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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä tarkastelemme varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä painot-

taen oppimisympäristön psyykkistä ja sosiaalista ulottuvuutta, jonka keskeinen ele-

mentti on vuorovaikutus. Olemme huomioineet vuorovaikutuksen myös fyysisen oppi-

misympäristön tarkastelun yhteydessä. Varhaiskasvatusta ohjaa Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on uudistettu 2016 ja 

määrätty käyttöönotettavaksi 2017. Uudistus toi mukanaan varhaiskasvatukseen uuden 

käsitteen, oppimisympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016: 31) 

mukaan “Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, välineitä ja tarvik-

keita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta.” Koska varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteiden (2016: 17) mukaan lastentarhanopettajan työnkuva on 

laajentunut muun muassa niin, että kokonaisvastuu pedagogiikasta on ryhmän lasten-

tarhanopettajalla, olemme käsitelleet aihetta lastentarhanopettajan näkökulmasta. Tä-

män opinnäytetyöprosessin aikana varhaiskasvatuksessa on tapahtunut lakimuutos 

(540/2018), joka on muun muassa muuttanut varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtä-

vänimikkeitä niin, että lastentarhanopettajan tehtävänimike muuttui varhaiskasvatuksen 

opettajaksi. Käytämme tässä opinnäytetyössä edelleen nimikettä lastentarhanopettaja, 

koska opinnäytetyön toteutus on tehty ennen uutta lakimuutosta.  
 

Kiinnostuksemme kohdistuu lastentarhanopettajan mahdollisuuksiin hyödyntää tietoa 

oppimisympäristöistä ja vuorovaikutuksesta pedagogisesti. Opinnäytetyön tarkoitukse-

na on tarkastella lastentarhanopettajien näkemyksiä oppimisympäristöistä sekä miten 

lastentarhanopettajat kertovat huomioivansa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen oppi-

misympäristön mahdollisuudet päiväkodin pedagogisessa toiminnassa. Tavoitteena 

tällä opinnäytetyöllä on tuottaa käytännönläheistä tietoa siitä, kuinka oppimisympäris-

tön ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia huomioidaan ja voidaan hyödyntää varhais-

kasvatuksessa. Olemme haastatelleet lastentarhanopettajia siitä, kuinka varhaiskasva-

tuksen oppimisympäristöt lastentarhanopettajien keskuudessa ymmärretään, ja millai-

sia fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä ratkaisuja he hyö-

dyntävät toteuttaessaan varhaiskasvatussuunnitelman määrittelemää pedagogiikkaa. 

Aiheen valintaan on tutkitun tiedon lisäksi osaltaan vaikuttanut omat kokemuksemme 

päiväkotien ilmapiirin ja vuorovaikutuksen laadun vaihtelevuudesta.  
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Aiemman tutkimuksen mukaan vuorovaikutuksen laadussa ja ilmapiirissä on vaihtele-

vuutta päiväkotien välillä (Kalliala 2008: 269–270). Varhaiskasvatuksen korkean laadun 

on nähty koostuvan useista tekijöistä, kuten muun muassa laadukkaasta ympäristös-

tä, suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta pedagogiikasta sekä tyypillisten ja erityisten 

tarpeiden huomioimisesta (Pihlaja & Viitala 2018: 18–19). Virallista, velvoittavaa var-

haiskasvatuksen laadun arviointijärjestelmää ei kuitenkaan tällä hetkellä Suomessa ole 

(Karvi n.d.). Päiväkotien henkilöstön koulutustaso on nähty yhtenä varhaiskasvatuksen 

laadun keskeisenä tekijänä. Korkeakoulutettujen lastentarhanopettajien on havaittu 

muun muassa suhtautuvan lapsiin sensitiivisemmin matalamman koulutuksen omaaviin 

verrattuna. (Kalliala 2008: 92–93.) Myönteisen vuorovaikutuksen ja emotionaalisen 

tuen sekä aikuisten ja lasten välillä, että lasten vertaisryhmissä on todettu toimivan 

suojaavina tekijöinä lapsen kehitykselle. Huonolaatuisen varhaiskasvatusympäristön on 

myös pohdittu voivan toimia jopa lapsen kasvun ja kehityksen yhtenä riskitekijänä. 

(Pihlaja 2018: 149.) Laki on määritellyt lastentarhanopettajien määräksi aiemmin 1:3 

päiväkodin kasvatushenkilöstöstä, mutta uuden varhaiskasvatuslain myötä korkeakou-

lutetun henkilöstön määrä päiväkotiryhmissä on nousemassa siirtymäajan jälkeen kah-

teen kolmasosaan (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 §37). Tällä hetkellä pääkaupunki-

seudulla on kuitenkin pula lastentarhanopettajista eikä kaikkia lastentarhanopettajan 

paikkoja saada täytettyä tehtävään koulutetulla työvoimalla, mikä on vähentänyt kor-

keakoulutettujen määrää päiväkodeissa entisestään (Korkeakivi 2016).    
 

Lastentarhanopettajilla on valtavasti hiljaista tietoa. Lastentarhanopettaja rakentaa so-

siaalista ja psyykkistä oppimisympäristöä päiväkodin vuorovaikutustilanteissa, sekä 

toiminnan ja ympäristön pedagogisessa suunnittelussa. Koska oppimisympäristöt ovat 

varhaiskasvatuksen piirissä uusi käsite, voi tietoa niiden käsityksistä ja hyödynnettä-

vyydestä lastentarhanopettajien näkökulmasta olla vielä vähän. Lastentarhanopettajat 

ovat varhaiskasvatuksen pedagogiikan asiantuntijoita ja on tärkeää saada heidän nä-

kemyksensä esiin varhaiskasvatuksessa tapahtuneiden uudistusten myötä. Ajatusta 

tukee se, että työelämän yhteistyökumppanimme Helsingin kaupungin päiväkodit pitivät 

tämän opinnäytetyön aihetta tarpeellisena.  
 

Tieteellistä tutkimusta aiheesta on verrattain runsaasti. Uuden Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteiden tulkintaan on olemassa Vasun käyttöopas (Ahonen 2017). Varhais-

kasvatusympäristöä sekä pedagogista toimintaympäristöä ovat tutkineet mm. Raija 

Raittila (2011; 2013; 2017) ja Anna Siippainen (2017) ympäristön ja vuorovaikutuksen 

laadun näkökulmasta. Liisa Ahonen (2015) on tutkinut väitöskirjassaan haastavia kas-
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vatustilanteita varhaiserityiskasvatuksessa aikuisen vuorovaikutustapaa tarkastellen. 

Myönteisestä vuorovaikutuksesta ovat kirjoittaneet mm. Lotta Uusitalo-Malmivaara ja 

Kaisa Vuorinen (2016). Marja Syrjämäki, Nina Sajaniemi, Eira Suhonen, Alisa Alijoki ja 

Mari Nislin (2017) ovat käsitelleet varhaiserityiskasvatuksen pedagogisia oppimisympä-

ristöjä osana Helsingin yliopiston pitkittäistutkimusta.  Varhaiserityiskasvatuksen alueel-

ta olemme hyödyntäneet muun muassa Päivi Pihlajan (2018) artikkeleja ryhmästä lap-

sen kasvun paikkana sekä lapsen sosiaalis-emotionaalisesta kehityksestä, sekä myös 

Riitta Viitalan (2014) tutkimusta sosioemotionaalista erityistä tukea saavista lapsista 

päiväkotiryhmissä. Lasten vertaissuhteita ovat tutkineet mm. Laura Repo (2015) 

ja Taina Kyrönlampi (2011). Olemme tässä opinnäytetyössä käsitelleet edellä olevien 

tutkijoiden näkemyksiin peilaten oppimisympäristöjä sekä vuorovaikutusta varhaiskas-

vatuksessa. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen arviointiin on kehitetty myös 

arviointiasteikkoja, joista yhden esittelemme lyhyesti oppimisympäristöjä ja vuorovaiku-

tusta käsittelevissä luvuissa (Harms, Clifford & Cryer 2005). Toimintaympäristönä tässä 

opinnäytetyössä on Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen kaksi yksikköä. Lasten-

tarhanopettajien kokemuksia tuomme esiin aineiston pohjalta, jonka olemme keränneet 

haastattelemalla Helsingin kaupungin lastentarhanopettajia. Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteita (2016) mukaillen olemme keskittyneet tarkastelemaan erityisesti op-

pimisympäristöjen psyykkistä ja sosiaalista ulottuvuutta sekä siihen sisältyvää vuoro-

vaikutusta. Henkilöstön, lasten ja ympäristön välinen vuorovaikutus on alusta, jolle var-

haiskasvatus rakentuu. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 21.) 

2 Varhaiskasvatus 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman raportin mukaan varhaiskasvatukseen 

osallistui koko maassa vuonna 2016 kaiken kaikkiaan noin 68% kaikista 1-6–vuotiaista 

lapsista. Kaikista varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista noin 76% oli kunnan 

järjestämässä päiväkotihoidossa. Lapset viettävät päiväkodissa suuren osan arjestaan, 

sillä lähes 73% päiväkotihoitoon osallistuneista lapsista oli kokopäiväisessä hoidossa. 

(Varhaiskasvatus 2016.) 
 

