

opinnäytetyön tulosten mukaan käsitettävissä myös kasvattajien asenteesta riippuvana koke-

muksena ja kasvattaja voi itse toimillaan vaikuttaa ajankäyttöönsä.  

 

Opinnäytetyön tulosten perusteella kasvattajat tarvitsevat lasten osallisuuden tukemisen 

edistämiseksi enemmän aikaa varhaiskasvatustyön suunnitteluun, lisää ammattitaitoa edistä-

vää koulutusta, mahdollisuuksia pienryhmätoiminnalle sekä varhaiskasvatustoimintaa rajaa-
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vien reunaehtojen pienentämistä ja resursseja oppimisympäristön kehittämiseen. Koivulan 

(2011) tutkimustuloksissa resurssitarve nousi myös esille. Kasvattajat kaipaavat lisää konk-

reettisia keinoja ja esimerkkejä lasten osallisuuden tukemisen edistämiseksi (Koivula 2011). 

Toisaalta, Oppivan yhteisön avaimet -hankkeen aikana tehty kehittämistyö sai päiväkodin X ja 

Y kasvattajaedustajat havaitsemaan olennaisimmaksi resurssikseen kasvattajan myönteisen 

asenteen, joka vähentää kokemusta lisäresurssien tarpeesta ja lisää ymmärrystä käytettävissä 

olevista mahdollisuuksista.  

 

Koivulan (2011) tutkimuksen mukaan lasten osallisuus toteutuu varhaiskasvatuksen arjessa eri 

tasoisesti riippuen toiminnasta. Se, miten paljon toimintaa ohjaavat aikuiset ja kuinka voi-

makkaasti lapsilähtöisyys toteutuu riippuvat toiminnasta, joista leikissä lasten osallisuus to-

teutuu vahvimmin ja muissa toiminnoissa satunnaisesti (Koivula 2011). Myös opinnäytetyön 

tulokset osoittavat, että lasten osallisuus toteutuu eri toimintojen yhteydessä eri tasoilla lei-

kin muodostaessa lapsilla vahvan osallisuuden. Lasten osallisuus toteutuu opinnäytetyön tulos-

ten mukaan Hartin (1995) tikapuumalliin nähden yleisimmin tasoilla neljästä kahdeksaan riip-

puen siitä, minkälaisesta toiminnasta on kyse ja mikä on lasten ikä- ja kehitystaso. Hartin 

(1995) tikapuumallin kolme alinta askelmaa kuvaavat tilanteita, joissa lasten osallisuus ei to-

teudu ollenkaan siksi, että lapsille ei avata toiminnan merkitystä eikä mahdollisteta aitoa 

toimijuutta, kun askelmilla neljästä kahdeksaan osallisuus toteutuu (Shier 2001, 109). Opin-

näytetyön tulosten mukaan osallisuuden asettuminen tasoille yhdestä kolmeen johtuu osal-

taan myös  lapsen ikä- ja kehitystason mukaisista edellytyksistä, jos lapsella ei ole edellytyk-

siä käsittää toiminnan merkityssisältöä saamastaan tuesta huolimatta tai lasten aktiivinen 

toimijuus ei tilanteessa ole tarkoituksenmukaista.  

 

Opinnäytetyön tulosten mukaan myös kasvattajat ovat osallisuuden olemuksen ymmärtämi-

seen ja tukemiseen nähden eri vaiheissa keskenään. Koivulan (2011) tutkimuksen tulokset 

osoittavat samaa. Lasten osallisuus riippuu myös aikuisten tavasta painottaa toimintatavas-

saan lapsilähtöisyyttä ja aikuisen johtaman toiminnan keskinäistä suhdetta. Shierin (2001) 

osallisuuden viittä tasoa kuvaavan asteikon mukaisesti organisaation jäseniltä vaaditaankin 

sitoutumista ja hyväksyntää lasten osallisuutta tukevan toimintatavan sisällyttämiseksi toi-

mintakulttuuriin.  

  

6.2 Pohdinta 

 

Opinnäytetyön toteuttaminen toimintatutkimuksellisena prosessiarviointina pohjautuen kas-

vattajien omiin näkemyksiin osoittautui tutkimusongelman näkökulmasta onnistuneeksi ratkai-

suksi. Opinnäytetyön tulokset vastasivat asetettuun tutkimuskysymykseen. Kasvattajien aja-

tukset suhteessa lasten osallisuuden tukemiseen Oppivan yhteisön avaimet -hankkeen aikana 
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kuvastuivat monipuolisina ja muokkautuvina. Kasvattajien itse tuottama reflektio tuotti kehit-

tämisprosessin aikana tietoa kasvattajien kokemuksista lasten osallisuudesta sekä tarpeisiin 