Suomalainen varhaiskasvatus on kulkenut vaiherikkaan matkan 1800-luvulta nykypäi-

vään. Suomen ensimmäinen lastentarha 1860-luvulla oli osa kansansivistysjärjestel-

mää, jossa pienten lasten kasvatuksella ja opetuksella oli tärkeä sija.  Toiminta lakkau-

tettiin 1890-luvulla, mutta teollistumisen ja kaupungistumisen ajalla syntyi tarve lasten 

kodin ulkopuoliselle hoidolle vanhempien työssäkäynnin myötä. 1800-luvun lopulla ja 
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1900-luvun alussa tarpeeseen vastasivat kansanlastentarhat, jotka olivat osa kouluhal-

lituksen kansanopetusosaston tehtävää. 1930-luvulla lastentarhat siirtyivät sivistysjär-

jestelmästä osaksi sosiaalihuoltoa. 1900-luvun varhaiskasvatusta on leimannut sen 

sosiaalipoliittinen asema, vaikkakin kasvatuksella on kautta aikain ollut paikkansa 

suomalaisessa pienten lasten kasvatuksessa. Muutos kohti nykyaikaista varhaiskasva-

tusta voidaan sanoa tapahtuneen 1991, kun Suomi ratifioi YK:n lapsen oikeuksien so-

pimuksen, jossa lapsi määritellään osallistujaksi ja oikeuden haltijaksi entisen lasten-

suojelullisen ajattelun sijaan. Tuolloin Suomessa taattiin ensimmäisen kerran subjektii-

vinen päivähoito-oikeus kaikille alle 3-vuotiaille lapsille. Vuonna 2013 lasten päivähoito 

siirtyi sosiaalihuollon alaisuudesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan. Nykyinen 

varhaiskasvatuslaki on tullut voimaan keväällä 2015, laki muutettiin tuolloin päivähoito-

laista varhaiskasvatuslaiksi, jossa varhaiskasvatuksen pedagoginen tehtävä korostuu. 

(Eerola-Pennanen & Vuorisalo & Raittila 2017: 22–26; ks. Hänninen & Valli 1986: 53–

58, 121–136.) Nykyistä varhaiskasvatuslakia ollaan jälleen uudistamassa ja siitä on 

hallitus antanut esityksen eduskuntaan käsiteltäväksi keväällä 2018 (Varhaiskasvatus-

lain uudistaminen 2018). Suomalaista varhaiskasvatusta ohjaavat varhaiskasvatuslaki 

(1973/36) sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016).  
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) ovat olleet varhaiskasvatusta ohjaavina 

suosituksina Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen, Stakesin, laati-

mina aikaisemmin. Velvoittavaksi asiakirja on muuttunut varhaiskasvatuksen lakiuudis-

tuksen jälkeen 18.10.2016. Opetushallitus on määrännyt uudesta Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteista (2016), sen tehtävänä on “tukea ja ohjata varhaiskasvatuk-

sen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenver-

taisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa.” (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016: 8). Perusteiden mukaiset paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat on 

tullut ottaa käyttöön 1.8.2017 alkaen. (Opetushallitus 2016.) Nykyaikainen varhaiskas-

vatus on tunnustettu osana ihmisen elinikäistä oppimista, jossa ihmisen oppiminen 

nähdään koko elämänkaaren mittaisena (Eerola-Pennanen & Vuorisalo & Raittila 2017: 

26). Varhaiskasvatuslain (1973/36 § 1) mukaan lapsilla on oikeus pedagogisesti kor-

keatasoiseen ja laadukkaaseen kasvatukseen ja opetukseen. 
 

Varhaiskasvatukselle on laissa (2015/580 § 2a) asetettu tavoitteeksi: 
 

1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitys-
tä, terveyttä ja hyvinvointia; 
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2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutukselli-
sen tasa-arvon toteuttamista; 

3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa mo-
nipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset; 

4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatus-
ympäristö; 

5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuh-
teet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä; 

6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää 
sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuri-
perinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa; 

7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea var-
haiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä; 

8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertais-
ryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten 
kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen; 

9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioi-
hin; 

10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen 
tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lap-
sen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä. (Varhaiskasvatuslaki 2015/580 § 
2a.) 

Varhaiskasvatuksen järjestämisestä vastaavat kunnat. Jokaisella lapsella on oikeus 

saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ennen oppivelvollisuusikää (Varhaiskasva-

tuslaki 2016/108 § 11).  Varhaiskasvatuslaissa (2015/580 § 1) sekä Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa (2016: 14) on määritelty varhaiskasvatusta antavat toiminta-

muodot. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna 

varhaiskasvatuksena kuten kerho- tai leikkitoimintana. Oppimisympäristöt, resurssit, 

henkilöstön koulutus ja kelpoisuusvaatimukset sekä henkilöstön ja lasten väliset suhde-

luvut eroavat toisistaan eri varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa. Olemme tässä 

opinnäytetyössä keskittyneet tarkastelemaan päiväkodeissa toteutettavaa varhaiskas-

vatusta, joka on yleisin varhaiskasvatuksen toimintamuodoista. Päiväkodeissa toimi-

taan ryhmissä, jotka voidaan muodostaa esimerkiksi lasten iän, sisarussuhteiden tai 

tuen tarpeiden perusteella. Ryhmien muodostamista ohjaa kuitenkin aina pedagoginen 

tarkoituksenmukaisuus sekä suhdelukuja määräävät säännökset. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2016: 17.) 
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Varhaiskasvatusta suuntaava päätöksenteko pohjautuu arvoihin sekä käsityksiin lap-

sesta ja lapsuudesta. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, sekä sopimuksen sisältä-

mä valtion velvoite tiedottaa lasten oikeuksista, on ohjannut Suomen varhaiskasvatusta 

koskevaa päätöksentekoa vahvemmin kohti lapsen toimijuutta ja osallisuutta korosta-

vaa suuntaa. (Pihlaja & Viitala 2018: 19–21.) 

2.1 Varhaiskasvatus Helsingissä 

Opinnäytetyömme toimintaympäristö keskittyy Helsingin kaupungin päiväkoteihin, joi-

den toimintaa ohjaa Helsingin Varhaiskasvatussuunnitelma (2017). Helsingin varhais-

kasvatussuunnitelma on henkilöstöä velvoittava asiakirja, joka perustuu valtakunnalli-

seen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016), mutta suuntaa Helsingin var-

haiskasvatuksen toimintaa kaupungin erityispiirteiden ja arvojen mukaan. Päiväkodeis-

sa varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuvat pedagogiset toimintatavat ja tavoitteet 

kirjataan toimintasuunnitelmaan, jota arvioidaan vähintään vuosittain. (Helsingin var-

haiskasvatussuunnitelma 2017.) 
 

Helsinki kuuluu alueisiin, joissa lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on runsas-

ta. Tilastojen mukaan yli 72% 1–6 -vuotiaista lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen 

Uudenmaan alueella. (Varhaiskasvatus 2016.)  Helsingin kaupungin ylläpitämänä toimii 

210 päiväkotia, minkä lisäksi varhaiskasvatusta tarjotaan myös perhepäivähoidossa, 

kerhoissa ja avoimena toimintana leikkipuistoissa. Alueella toimii myös useita yksityisiä 

päiväkoteja erilaisilla pedagogisilla painotuksilla. (Helsingin varhaiskasvatus 2018.)  
 

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2017) kuvataan, että Helsingin tarjoamat 

oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja tarjoavat mahdollisuuksia niin luonto- kuin kult-

tuurielämyksiin, jotka ovat tavoitettavissa toimivan julkisen liikenneverkon avulla. Hel-

singin varhaiskasvatussuunnitelmassa huomioidaan kaupungin moninaisuus usealla 

tavalla. Alueen monikulttuurisuus, perheiden monimuotoisuus sekä kaupunginosien 

erityispiirteet nähdään alueellisena rikkautena. Varhaiskasvatuksessa ohjataan lapsia 

myös kaupungin arvoperustan mukaiseen toimintaan, johon kuuluu muun muassa ta-

savertaisuus ja oikeudenmukaisuus. (Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2017: 7–

9) 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) sekä Helsingin varhaiskasvatussuunni-

telma (2017) tuovat esiin arvot ja ajatukset oppimisympäristöjen hyödyntämisen taus-

talla, sekä kuvaavat oppimisympäristöjen monipuolisia mahdollisuuksia. Kuitenkin se, 
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miten oppimisympäristöjä käytännössä hyödynnetään pedagogisesti, jää päiväkotien ja 

ryhmän lastentarhanopettajan vastuulle, sillä tarkkaa velvoittavaa ohjetta siitä, kuinka 

oppimisympäristöt sisällytetään toteutettavaan pedagogiikkaan, ei ole.  

2.2 Lastentarhanopettajan työnkuva ja pedagoginen vastuu 

Pedagoginen vastuu varhaiskasvatuksessa ja työnjako henkilöstön kesken ovat olleet 

myllerryksessä uuden Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) myötä (Aho-

nen 2017: 37–39). Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä moniammatillisessa 

tiimissä, mutta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuitenkin on kirjattu koko-

naisvastuun pedagogiikasta olevan lastentarhanopettajalla (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2016: 17). Olemme tässä opinnäytetyössä käsitelleet varhaiskasva-

tuksen oppimisympäristöjä ja vuorovaikutusta näkökulmasta, jossa pedagoginen vas-

tuu on ryhmän lastentarhanopettajalla. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä tuotta-

vat kuitenkin kaikki siinä toimivat yhteisön jäsenet (Raittila & Siippainen 2017: 283). 

Lastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu lapsiryhmässä toimimisen lisäksi lasten var-

haiskasvatussuunnitelmien laatiminen yhdessä lapsen vanhempien kanssa, pedagogi-

sen toiminnan suunnittelu sekä arviointi- ja kehittämistehtävät (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2016: 10; Ohje KVTES: 2018). Koska lastentarhanopettajan työnku-

vassa on tapahtunut muutoksia viime vuosina, on lastentarhanopettajan työaikaa kos-

keva erityismääräys muuttunut 1.5.2018 alkaen. Lastentarhanopettajalle on varattu n. 

13% viikkotyöajasta hänelle kuuluvaan pedagogiseen suunnitteluun, arviointi- ja kehit-

tämistehtäviin sekä varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Suunnitteluaika tarkoit-

taa käytännössä yhteensä noin viiden tunnin viikkotyöaikaa. Suunnitteluaika tulisi jär-

jestää niin, että lastentarhanopettajalla on kerralla tarpeeksi aikaa suunnittelutyöhön 

sekä tarvittavat välineet että rauhallinen tila työpaikallaan. (Ohje KVTES: 2018.) 

Lastentarhanopettajan tulee huomioida pedagogisessa suunnittelussaan toiminnan 

kokonaisvaltaisuus, se läpäisee varhaiskasvatuksessa kasvatuksen, opetuksen ja hoi-

don kokonaisuuden. Vaikka Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) on nos-

tettu aikaisempaa vahvemmin koko yhteisön sekä lasten omaehtoinen ideointi, koros-

taa se edelleen aikuisen suunnittelemaa pedagogiikkaa (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016: 36–38). Suunnitellulla pedagogisella toiminnalla on aina jokin tarkoitus 

sekä tavoite ja lastentarhanopettajalla on tärkeä vuorovaikutuksellinen rooli toiminnas-

sa. Lastentarhanopettaja havainnoi lasten viestejä toiminnan aikana ja osaa muuttaa 

toimintaa tarpeen mukaan. Lastentarhanopettaja tunnistaa suunnitellun pedagogiikan 
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lisäksi arjen pedagogiikkaa ja osaa tarttua hetkeen. Lastentarhanopettajan vuorovaiku-

tuksellinen herkkyys ja taito nostaa esiin lasten ideoita voi parhaimmillaan luoda pitkä-

kestoisia ja laajoja kokonaisuuksia. (Ahonen 2017: 133–134.) 

Lastentarhanopettajan asemaa varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja tästä seuraavaa 

pedagogista johtajuutta korostetaan nyt Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

(2016) myötä aiempaa enemmän. Lastentarhanopettajan pedagogisen osaamisen poh-

jautuminen koulutukseen, joka sisältää tiedon varhaisesta kehityksestä ja oppimisesta, 

sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikan vahva osaaminen, nähdään tärkeänä osana 

tätä kehitystä (Herttuainen 2018: 24).  Lastentarhanopettajan pedagogista työtä ohjaa-

vat asiakirjat Varhaiskasvatussuunnitelma (2016) sekä Helsingissä Helsingin varhais-

kasvatussuunnitelma (2017), muodostavat raamit pedagogiikalle, mutta jättävät lasten-

tarhanopettajalle kuitenkin laajat vapaudet siihen, miten sisältöjä käytännössä toteute-

taan. Tässä opinnäytetyössä tarkastelemme haastattelujen avulla lastentarhanopetta-

jien näkemyksiä siitä, kuinka oppimisympäristöt ja vuorovaikutus huomioidaan päivä-

kodin pedagogisessa toiminnassa. 

3 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 

Varhaiskasvatuslakiin on määritelty yhdeksi varhaiskasvatuksen tavoitteeksi varmistaa 

kehittävä, oppimista ja edistävä sekä terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympä-

ristö (Varhaiskasvatuslaki 2015/580 § 2a). Tämän lisäksi varhaiskasvatuslaissa maini-

taan toimitilojen ja toimintavälineiden asianmukaisuus sekä esteettömyyden huomiointi 

(Varhaiskasvatuslaki 2015/580 § 6). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) ohjaa tarkastelemaan varhaiskasva-

tusympäristöä lain puitteissa entistä laajemmin. Uudessa varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa puhutaan varhaiskasvatusympäristön, tai varhaiskasvatuksen pedagogisen 

toimintaympäristön sijaan varhaiskasvatuksen oppimisympäristöistä. Oppimisympäris-

töjä tarkastelevassa kirjallisuudessa ja käyttämässämme lähdeaineistoissa on käytetty 

useita eri termejä kuvaamaan varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä. Tässä opinnäy-

tetyössä olemme käyttäneet yhdenmukaisesti Varhaiskasvatussuunnitelman perustei-

den mukaista oppimisympäristö -termiä. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan “Oppimisympäristöillä tar-

koitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitys-
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tä, oppimista ja vuorovaikutusta.” Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä luodaan ja 

muokataan niin, että lain (2015/580 § 2a) varhaiskasvatukselle asettamat tavoitteet 

voidaan saavuttaa. Laadukas oppimisympäristö tukee sekä lasten sosiaalisten että 

oppimisen taitojen kehittymistä ja sillä voidaan edesauttaa lasten terveen itsetunnon 

kehittymistä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 31.)  

Oppimisympäristön laatua voidaan mitata esimerkiksi yleisesti käytetyn Early Child-

hood Environment Rating Scale (ECERS) -asteikon avulla. Asteikko auttaa havainnol-

listamaan varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä ja pedagogista toimintaa konkreetti-

sesti. ECERS -asteikon sisältöjä ovat tilat ja kalustaminen, henkilökohtaiset hoitorutiinit, 

kieli ja päättely, toiminta ja sisällöt, vuorovaikutus, päiväohjelma sekä vanhemmat ja 

henkilökunta. Nämä seitsemän asteikon osa-aluetta sisältävät jokainen vielä yksityis-

kohtaisemmat laadun tarkastelun ja arvioinnin kohteet. ECERS-asteikon tarkoitus on 

toimia työkaluna, jonka avulla lasten tarpeet voidaan huomioida paremmin käytännön 

tasolla. (Harms, Clifford & Cryer 2005: 1–3.) Esittelemme tämän luvun alaluvuissa ly-

hyesti ECERS-asteikon hyödyntämistä sekä fyysisen, että psyykkisen ja sosiaalisen 

oppimisympäristön havainnoinnissa, sekä vuorovaikutuksen osalta luvun 4 alaluvuissa. 

Oppimisympäristö varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan kattaa 

fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen ulottuvuuden, mutta sosiaalisen ja psyykkisen ulot-

tuvuuden voidaan nähdä korostuvan uudessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteis-

sa (2016) entistä laajemmin. Tämän uuden suuntauksen myötä haluamme nostaa täs-

sä opinnäytetyössä psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden tasavertaisina oppimisym-

päristön osa-alueina fyysisen oppimisympäristön rinnalle. Vaikka oppimisympäristön eri 

osa-alueita voidaan tarkastella myös erikseen, oppimisympäristön eri elementit eivät 

ole irrallisia toisistaan vaan ovat kaikki olemassa yhtä aikaa (Raittila & Siippainen 2017: 

288–299). Oppimisympäristön ratkaisut vaikuttavat lasten käyttäytymiseen ja kasvatus-

tilanteiden muotoutumiseen päiväkodin arjessa. Esimerkiksi toimimisen pienryhmässä 

on todettu vähentävän haastavia kasvatustilanteita ja helpottavan lastentarhanopetta-

jan vuorovaikutukseen sitoutumista. (Ahonen 2015: 188). Päiväkodin henkilöstön mää-

rittelemillä ratkaisuilla on suuri merkitys oppimisympäristöille, mutta jo pienetkin lapset 

nähdään oman tilansa ja ympäristönsä aktiivisina tuottajina (Rutanen 2012: 53). Ympä-

ristöä on tarkasteltu tutkimuksessa myös vuorovaikutuksen osapuolena, joka mahdol-

listaa ja suuntaa toimintaa sekä osaltaan määrittää vastavuoroisesti ihmisen ja ympä-

ristön suhdetta (Hyvärinen 2014: 9–30). 
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3.1 Varhaiskasvatuksen fyysinen oppimisympäristö 

Fyysisellä oppimisympäristöllä käsitetään luontoa ja rakennettua ympäristöä, johon 

kuuluvat erityisesti lähiympäristö, opetusvälineet, rakennukset ja tilat (Brotherus, Hyvö-

nen & Krokfors 2002: 87–88). Varhaiskasvatuslain (2015/580 § 2a.) mukaan oppimis-

ympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen. Varhais-

kasvatuksen fyysisiä tiloja valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä 

aluehallintovirasto (Varhaiskasvatuslaki 2012/909 § 8a). Fyysisiä oppimisympäristöjä 

rakennettaessa on otettava huomioon ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys ja esteettö-

myys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu ja siisteys. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2016: 31.) Helsingin kaupungin ympäristökeskus on määritellyt 

tarkasti nämä päivähoidon tiloja koskevat vaatimukset. Ohjeet kattavat sisätilojen, ym-

päristön ja piha-alueiden vaatimukset päivähoidossa. (Päivähoitotilojen valvonta 2017.) 
 

Fyysinen oppimisympäristö sisältää varhaiskasvatusta varten suunniteltujen tilojen ja 

ympäristön lisäksi myös muut rakennetut ympäristöt, lähiympäristön ja luonnon vahais-

kasvatuksen oppimisympäristöinä. Luonto, leikkipuistot ja pihat tarjoavat lapsille mah-

dollisuuden monipuoliseen tutkimiseen, ihmettelyyn ja leikkiin. Vierailut kaupunki- ja 

kulttuurikohteisiin, kuten kirjastoihin ja museoihin, rikastuttavat oppimisympäristöjä. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 32.) Helsingin varhaiskasvatussuunni-

telmassa (2017) korostuu oppimisympäristöjen paikallisuus ja alueelliset verkostot. 