osallisuuden kehittämisen edistämiseksi niin kasvattajiin itseensä liittyvien tekijöiden kuin 

oppimisympäristöön ja lasten huoltajiin nähden. Tuloksista ilmenee myös kasvattajien koke-

mus ajatustavassaan tapahtuneesta muutoksesta suhteessa oman asenteen merkitykseen 

osallisuuden tukemisen mahdollistajana. Hankkeen alussa kasvattajilla vallinnut hämmennys 

lasten osallisuuden määritelmään nähden muotoutui paitsi yksikkökohtaisten kehittämispro-

jektien ja hankkeen aikana saatujen koulutusten myötä, erityisesti kasvattajien oman ja kes-

kinäisen reflektion kautta. Kasvattajien näkemys osallisuudesta muovautui hankkeen aikana 

kohti ymmärrystä, johon sisältyy lapsilähtöisyyden rinnalla aikuisen asenne ja taito asettaa 

lapsen ikä- ja kehitystasoon sekä tilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisia rajoja.  

 

Lapsen osallisuuden tukemisen lähtökohdiksi osoittautui opinnäytetyön tulosten perusteella 

muodostuvan erityisesti kasvatushenkilöstön osaamiseen ja asenteisiin liittyvät seikat, mutta 

myös varhaiskasvatustoimintaan vaikuttavat reunaehdot sekä huoltajien osallisuuden toteu-

tuminen. Tulosten myötä hahmottuukin vaikutelma siitä, kuinka lapsen osallisuuden mahdol-

listuminen on riippuvainen kaikkien Oppivan yhteisön jäsenten osallisuuden laadusta. Tulok-

sista nousi esille myös tarpeita lisäresursseille lasten osallisuutta tukevan toiminnan 

toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, mikä osaltaan voi auttaa suuntaamaan varhaiskasvatustoi-

minnan kehittämistä vastaisuudessa. 

 

Jatkokehittämistarpeeksi näyttäisi opinnäytetyön tulosten valossa muodostuvan paitsi lasten 

osallisuuden kehittämisen jatkaminen, myös huoltajien osallisuuden edistäminen. Uudenlais-

ten toimintamallien löytäminen huoltajien ja kasvatushenkilöstön välisen yhteistyön toteut-

tamiseksi näyttäisi olevan yksi seuraavista askelista kohti Oppivan yhteisön kehittymistä. Myös 

hankkeen aikana toteutuneen kasvatushenkilöstön keskinäisen avoimen keskustelun ja reflek-

tion jatkaminen Oppivan yhteisön rakentumiseksi muodostuu tärkeäksi. Tätä prosessia voivat 

osaltaan tukea myös vastaisuudessa reflektion ja arvioinnin tueksi opinnäytetyön yhteydessä 

luodut ja prosessiarvioinnin aikana käytetyt arviointityökalut. Lasten osallisuuden ohella sekä 

huoltajien että kasvatushenkilöstön osallisuuden olemuksen ja toteutumistapojen tutkiminen 

voisi tuottaa hedelmällistä tutkimustietoa vastaisuudessa laadukkaan varhaiskasvatuksen to-

tetuttamiseksi Oppivan yhteisön olemusta ilmentäen. 

 

6.3 Validiteetti ja reliabiliteetti 

 

Validiteetilla viitataan siihen, miten tarkoituksenmukaisesti tutkimuksessa on onnistuttu valit-

semaan tutkittavaa kohdetta kuvaavat mittarit. Reliabiliteetti viittaa puolestaan siihen, onko 

käytetyllä mittarilla mahdollista saada eri mittauskerroilla samanlainen mittaustulos. Toimin-
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tatutkimuksen ollessa kyseessä luotettavuusarviointia haastaa tavanomaisesta laadullisesta 

tutkimuksen päämäärästä poikkeava pyrkimys muutoksen saavuttamiseen. Laadullisen tutki-

muksen luotettavuusmittarit eivät sovellu toimintatutkimukselliseen strategiaan sellaisinaan, 

sillä muutoksen tavoittelu luo jännitettä tutkimuksen luotettavuuden arvioinnille. Tulosten 

siirrettävyys kuvastaa osaltaan toteutetun tutkimuksen laatua, mutta ei ole laadullisen tutki-

muksen varsinainen tavoite. Toimintatutkimuksen kohdalla tulosten pätevyyden voidaan kat-

soa ulottuvan vain tutkittavaan tapaukseen. (Kananen 2014, 126 – 127, 132 - 135.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi pohjautuu tutkittavan näkemykseen tu-

losten oikeellisuudesta. Tutkijan ja tutkittavan tulkinta eivät aina kohtaa, minkä vuoksi me-

netelmällinen triangulaatio eli erilaisten menetelmien hyödyntäminen on perusteltua luotet-

tavuuden lisäämisen näkökulmasta. (Kananen 2014, 132.) Tässä opinnäytetyössä yhdistyivät 

tiedonkeruun menetelminä sekä toteuttamani kasvattajatiimin keskustelun havainnointi että 

kasvattajien omakohtaisten näkemysten kartoittaminen arviointityökalulomakkein, jotka si-

sälsivät avoimia kysymyksiä ja monivalintaan perustuvan väittämäosion. Lisäksi  havainnoides-

sani esitin tarkentavia kysymyksiä kasvattajille heidän esille nostamiinsa näkökulmiin nähden 

varmistaakseni käsittäneeni asian tarkoitetulla tavalla. 