Helsingissä moninaisiin oppimisympäristöihin kuuluvat niin museot, julkiset liikennevä-

lineet kuin metsät, puistot ja merenrannat. (Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 

2017:17)  
 

Fyysisten tilojen pedagogista tarkoituksenmukaisuutta voidaan mitata ECERS -

asteikon Tilat ja kalusteet -osa-alueella, jonka sisältöjä ovat mm. sisätilat, kalusteet, 

huonejärjestely leikkiä varten, tilat yksinoloa varten, lapsille suunnattu esillepano ja tilat 

karkeamotoriseen toimintaan. Tiloja ja mahdollisuuksia karkeamotoriseen toimintaan ja 

leikkiin arvioidaan asteikon avulla arvosanoin 1–7. Mittariston avulla havainnoidaan, 

toteutuuko oppimisympäristö päiväkodissa puutteellisten, vähien, hyvien vai erinomais-

ten vaatimusten mukaisesti. Asteikon mukaan esimerkiksi erinomaiset mahdollisuudet 

[7] karkeamotoriseen toimintaan ja leikkiin sisältävät ulkotiloissa helpon pääsyn ja es-

teettömyyden, erilaisia toimintamahdollisuuksia, erilaisia pintamateriaaleja: hiekkaa, 

asfalttia, ruohoa sekä suojaa luonnon elementeiltä: muun muassa tuulelta ja auringolta. 
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Asteikon mukaan puutteelliset tilat [1] eivät mahdollista karkeamotorista leikkiä ulko- tai 

sisätiloissa tai tilat ovat vaaralliset. (Harms, Clifford & Cryer 2005: 10–21.)  
 

Varhaiskasvatuksen fyysisiä tiloja ja paikkoja kuvaa niiden pedagoginen tarkoituksen-

mukaisuus sekä lapsilähtöisyys. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mu-

kaan fyysisen oppimisympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen otetaan lapset mu-

kaan. Lapsilähtöinen oppimisympäristö houkuttelee leikkiin, liikkumiseen ja tutkimiseen 

ja tukee lapsen luontaista oppimista. Oppimisympäristöissä lapsella on mahdollisuus 

kokea ja ilmaista itseään koko kehollaan ja kaikilla aisteillaan. Oppimisympäristön tulee 

joustaa ja olla muunneltavissa erilaisia tarkoituksia varten: se tarjoaa lapselle vaihtoeh-

toja mieluisaan tekemiseen, paikan rauhoittumiselle, tilat vauhdikkaaseen liikkumiseen 

ja sijan monenlaisille leikeille. Lasten tulee näkyä ja kuulua tiloissa heidän ideoidensa 

ja töidensä kautta.  (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 31-32.) Päiväkodin 

tilallisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa siellä tapahtuvaan toimintaan ja vuorovaikutuk-

seen. Lasten käyttäytymisen tilassa on huomattu muovautuvan osittain sen mukaan, 

millaisia sääntöjä tiloihin liittyy. (Kyrönlampi 2007.) Myös jo varhaiskasvattajan sijoittu-

misella tilaan sekä lapsen ja varhaiskasvattajan välisellä näköyhteydellä on nähty vai-

kutusta siihen, miten lapsi tilanteissa toimii (Rutanen 2013:102–103). Fyysisten tilojen 

ja ympäristöjen vaikutukset niissä tapahtuvaan toimintaan ja vuorovaikutukseen teke-

vät merkittäväksi sen, miten pedagogiikasta vastaavat lastentarhanopettajat näitä tiloja 

hyödyntävät ja käyttävät. 

3.2 Oppimisympäristön psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus 

Psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön sisältyvät ihmiset, ihmisten välinen 

vuorovaikutus, ympäristön turvallisuus, ilmapiiri ja käytännöt (Hellman-Suominen, Jär-

vinen & Laine 2009: 144–145; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 31). Var-

haiskasvatuslain kaikki kymmenen tavoitetta liittyvät tiiviisti myös psyykkiseen ja sosi-

aaliseen oppimisympäristöön. Tavoitteissa mainitaan mm. monipuolinen pedagoginen 

toiminta esimerkiksi leikin, liikkumisen ja taiteiden kautta, myönteiset oppimiskokemuk-

set, lasta kunnioittava toimintatapa, pysyvät vuorovaikutussuhteet sekä lapsen mahdol-

lisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. (Varhaiskasvatuslaki 2015/580 

§ 2a.) ECERS -asteikko auttaa havainnoimaan psyykkistä ja sosiaalista oppimisympä-

ristöä arvioimalla muun muassa tervehtimistä, turvallisuutta, lasten kannustamista vuo-

rovaikutukseen ja viestintään, vapaata leikkiä ja aikuisen suunnittelemaa toimintaa, 

aikatauluja sekä yhteistyötä vanhempien kanssa. Esimerkiksi lapsen Henkilökohtaiset 

hoitorutiinit -osioon sisältyvä tervehtiminen saapuessa ja lähtiessä havainnoidaan ja 
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arvioidaan asteikolla 1–7 sen mukaan, kuinka tervehtimistilanteet toteutuvat. Asteikolla 

puutteellinen [1] tarkoittaa tässä, että tervehtiminen on usein laiminlyöty tai lähtötilanne 

huonosti organisoitu, tai vanhempien kohtaaminen on vaillinaista. Erinomaisesti [7] 

lapsen saapumis- ja lähtötilanteet on huomioitu, kun lapsi kohdataan tilanteissa henki-

lökohtaisesti ja lämpimästi sekä tuetaan tarvittaessa toimintaan ryhtymisessä, tai välte-

tään turhaa odottelua ennen lähtöä. Lapsen vanhempia tervehditään myös lämpimästi 

ja saapumis- ja lähtötilanteita hyödynnetään informaation jakamisessa. (Harms, Clifford 

& Cryer 2005: 9; 22).  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) oppimisympäristön sosiaalinen ja 

psyykkinen ulottuvuus korostuvat entistä enemmän. Aiemmin korostettiin rakennettuja 

ja suunniteltuja tiloja ja niiden luomia vaikutusmahdollisuuksia ilmapiiriin, turvallisuu-

teen ja vuorovaikutukseen (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005: 17-18). Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) on siirrytty tilojen suunnittelun ensisijai-

suudesta kohti sosiaalisten rakenteiden merkitystä. Ilmapiiriltään turvallista, muita kun-

nioittavaa ja yhteisvastuullista oppimisympäristöä luodaan yhteisesti sovituin säännöin 

ja toimintatavoin. Oppimisympäristön tulee sallia erilaisten tunteiden näyttämisen ja 

varhaiskasvattajien tehtävänä on tukea lasta ilmaisemaan tunteitaan ja auttaa tätä it-

sesäätelyssä. Lapsia kannustetaan kysymään ja heidän kysymyksiinsä vastataan. Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) on tuotu esiin vuorovaikutus osana op-

pimisympäristöä. Varhaiskasvattajien ja lasten välinen vuorovaikutus on asiakirjan mu-

kaan keskeistä hyvälle oppimisympäristölle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016: 32.) Tämän suuntauksen myötä olemme halunneet painottaa tarkastelun opin-

näytetyössämme vuorovaikutuksen laatuun sekä sen tutkittuun ja koettuun merkityk-

seen oppimisympäristöissä.  

Raittila ja Siippainen ovat esittäneet, etteivät pelkästään erinomaiset fyysiset puitteet 

takaa korkeatasoista varhaiskasvatusta. Lasten ja kasvatustehtävissä toimivien aikuis-

ten välisen vuorovaikutuksen on myös oltava laadukasta. (Raittila & Siippainen 2017: 

290–291.) On tärkeää huomioida myös se, millaista lasten keskinäinen vuorovaikutus 

tässä ympäristössä ja siellä tapahtuvassa kasvatustoiminnassa on. Varhaiskasvatuk-

sen toimintaympäristö rakentuu jatkuvasti arjen käytännöissä. Jokainen varhaiskasva-

tuksen piirissä toimiva henkilö sekä tuottaa ympäristöä sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa toisten kanssa, että tulkitsee ympäristöön liittyviä kulttuurisia ja sosiaalisia merki-

tyksiä. (Raittila 2013: 69-94.) Lasten osallistuminen tai jättäytyminen sivuun suunnitel-

lusta toiminnasta sekä esimerkiksi omien ratkaisujen keksiminen muokkaa pedagogista 
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ympäristöä. Vaikka lasten toiminta osaltaan tuottaa varhaiskasvatusympäristöä, toi-

minnan ja vuorovaikutuksen ratkaisut ovat varhaiskasvatuksessa varhaiskasvattajan 

käsissä. Varhaiskasvattaja mahdollistaa lapsilähtöisyyden toteutumisen sekä luo puit-

teet tapahtuvalle vuorovaikutukselle ja vastaa lasten aloitteiden huomioimisesta. (Raitti-

la & Siippainen 2017: 288.) Ahosen (2015) väitöskirjan mukaan päiväkodin toiminta-

kulttuuri voi tuottaa myös ei-toivottua käytöstä. Ahosen tutkimuksessa etenkin pitkäkes-

toiset tuokiot ja ‘kunnolla’ istumisen vaatimus aiheuttivat lapsilla levottomuutta, uhmak-

kuutta ja vetäytymistä. (Ahonen 2015: 181.) Vuorovaikutuksen voidaan todeta olevan 

keskeistä kaikessa varhaiskasvatuksessa ja erityisesti sen oppimisympäristön psyykki-

sessä ja sosiaalisessa ulottuvuudessa, joten olemme tarkastelleet vuorovaikutusta var-

haiskasvatuksessa vielä tarkemmin seuraavassa osiossa. 

4 Vuorovaikutus on oppimisympäristö 

“Varhaiskasvatus tapahtuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 21) Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteiden (2016) mukaan vuorovaikutus, lasten sekä henkilöstön että huoltajien kans-

sa, kuuluu varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin. Varhaiskasvatuksen henkilöstön 

tehtävänä on kannustaa lapsia hyvään vuorovaikutukseen tukemalla lasten vertais- ja 

ystävyyssuhteita. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan varhais-

kasvatuksen oppimisympäristöjen tulee rakentua niin, että kaikilla yhteisöön kuuluvilla 

on tasavertainen mahdollisuus osallistua toimintaan ja vuorovaikutukseen. (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2016: 32.) ECERS-mittaristo arvioi vuorovaikutuksen 

laatua päiväkodissa viiden eri osa-alueen kautta: karkeamotoristen toimintojen valvon-

ta, yleinen lasten valvonta, kurinpito, henkilökunnan ja lasten välinen vuorovaikutus 

sekä lasten välinen vuorovaikutus. (Harms, Clifford & Cryer 2005: 9) 
 

Ahonen kuvailee vuorovaikutuksen olevan sosiaalisen ympäristömme ydin. Ihminen 

määrittelee itseään vuorovaikutuksen perusteella. Se millaisena pidämme itseämme, 

henkilökohtaisia persoonallisuuden piirteitämme, omaa toimintaamme, itsellemme tär-

keitä asioita, muiden ihmisten merkitys itselle sekä itsensä ilmaisu perustuvat kaikki 

vuorovaikutukseen. (Ahonen 2017:79.) Ajatusta tukee myös Helsingin Yliopistossa 

2017 toteutettu tutkimus laadukkaan vuorovaikutuksen merkityksestä varhaiserityis-

kasvatuksen oppimisympäristössä. Tutkimuksessa todetaan, että sosiaalisen osalli-

suuden ydin on vuorovaikutus, ystävyyssuhteet ja hyväksyntä vertaisryhmässä sekä 

lapsen oma käsitys hyväksytyksi tulemisesta. Lapset ovat jo varhaisessa iässä kiinnos-
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tuneita toisistaan ja tuntevat vetoa sosiaalisiin suhteisiin. Sosiaalinen ympäristö on vuo-

rovaikutuksen ja osallisuuden kenttä. (Syrjämäki, Sajaniemi, Suhonen, Alijoki & Nislin 

2017.) 
 

Lasten toiminta yhdessä muiden kanssa muodostaa osaltaan sitä ympäristöä jossa he 

ovat. Ympäristö kuitenkin toimii lasten elämässä mahdollistavana tai rajoittavana teki-

jänä. Lasten toiminta ja ympäristö määrittävät vastavuoroisesti toisiaan. (Raittila 2011.) 

Ympäristö on keskeisessä asemassa toteutuvassa varhaiskasvatuksessa. Raittilan 

(2011) mukaan rakennettu varhaiskasvatusympäristö kertoo myös yhteisön kulttuurisis-

ta ja sosiaalisista arvoista sekä siinä toimivien ihmisten sosiaalisista mahdollisuuksista, 

hyväksytyistä toimintatavoista. Järjestetyt kasvatusympäristöt kuvaavat näkemyksiä 

siitä, millainen ympäristö on lapsen kasvua ja oppimista kehittävää. Varhaiskasvatus-

ympäristö määrittelee osaltaan sitä, miten lapset voivat lapsuuttaan elää. (Raittila 2011: 

59–62.) 

 

4.1 Vuorovaikutustaidot pedagogisena työkaluna 

Vuorovaikutus on ilmiönä laaja ja moniulotteinen. Tutkijat ovat tarkastelleet mm. aikui-

sen erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa lasten kanssa sekä vuorovaikutuksen mer-

kitystä varhaiskasvatuksessa (Ahonen 2015, 2017; Syrjämäki ym. 2017; Uusitalo-

Malmivaara, Vuorinen 2016; Repo 2015; Viitala 2014). ECERS -asteikko tarkastelee 

aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutuksen laatua mitaten muun muassa kuinka herk-

kiä aikuiset ovat lasten aloitteille, sitoutuvatko aikuiset toimintaan lasten kanssa, ovatko 

vuorovaikutustilanteet aikuisten ja lasten välillä miellyttäviä ja lämpimiä, kunnioitetaan-

ko lapsia ja tuetaanko heitä tunteiden käsittelyssä. Asteikon mukaan henkilökunnan ja 

lasten vuorovaikutuksen toteutuessa erinomaisesti henkilökunta lisäksi näyttää nautti-

van lasten seurasta ja tukee lasten ja aikuisten välisen kunnioittavan vuorovaikutuksen 

kehittymistä. (Harms, Clifford & Cryer 2005: 60.) 
 

Vasun käyttöoppaassa (2017) Ahonen esittää, että varhaiskasvatuksessa varhaiskas-

vattajan ja lapsen välinen verbaalinen vuorovaikutus on edellytys lapsen kielen kehi-

tykselle, mutta varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi kiinnittää huomiota myös nonver-

baaliseen viestintään. Suurin osa lasten vuorovaikutuksesta tapahtuu nonverbaalisen 

viestinnän kautta. Mikäli verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä ovat ristiriidassa kes-
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kenään, muuttuu sanallinen viestintä merkityksettömäksi. Toisin sanoen varhaiskasvat-

tajien tavalla olla läsnä lasten kanssa on valtava merkitys. (Ahonen 2017: 79.)  
 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten pedagoginen osaaminen on nähty ratkaisevana 

tekijänä lasten vuorovaikutuksen vahvistumisessa sekä sosiaalisten taitojen kehittymi-

sessä. (Syrjämäki ym. 2017.) Lapset oppivat tunne- ja sosiaalisia taitoja vuorovaikutuk-

sessa ja aikuiset ovat siinä lapsille mallina. Seuraamalla aikuisten toimintaa lapset op-

pivat itseilmaisua ja toisten viestintään suhtautumista. Lapset tarkkailevat aikuisten 

tapaa olla vuorovaikutuksessa keskenään ja muiden lasten kanssa siitä miten aikuiset 

viestivät. Peilaamalla aikuisia lasten omat vuorovaikutustaidot rakentuvat kaiken aikaa. 

Varhaiskasvattajien omat vuorovaikutustaidot ovatkin keskeinen osa laadukasta var-

haiskasvatusta. (Ahonen 2017:80.)  
 

Varhaiskasvattajan sensitiivisyydellä sekä kyvyllä säädellä toimintaa lasten ja ryhmän 

tarpeiden mukaan on havaittu vaikuttavan lasten käyttäytymiseen. Varhaiskasvattajan 

myönteinen vuorovaikutustapa ja lapselle annettu positiivinen palaute lisäävät lapsen 

myönteistä käyttäytymistä. (Ahonen 2015:182.) Myönteisellä vuorovaikutuksella on 

havaittu olevan vaikutusta käyttäytymisen ja oppimisen lisäksi myös lapsen luonteen 

kehittymiseen. Luonteen kehittyminen alkaa lapsuuden kokemuksista, onnistumisista, 

haasteista sekä pystyvyydestä ja omasta toimijuudesta. Lapsen luonne kehittyy vuoro-

vaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, ja minäkäsitys sekä sosiaaliset taidot rakentu-

vat vahvistavassa palautteessa. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016: 31.) Päiväko-

din henkilöstön etäisen vuorovaikutustavan ja lasten emotionaalisen pahoinvoinnin 

välillä on myös havaittu yhteys (Ahonen 2015:168). 
 

Uusitalo-Malmivaara ja Vuorinen ovat Helsingin yliopistossa kehittäneet luonteenvah-

vuuksiin keskittyvää opetusta, tavoitteena positiivisen pedagogiikan keinoin tuoda lapsi 

tietoisemmaksi omista kyvyistään (Uusitalo-malmivaara & Vuorinen 2016:18-19). Luon-

teenvahvuusopetusta on pilotoitu alakouluissa ja sen on todettu kasvattavan lasten 

itseluottamusta, lisäävän turvallisuudentunnetta ryhmässä sekä vahvistavan lasten 

keskinäistä kunnioitusta (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016:10-11). Luonteenvah-

vuusopetus on todellisiin havaintoihin perustuvaa lasten omien vahvuuksien tietoista 

esiin nostamista. Se mihin varhaiskasvatuksen henkilöstö kiinnittää lapsissa huomion, 

kehittyy niin hyvässä kuin pahassa (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016: 32-33, 54). 

Mitään lapsen tunteita ei tule ohittaa, mutta keskiössä on myönteisyyden vahvistami-

nen, sillä kielteinen ajattelu ottaa herkästi vallan. Aikuinen voi ruokkia lapsen myöntei-
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syyttä olemalla vuorovaikutuksessaan läsnä, avoin, uteilias, ystävällinen ja arvostava. 

(Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016: 50-51.) 
 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten sensitiivinen suhtautuminen ja lapsen aloitteiden 

huomioiminen tukee lapsen kehitystason mukaista toimintaa ja oppimista, sekä tukee 

lapsen mahdollisuutta etsiä ratkaisuja vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten 

kanssa (Repo 2015: 53). Tapa, jolla varhaiskasvatuksen henkilöstö suhtautuu lapsen 

tunnereaktioon vaikuttaa siihen millaisiksi vuorovaikutustilanteet etenevät päiväkodin 

arjessa. Kasvattajan lämmin vuorovaikutustapa helpottaa lapsen negatiivista tunnere-

aktiota ja mahdollistaa vuorovaikutusyhteyden syntymisen lapsen ja aikuisen välille. 

(Ahonen 2015:184.) Vihamielisessä ilmapiirissä turvallisen yhteenkuuluvuudentunteen 

rakentaminen on vaikeaa. Myös kiusaamisen ehkäisemiseksi, oppimisympäristön ra-

kentaminen sellaiseksi, että jokainen lapsi tuntee olevansa tasavertainen ryhmän jä-

sen, on tärkeää (Repo 2015:49–52). On ristiriitaista, jos esimerkiksi lastentarhanopetta-

jan tavoitteena on luoda turvaa lapsen elämään, mutta hän käyttää keinoina rangais-

tuksia tai niillä uhkaamista (Viitala 2014:165). Luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen 

muodostuminen kasvattajan ja lapsen välille lisää lapsen turvallisuuden tunnetta ja 

auttaa lasta tuomaan tunteitaan ja ajatuksiaan esiin. Lapsi muodostaa emotionaalisen 

käsityksen itsestään peilaamalla itseään kasvattajan kautta. Kasvattajan ja lapsen väli-

nen myönteinen vuorovaikutussuhde on lapselle suojaava tekijä myös mielenterveyden 

rakentumisessa. (Pihlaja 2018: 164–166.) 
 