 

Tutkimustulosten ristiriidattomuuden arviointia voidaan toteuttaa ulkopuoliseen arvioijaan 

tukeutumalla. Tehtyjä ratkaisuja ulkopuolisen on mahdollista tarkastella tutkimusprosessin 

aikana tutkijan toteuttamaan dokumentointiin perehtymällä. (Kananen 2014, 132 – 135.) 

Opinnäytetyöprosessin luotettavuuden saavuttamiseksi kirjoitin tutkimuspäiväkirjaa. Doku-

mentoin kehittämispalavereiden etenemisen, aineiston keruutapojen toteutumisen, kerätyn 

aineiston ja tekemäni ratkaisut prosessin jokaisessa vaiheessa. Kerätyn aineiston luovutin 

kohdepäiväkotien kasvattajaedustajien ja päiväkodinjohtajien luettavaksi mahdollisia täyden-

nyksiä ja oikaisuja varten. Luovutin valmiin opinnäytetyöni tekstin luettavaksi myös Porvoon 

kaupungin varhaiskasvatuspäällikölle ja varhaiskasvatuksessa hankkeesta vastaaville ennen 

opinnäytetyön julkaisemista. Koko prosessin toteutuksen ajan konsultoin opinnäytetyötä oh-

jaavaa varhaiskasvatuksen lehtoria, joka osaltaan toi näkemyksensä opinnäytetyön toteutuk-

seen.  

 

Opinnäytetyöni tuloksia kirjoittaessani noudatin tarkasti aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

periaatteita. Johtopäätöksiä kirjoittaessani nojauduin tutkimusongelman kannalta merkityk-

sellisiin aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. Tulkinta vaikuttaa tutkittavasta aineistosta muo-

dostettaviin tuloksiin, mutta vahvistettavuutta voidaan tukea rinnastamalla tutkimustuloksia 

toisten tutkijoiden tekemiin samaan ilmiöön liittyviin tutkimuksiin. (Kananen 2014, 133.)  
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6.4 Eettiset kysymykset  

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on määritellyt hyvälle tieteelliselle käytännölle viitekehyk-

sen, jota laadukkaalta tutkimukselta edellytetään. Tutkimuksen toteuttamisen, saatujen tu-

losten dokumentoimisen ja esittämisen sekä johtopäätösten muodostamisen on pohjauduttava 

rehellisyydelle, kaikinpuoliselle huolellisuudelle ja täsmällisyydelle. (Hyvä tieteellinen käy-

täntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2013, 6.) Opinnäytetyötä toteuttaes-

sani toimin noudattaen yllä mainittuja periaatteita. Päivitin ja kartutin opinnäytetyöprosessin 

näkökulmasta olennaista tieteellisteoreettista ja tutkimuksellista tietouttani. Sitouduin kai-

kissa opinnäytetyöprosessin aikana tekemissäni päätöksissä toimimaan kyeten perustelemaan 

ratkaisuni kestävästi ja dokumentoimaan tarkasti. 

 

Tutkimus tulee toteuttaa tieteelliset tuntomerkit täyttävin ja eettisesti vastuullisin menetel-

min niin tietoa kerättäessä, tutkittaessa kuin saatuja tuloksia arvioitaessa. Olennaista on, et-

tä tieteellistä tietoa kuvastavat avoimuus ja tuloksia esitettäessä toimitaan vastuullisesti. 

(Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2013, 6.) Ke-

räämääni aineistoa säilytin lukollisessa kaapissa, jonka avaimet eivät olleet ulkopuolisten 

ulottuvilla. Tietokoneellani käsittelemäni aineistot olivat salasanan takana ja tietokoneeni 

suojattu asianmukaisella virusturvalla. En lähettänyt salassapidettäviksi lukeutuvia tietoja 

sähköisesti. Tietoa kerätessäni, tutkiessani ja tuloksia arvioidessani nojauduin aihetta koske-

vaan aikaisempaan tutkimukseen ja ajankohtaiseen keskusteluun. Aineistonkeruussa pitäydyin 

havainnoijan roolissa tuomatta omia näkemyksiäni osaksi aineistoa tai johdattelematta kas-

vattajien keskustelun sisältöä. Aineistoa analysoidessani kunnioitin aineistoa merkityksellisenä 

lähtökohtana tutkimustulosten muodostumiselle. Tulosten tulkinnassa pitäydyin toteavassa 

otteessa varoen sekoittamasta itsestäni lähtöisin olevia tulkintoja tuloksiin. 