4.2 Vertaisvuorovaikutuksen merkitys oppimisympäristöille 

Lasten keskinäisten suhteiden ja ryhmän ilmapiirin tukeminen on tärkeää useasta syys-

tä. Myönteiset vertaissuhteet tukevat lasten osallisuuden kokemusta, jolla on lapsen 

hyvinvointia edistävä vaikutus. Vastaavasti hyljeksityksi joutuminen vertaissuhteissa 

vähentää sekä lapsen oppimista että kokemusta osallisuudesta yhteisöönsä, mikä voi 

ennustaa psyykkisiä tai sosiaalisia ongelmia myöhemmissä elämänvaiheissa. Jatkuvat 

konfliktit tai lasten välillä tapahtuva ulossulkeminen ovat haitallisia myös ryhmän ilma-

piirille. (Viitala 2014: 164.) Oppimisympäristön määrittäminen on ratkaisevassa ase-

massa, kun on tarkoituksena tukea lasten osallisuutta. Lasten kommunikaatiotaitojen ja 

sosiaalisen kompetenssin rakentumisessa varhaiskasvatuksen henkilöstön ammattitai-

to on merkittävässä roolissa. (Syrjämäki ym. 2017: 387–388.) ECERS -asteikolla lasten 

välistä vuorovaikutusta havainnoidaan asteikolla 1–7 arvioiden ovatko vuorovaikutusti-
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lanteet enimmäkseen positiivisia vai negatiivisia, tuetaanko lasten välistä vuorovaiku-

tusta, toimivatko henkilökunnan vuorovaikutustaidot myönteisenä esimerkkinä lapsille, 

tuetaanko lapsia tunnetaidoissa ja antaako henkilökunta lapsille mahdollisuuksia on-

gelmanratkaisuun yhdessä toisten lasten kanssa. (Harms, Clifford & Cryer 2005: 62). 
 

Tutkimuksessa lasten kokemuksista päiväkodin arjessa lapset pitivät päiväkodin ver-

taissuhteita itselleen hyvin merkittävinä. Lapsille leikki on keskeinen toimintaympäristö 

ja vuorovaikutuksen alusta, ja he hakeutuvat mielellään leikkimään sellaiseen seuraan, 

jossa leikki on mielekästä. Vertaistoiminta on kuitenkin lapsille haastavaa ja he tarvit-

sevat kasvattajien herkkyyttä ja tietoa vertaissuhteiden tukemiseen. (Kyrönlampi 2007: 

30–36.) Lasten välinen kommunikaatio sisältää paljon nonverbaalia viestintää. Päivä-

kodissa yhtäaikaista toimintaa ja lasten välisiä tilanteita on paljon, jolloin aikuisen huo-

mio voi kiinnittyä helpommin puheeseen ja ääneen, ja nonverbaalin viestinnän huomi-

oiminen jää vähemmälle. (Rutanen 2012: 53.) Aikuiset saattavat myös jättäytyä kau-

emmas seuraamaan lasten yhteistä toimintaa sivusta, osallistumatta itse toimintaan. 

On huomattu, että lasten tarvitsema tuki ystävyyssuhteidensa tai keskinäisen yhteen-

kuuluvuudentunteensa rakentamiseen voi jäädä tällöin riittämättömäksi. Ongelmat ver-

taissuhteissa voivat ilmetä myös kiusaamisena. (Viitala 2014:162.)  
 

Revon (2015) väitöskirjan mukaan kiusaamista esiintyy päiväkodeissa yleisesti. Kiu-

saaminen on laadultaan useammin psyykkistä kuin fyysistä, ja yksi kiusaamisen muo-

doista on lapsen jättäminen ryhmän ulkopuolelle. (Repo 2015: 162.) Lapsilla, joilla on 

erityinen sosioemotionaalisen tuen tarve, on muita suurempi riski jäädä ryhmän ulko-

puolelle (Viitala 2014: 162). Vaikka varhaiskasvattajat ovat tietoisia kiusaamisen erilai-

sista muodoista, he eivät välttämättä tunnista ulkopuolelle sulkemista kiusaamiseksi, tai 

ovat epävarmoja siitä, onko kyseessä lapsen oma valinta jäädä pois leikistä (Repo 

2015: 45; Viitala 2014: 163). Kiusaamisen ja tiukkojen rangaistusten välillä on nähty 

yhteys. Ryhmissä, joissa kiusaamiseen puututtiin käyttämällä jäähypenkkiä tai toisista 

lapsista eristämistä, kiusaamista ei saatu loppumaan. Puuttuminen kiusaamiseen koe-

taan tehokkaammaksi päiväkodeissa, joissa kiusaamisen ehkäisemiseksi on tehty toi-

mintasuunnitelma. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset kuvaavat myös ilmapiirin kiu-

saamisen torjumiseksi olevan parempi päiväkodeissa, joissa on tehty toimintasuunni-

telma kiusaamisen ehkäisemiseksi. (Repo 2015: 40–44.) 
 

Varhaiskasvatusta toteutetaan pääasiassa ryhmämuotoisena toimintana. Lapsiryhmä 

luo lapselle sosiaalisen osallisuuden mahdollisuuden sekä toimii lasten vertaisvuoro-
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vaikutuksen kenttänä. Ryhmää ohjaavan aikuisen tulisi kiinnittää huomiota erityisesti 

ryhmän yhteenkuuluvuudentunteen rakentumiseen sekä siihen, että kaikki ryhmän lap-

set hyväksytään osaksi ryhmää. Kasvattajan toiminnalla ja taustalla vaikuttavilla asen-

teilla on vaikutusta ryhmän toimimiseen ja siihen, miten ryhmä hyväksyy jäsentensä 

yksilölliset piirteet. Lapsiryhmän muodostuminen myönteiseksi edellyttää työntekijältä 

tarkkanäköisyyttä lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa sekä oman toiminnan 

ja asenteiden reflektointia. (Pihlaja 2018: 81–84.) 

4.3 Vuorovaikutus ja oppimisympäristöt osana varhaiskasvatuksen tukitoimia 

Varhaiskasvatuslain (2015/580 § 7) mukaan varhaiskasvatuksessa tulee tunnistaa lap-

sen yksilöllinen tuen tarve, ja lapselle tulee tarjota tukea hänen tarpeidensa mukaisesti. 

Tuki järjestetään tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä lapsen kehitystä ja oppimista 

tukevien tahojen, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Tuen tarve, tukitoimenpi-

teet ja niiden toteuttaminen kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jonka laa-

timisesta vastaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden omaava henkilö. (Varhaiskasva-

tuslaki 2015/580 § 7.)  
 

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan lapsen kehityksen, oppimisen ja kasvun tukea osa-

na laadukasta toimintaa. Tuki toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti, yleensä 

lapsen omassa varhaiskasvatusympäristössä lapsen yksilöllisten tarpeiden pohjalta. 

Tuen rakentamisessa hyödynnetään yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkai-

suja. Varhaiskasvatuksen koko henkilöstö vastaa osaltaan tuen toteuttamisesta koulu-

tuksensa, työnkuvansa ja vastuunsa mukaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016:52) Tuki varhaiskasvatuksessa sisältää myös henkilökunnan osaamisen sekä 

heidän osaamisensa tukemisen (Jormakka n.d.). Helsingissä tuki toteutetaan pääasi-

assa pedagogisilla ratkaisuilla, kuten oppimisympäristöä ja työtapoja muokkaamalla 

sekä muilla pedagogisilla järjestelyillä. Jos nämä eivät riitä, vaan lapsen koetaan tarvit-

sevan vahvempaa kasvun, oppimisen tai kehityksen tukea, laaditaan yhteistyössä van-

hempien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan, sekä mahdollisen muun hoitavan tahon 

kanssa esitys rakenteellisesta tuesta. (Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2017.)  
 

Vuorovaikutus osana oppimisympäristöä on kaiken varhaiskasvatuksen keskeinen osa, 

mutta erityisen tärkeässä roolissa juuri tuen tarpeessa olevien lasten kanssa. Varhaise-

rityiskasvatuksen tutkimuksissa vuorovaikutuksen merkitys onkin noussut keskeiseksi. 

(Syrjämäki ym. 2017; Viitala 2014.) Myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
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(2016) tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet huomioivat, että lapsen tulee varhaiskas-

vatuksessa voida tuntea itsensä hyväksytyksi sekä omana itsenään, että ryhmän jäse-

nenä. Varhaiskasvatuksessa lapsen myönteistä minäkuvaa tulee kehittää kannusta-

malla ja antamalla mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin. (Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet 2016: 52) 
 

Lastentarhanopettajan pedagogiseen vastuuseen sisältyy lapsen yksilöllisen kehityk-

sen havainnointi sekä tarvittavan tuen suunnittelu osaksi pedagogista toimintaa (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 17.) Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen 

tai sen nimeäminen voi kuitenkin olla hankalaa (Pihlaja & Neitola 2017: 81). Etenkin 

lapsen sosiaalis-emotionaalisen kehityksen ollessa kyseessä voi normaalin ja poikkea-

van kehityksen määrittely tuottaa vaikeuksia. (Ahonen 2015: 35.) Arvio tukea saavien 

lasten määrästä vaihtelee, sillä hallinnollista päätöstä erityisen tuen tarjoamisesta ei 

kaikissa kunnissa tarvitse tehdä (Eskelinen & Hjelt 2017: 63; Pihlaja & Neitola 2017: 

83–85). Eri tutkimusten tulokset tuen tarpeen määrästä varhaiskasvatuksessa vaihtele-

vat, mutta keskiarvoksi on mitattu, että noin 8 % varhaiskasvatukseen osallistuvista 

lapsista kuuluu tehostetun tai erityisen tuen piiriin (Pihlaja & Neitola 2017: 81–82). Tä-

män perusteella voimme sanoa, että tuen tarve koskettaa jokaista päiväkotia ja var-

haiskasvatuksessa työskentelevää henkilöstöä. Opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyn 

mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee tarvetta täydennyskoulutukselle lapsen 

kehityksen ja oppimisen alueista juuri lapsen sosioemotionaaliseen tukeen liittyen. 

Henkilöstön mukaan lasten tunteiden säätely ja oman toiminnan hallinta ovat asioita, 

joiden tukemisessa he näkevät erityispedagogiikan täydennyskoulutuksen tarpeellisek-

si. (Eskelinen & Hjelt 2017: 36; 49) 

 

Oppimisympäristön ja vuorovaikutustapojen on muiden pedagogisten tekijöiden ohella 

huomattu vaikuttavan siihen, miten tuen tarpeet ilmenevät lapsiryhmässä. Ryhmän 

toiminnan ja toimintatapojen tarkastelu tuen menetelmiä suunniteltaessa osana peda-

gogisia ratkaisuja on tärkeää, ja muutostarpeet tuen toteuttamiseksi varhaiskasvatuk-

sessa kohdistetaan ensisijaisesti juuri pedagogiseen toimintaan. Lapsen ja tämän van-

hempien osallisuus tuen suunnittelussa on tärkeää. Lapsen vahvuuksien tunnistamisen 

ja hyödyntämisen lapsen tuen prosessissa on nähty edistävän lapsen kehitystä myön-

teiseen suuntaan. (Heiskanen 2018: 96–104.) 
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5 Opinnäytetyön tarkoitus 

Lastentarhanopettaja rakentaa sosiaalista ja psyykkistä oppimisympäristöä päiväkodin 

vuorovaikutustilanteissa, sekä toiminnan ja ympäristön pedagogisessa suunnittelussa. 

Jotta varhaiskasvatuksen sosiaalinen ja psyykkinen oppimisympäristö olisi lapsen kehi-

tystä ja oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen, on vuorovaikutuksen oltava 

laadukasta (Raittila & Siippainen 2017: 291). Koska Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet (2016) korostaa psyykkistä ja sosiaalista oppimisympäristöä aikaisempaa 

enemmän, on tärkeää pysähtyä tarkastelemaan päiväkodin käytäntöjä ja niitä konkreet-

tisia keinoja, joita lastentarhanopettajilla on käytettävissä toteuttaessaan asiakirjan vii-

toittamaa pedagogiikkaa. 
 

Opinnäytetyössämme tarkastelemme varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä ja vuo-

rovaikutuksen keskeistä roolia fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön 

rakentumisessa. Lähestymme aihetta lastentarhanopettajan näkökulmasta, kuinka he 

ymmärtävät oppimisympäristöt pedagogisessa työssään ja minkälainen merkitys las-

tentarhanopettajien näkemysten mukaan vuorovaikutuksella on varhaiskasvatuksessa. 
 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää miten Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden (2016) uusi määräys oppimisympäristöistä toteutuu lastentarhanopettajien 

mukaan pedagogisessa työssä. Opinnäytetyömme tavoitteena on tuoda esille lasten-

tarhanopettajien näkemyksiä siitä, miten oppimisympäristöjä ja vuorovaikutusta voi-

daan hyödyntää pedagogisesti varhaiskasvatuksessa.  
 

Tutkimuskysymyksemme ovat:  
 

1. Mikä on lastentarhanopettajien näkemys oppimisympäristöjen mahdollisuuksien 

hyödyntämisestä pedagogisessa toiminnassa? 

2. Mikä on lastentarhanopettajien näkemys vuorovaikutuksen hyödyntämisestä 

oppimisympäristöjen rakentamisessa? 

3. Miten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) määräykset vaikuttavat 

oppimisympäristön rakentamiseen pedagogisessa työssä lastentarhanopetta-

jien näkemyksen mukaan? 
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Työelämän yhteistyökumppanimme on Helsingin kaupunki. Opinnäytetyö on toteutettu 

kahdessa Helsingin kaupungin päiväkodissa, haastattelemalla viittä lastentarhanopet-

tajaa.  

 

Tavoitteemme tällä opinnäytetyöllä on tuottaa käytännönläheistä tietoa siitä, kuinka 

oppimisympäristön ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia huomioidaan ja voidaan hyö-

dyntää varhaiskasvatuksen pedagogisessa työssä. Työelämän yhteistyökumppanimme 

voi hyötyä tiedosta sillä uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) laa-

jennettu määräys oppimisympäristöstä voi tuottaa pohdintaa ja kysymyksiä päiväko-

deissa.  Tutkijat ovat kritisoineet sitä, ettei oppimisympäristön käsitteen teoreettinen 

perusta avaudu varhaiskasvatussuunnitelman perusteista (2016), vaikkakin näkemys 

oppimisympäristöjen eri puolista on monipuolinen (Raittila ja Siippainen 2017: 284). 

Myöskään virallista, velvoittavaa varhaiskasvatuksen laadun arviointijärjestelmää ei 

tällä hetkellä Suomessa ole, joka osaltaan voi tuottaa haasteita pedagogisen työn 

suunnitteluun (Karvi n.d.).  
 

Jotta tähän opinnäytetyöhön kerätty tieto saavuttaisi siitä hyötyvät tahot, lähetämme 

valmiin opinnäytetyön Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hal-

linnolle, opinnäytetyömme yhteistyöpäiväkoteihin sekä esittelemme työn opinnäytetyön 

seminaarissa Helsingin Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoille. 

6 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 

6.1  Teemoiteltu yksilöhaastattelu 

Haastattelu on joustava aineiston keruun menetelmä ja se sopii moniin tutkimustarkoi-

tuksiin (Hirsjärvi & Hurme 2001: 34). Haastatteluihin liittyy aina kuitenkin etuja ja haitto-

ja. Haastattelun etuna voidaan katsoa olevan sen soveltuvuus, kun halutaan sijoittaa 

haastateltavan puhe laajempaan kontekstiin. Haastatteluissa vastaajilla on mahdolli-

suus tuoda esiin itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti ja haastattelijalla on 

mahdollisuus esittää selventäviä kysymyksiä, perusteluja haastateltavan mielipiteille ja 

näin syventää saatavaa tietoa. (Hirsjärvi & Hurme 2001: 35) Haastattelut sisältävät 

myös ongelmia. Ensinnäkin haastattelut voivat olla työläs tiedonkeruun menetelmä, 

sillä se sisältää useita vaiheita. Haastateltavien etsimiseen, haastatteluista sopimiseen, 

haastatteluiden toteutukseen sekä aineiston purkuun on varattava riittävästi aikaa.  Li-

säksi haastattelu voi sisältää virhelähteitä, haastateltava voi esimerkiksi esittää sosiaa-
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lisesti suotavia vastauksia, joka heikentää haastattelun luotettavuutta. Myöskään ai-

neiston käsittelyyn ei ole olemassa yhtä valmista mallia, vaan aineiston analyysi, purku 

ja tulkinta ovat aina tutkimuksen tekijöiden valintoja ja sisältävät virheanalyysin riskin. 

Haastatteluihin liittyviä ongelmia vähentää tutkimuksen tekijöiden tietoisuus olemassa 

olevista riskeistä sekä pohdinta menetelmävalinnan soveltuvuudesta tutkimukselle. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001: 34–35.) Katsoimme haastattelun soveltuvaksi tiedonkeruun 

menetelmäksi, koska opinnäytetyössämme on tarkoituksena tarkastella lastentarhan-

opettajien näkemyksiä oppimisympäristöistä ja vuorovaikutuksen merkityksestä oppi-

misympäristöjen rakentumisessa, sekä siitä miten uusi Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet tukee lastentarhanopettajan pedagogista työtä. 
 

Päätimme toteuttaa haastattelut puolistrukturoituna teemahaastatteluina. Puolistruktu-

roidussa teemahaastattelussa on teemat ja valmiit kysymykset, jotka ovat kaikille haas-

tateltaville samat. Kysymysten järjestystä voi kuitenkin vaihtaa eikä vastausvaihtoehto-

ja ole määritelty etukäteen (Hirsjärvi & Hurme 2001: 47–48). Valitsimme tämän mene-

telmän, jotta saimme vastauksia opinnäytetyössämme käsiteltyihin teemoihin niin, että 

haastattelu antoi tilaa vastaajien omille ajatuksille ja kokemuksille. Haastattelukysy-

mykset laadimme opinnäytetyömme teoriapohjan mukaan kolmeen teemaan, oppimis-

ympäristöt, vuorovaikutus sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Jokai-

nen teema sisälsi viisi tarkentavaa kysymystä (Liite 1). 
 

Opinnäytetyön laajuus, 15 opintopistettä, asetti prosessille aikaraamit, jotka osaltaan 

vaikuttivat tutkimusmenetelmien valintaan. Opinnäytetyön laajuudesta ja aikaraameista 

johtuen, emme nähneet tarkoituksenmukaisena aineistonkeruun tapaa, jossa olisimme 

haastattelun kohdejoukon määrällä voineet saavuttaa saturaation. Saturaatiolla tarkoi-

tetaan aineiston keruuta niin kauan, että se alkaa kyllääntymään eli toistamaan itseään 

(Hirsjärvi & Hurme 2001: 59). Käytimme sen sijaan kohdejoukkona harkinnanvaraista 

näytettä, joka on esimerkiksi kvantitatiivisessa tutkimuksessa usein käytettyyn otok-

seen verrattuna pienempi joukko tutkittavia. Harkinnanvarainen näyte on soveltuva 

kohdejoukko silloin, tarkoituksena on tilastollisten yleistysten sijaan tuottaa ennemmin-

kin ymmärrystä aiheesta sekä konkreettisia esimerkkejä käsitellyn teorian tueksi haas-

tateltavien kokemusten kautta. (Hirsjärvi & Hurme 2001: 59-60.) 
 