 

Tutkijan on kunnioitettava toisten tutkijoiden tieteellisiä aikaansaannoksia ja tuotava asiaan 

kuuluvalla arvokkuudella esiin viittaukset muiden toteuttamiin tutkimuksiin. Julkistettaessa 

omaa tutkimusta ja siinä tehtyjä tuloksia on myös muiden totetuttamat tutkimukset tuloksi-

neen tuotava arvostavalla tavalla esille. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen 

käsitteleminen Suomessa 2013, 6.) Perehdyin opinnäytetyöprosessini aikana olennaisiin ai-

heesta tehtyihin tutkimuksiin ja esitin aikaisempia tutkimuksia asianmukaisesti opinnäytetyös-

säni. Viittasin muiden tekemiin tieteellisiin julkaisuihin asianmukaisella tavalla Laurean viit-

tausohjeita noudattaen. Missään tilanteessa en plagioinut toisten tuottamia julkaisuja tai nii-

den osia. 

 

Tutkimusprosessin toteutus on organisoitava suunnitteluvaiheesta tutkimusvaiheeseen ja tut-

kimuksenkulun selostamiseen ja saavutetun aineiston taltioimiseen nähden siten, että tieteel-

lisen tiedon vaatimukset täyttyvät. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsit-
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teleminen Suomessa 2013, 6.) Opinnäytetyöni kohdalla organisointi toteutui huolellisen suun-

nittelun ja toteusvaiheen aikana lehtoreiden ja Porvoon varhaiskasvatuksen edustajien kon-

sultoinnin tukemana. Luovutin opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa luonnosversiot sekä opin-

näytetyön kokonaisuudessaan Porvoon varhaiskasvatusta edustaneiden luettaviksi mahdollis-

taen tekstisisällön kommentoimisen.  

 

Tutkimuksen toteuttamiseksi tulee huolehtia asianmukaisten tutkimuslupien ja mahdollisten 

eettisten ennakkoarviointien hankkimisesta. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäi-

lyjen käsitteleminen Suomessa 2013, 6.) Tutkimusluvan ja hankesopimuksen hakemisesta huo-

lehdin opinnäytetyösuunnitelmani tultua hyväksytyksi. Kun kyseessä on hankkeistettu tutki-

mus, on tutkimusprosessia edeltävästi sovittava osapuolten väliset oikeudet, säännöt liittyen 

tekijyyteen ja käyttöoikeuksiin, vastuut ja sitoumukset, sekä se, miten tutkimusta toteutet-

taessa syntyvää aineistoa säilytetään. Sopimuksia on mahdollista täsmentää tutkimusprosessin 

aikana. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2013, 6 

- 7.) Ennen opinnäytetyön aloittamista kävin neuvonpidon opinnäytetyöhöni liittyen yhteys-

henkilökseni Porvoon kaupungin varhaiskasvatuksesta nimetyn henkilön sekä opinnäytetyötäni 

ohjanneen lehtorin kanssa. 

 

Mikäli tutkimuksella on rahoittajia tai muita olennaisia sidonnaisuuksia, tulee nämä ilmaista 

tutkimuksessa mukana oleville ja kaikille niille, joita edellä mainitut koskettavat. Nämä sei-

kat tulee myös tuoda esille tulosten julkaisun yhteyteen dokumentoituina. (Hyvä tieteellinen 

käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2013, 6 - 7.) Otin selvää Oppivan 

yhteisön avaimet-hankkeen ja Porvoon kaupungin varhaiskasvatuksen sekä Laurea-

ammattikorkeakoulun taholta yhteyshenkilöinäni olevilta, mitkä yllä mainituista seikoista kos-

kevat opinnäytetyötäni. Opinnäytetyöni rahoituksen, kuten matkakulujen maksun hoidin itse. 

 

Mikäli tutkijoiden oletetaan olevan jäävejä minkä tahansa tieteeseen ja toteuttamaansa tut-

kimustyöhön kuuluvien arvioiden tai päätösten ratkaisemiseen nähden, on tutkijoiden tällöin 

vetäydyttävä näitä koskien toimimasta. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen 

käsitteleminen Suomessa 2013, 7.) Huomioin jääviys asian, kun vastaanotin opinnäytetyö-

mahdollisuuden hankkeen viitekehyksessä ja olin tietoinen mahdollisuudestani toimia esteettä 

opinnäytetyön toteuttajana. 
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