Lähetimme haastattelukutsun sähköpostitse 17 Helsingin kaupungin päiväkotiin. Päi-

väkodit valikoimme Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyöpäiväkodeista Helsingin 
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eri kaupunginosista, jotta saisimme mahdollisimman moninaisen kuvan Helsingin kau-

pungin lastentarhanopettajien näkemyksistä, opinnäytetyömme laajuus huomioi-

den.  Saimme myöntävän vastauksen kolmesta eri päiväkodista ja tarkoituksena oli 

haastatella yhteensä 7-8 lastentarhanopettajaa. Haastattelukutsuihin myöntävästi vas-

tanneille lähetimme sähköisenä suostumuslupakaavakkeen ja tiedotteen haastatteluun 

osallistuville (Liite 2). Asiapaperit sisälsivät tietoa opinnäytetyöstämme, sen tarkoituk-

sesta ja tavoitteista, haastattelun kulusta sekä haastateltavien yksityisyydensuojasta ja 

oikeudesta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen. Yksi päiväkoti peruutti osallistumi-

sensa opinnäytetyön haastatteluprosessin aikana resurssisyistä. Teimme sopimuksen 

haastatteluun osallistumisesta viiden lastentarhanopettajan kanssa, kahdesta Helsingin 

kaupungin päiväkodista. 
 

Haastattelut toteutimme haastateltavien omilla työpaikoilla. Olimme etukäteen tiedotta-

neet, että tulemme nauhoittamaan haastattelut äänitallenteeksi ja haastateltavat olivat 

itse järjestäneet sopivan, rauhallisen ja yksityisen tilan haastattelun toteuttamiseen. 

Käytimme tallentamiseen digitaalista nauhuria. Haastattelun pohjana toimi etukäteen 

laatimamme teemahaastattelurunko (Liite 1). Haastattelutilanteessa oli läsnä haastatel-

tava sekä kaksi opinnäytetyön tekijää, joista toinen toimi haastattelijana ja toinen huo-

lehti haastattelun tallentamisesta ja aikataulusta. Yhden haastattelun kesto oli noin 

puoli tuntia. 
 

Aineiston keruussa noudatimme hyvää tieteellistä käytäntöä (TENK 2012). Aineiston 

keruun toteutimme kokonaisuudessaan niin, että tutkittavien suojaamisen edellytykset 

täyttyvät kaikilta osin.  Kunnioitimme haastateltavien itsemääräämisoikeutta, yksilön 

tietosuojaa sekä vahingoittumattomuutta. Haastattelun luottamuksellisuuden turvasim-

me niin, että siitä nauhoitettua äänitallennetta käsittelimme vain me opinnäytetyön teki-

jät, eikä aineistoa luovutettu tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille prosessin missään 

vaiheessa. Haastattelut kirjattiin tekstitiedostoksi, joissa haastateltavien ja haastatte-

lussa esille tulevien muiden henkilöiden nimet poistettiin. Haastattelut numeroitiin ai-

neiston käsittelyä ja tulosten esittämistä varten satunnaisessa järjestyksessä. Paikka-

tiedot ja muut esiin tulleet erisnimet, kuten työpaikan nimi tai yhteistyökumppaneiden 

nimet on poistettu, jotta aineistoon sisältyvien henkilöiden tunnistaminen ei ollut enää 

mahdollista. Ääninauhat tuhottiin sen jälkeen, kun haastattelut oli kirjoitettu tekstitiedos-

toksi. 
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6.2  Analyysin periaatteet ja menetelmät 

Kerätty aineisto purettiin litteroimalla. Litteroinnilla tarkoitetaan sanatarkkaa puhtaaksi-

kirjoittamista äänitallenteesta tekstiksi (Kananen 2014: 102). Vaikka kerätyn aineiston 

koko oli verrattain pieni  ja se olisi ollut mahdollista analysoida suoraan tallenteista, 

koimme tarkan litteroinnin sopivimmaksi menetelmäksi aineiston purkuun. Näin varmis-

timme, ettei mikään aineiston osa jää huomiotta. Myös aineiston lukeminen on tärkeä 

osa analyysia, jota on mahdoton toteuttaa ilman litterointia (Hirsjärvi & Hurme 2001: 

138–143). Aineisto oli ennen lukemista ollut käsittelyssä jo kahdesti, haastattelutilan-

teissa sekä litteroinnissa. Lukeminen teki aineistosta entistä tutumman ja auttoi aineis-

ton kokonaisuuden hahmottamisessa. 
 

Litteroinnin jälkeen teksti teemoiteltiin ja tyypiteltiin mukailemaan haastatteluissa käyt-

tämäämme teemahaastattelurunkoa (Liite 1). Aineiston teemoittelussa teksti lajitellaan 

niin, että haastattelun tiettyä teemaa käsittelevät vastaukset kerätään kaikki yhteen. 

Tarkoituksena teemoittelussa on nostaa esiin aineistosta sellaisia piirteitä, jotka ovat 

yhteisiä usealle haastateltavalle (Hirsjärvi & Hurme 2001: 141–142, 173). Jo aineiston 

lukemisen aikana kirjasimme haastatteluista esiin nousseita uusia teemoja, minkä li-

säksi käytimme teemoittelun apuna haastattelupohjaa. Teemoittelun toteutimme jaotel-

len aineistoa erilaisten aihepiirien mukaan. Nostimme haastatteluista esiin pääasiassa 

sisältöjä, sillä opinnäytetyössämme tarkoituksena on ymmärtää ja avata lastentarhan-

opettajien näkemyksiä teemoista. Teemoittelun jälkeen tyypittelimme aineiston. Aineis-

ton tyypittelyssä etsitään eri teemojen sisällöistä yhteisiä ominaisuuksia, joista saadaan 

kerättyä aina tiettyä teemaa koskevia yleistyksiä (Hirsjärvi & Hurme 2001: 137). Lisäksi 

poimimme teemojen sisällöistä sitaatteja, jotka yleisesti kuvasivat löytämiämme tyyppe-

jä. 
 

Vaikka tilastolliset yleistykset eivät ole opinnäytetyömme tavoite, luokittelimme teemo-

jen sisällöt löyhästi, jotta saimme vastausten yhteneväisyyksiä ja linjoja esiin. Aineiston 

luokittelussa aineiston eri osia vertaillaan toisiinsa (Hirsjärvi & Hurme 2001: 147). Näin 

aineistosta saatiin helposti näkyville, kuinka moni haastateltavista oli nostanut keske-

nään samoja aiheita esiin, mutta myös poikkeavat ajatukset korostuivat. Luokittelun 

avulla aineistoa saadaan typistettyä helposti käsiteltävään muotoon, josta tulosten ja 

johtopäätösten tekeminen on mahdollisimman luotettavaa (Hirsjärvi & Hurme 2001: 

147, 174).  
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Tulokset olemme raportoineet teemoittain vastaten asettamiimme tutkimuskysymyksiin. 

Teemat ovat muodostuneet opinnäytetyömme teoriapohjan, sekä  aineiston purkami-

sen yhteydessä esiin tulleiden aihepiirien mukaan, jotka ovat oppimisympäristöjen 

mahdollisuudet ja hyödyntäminen, vuorovaikutus oppimisympäristön perustana sekä 

varhaiskasvatussuunnitelma pedagogisen työn apuna. Olemme käyttäneet tulosten 

raportoinnissa lisäksi joitakin suoria sitaatteja haastatteluista, jotta lastentarhanopetta-

jien oma näkemys tulisi sellaisenaan esiin. Haastattelut on numeroitu sattumanvarai-

sesti haastattelujen lukumäärän mukaan ja kaikki tunnistetiedot on poistettu haastatel-

tavien anonymiteetin suojaamiseksi. 

7 Tulokset 

7.1 Oppimisympäristöjen mahdollisuudet ja hyödyntäminen 

Fyysisistä oppimisympäristöistä lastentarhanopettajat kertoivat käyttävänsä monipuoli-

sesti sekä päiväkodin omia tiloja että lähiympäristöä. Kokemuksissa omien tilojen riittä-

vyydestä oli jonkin verran vaihtelevuutta haastateltavien välillä. Kolme haastateltavaa 

viidestä kertoi päiväkodin sisätilojen olevan ahtaita tai riittämättömiä, mutta koki silti 

pystyvänsä omalla toiminnallaan, luovuudella ja suunnitelmallisuudella vaikuttamaan 

tilojen pedagogiseen tarkoituksenmukaisuuteen. Suurimpana puutteena nämä lasten-

tarhanopettajat näkivät päiväkodin omat liikuntatilat. Yksi haastateltava koki päiväkodin 

sisätilat ja erityisesti liikuntatilat erittäin hyvinä, mutta sen sijaan päiväkodin omassa 

pihassa olisi parantamisen varaa. Päiväkodin sisätiloista lastentarhanopettajat eritteli-

vät käyttävänsä oppimisympäristöinä niin omia ryhmätilojaan kuin kaikkia yhteisiä tiloja, 

leikkipaikoista eteistiloihin. 
  

Me käytetään kaikkia tiloja kovaa ja luovastI -- (Haastateltava nro 2) 
  

Lastentarhanopettajat mainitsivat päiväkodin lähiympäristön, oman pihan, lähimetsät, 

leikkipuistot ja muut ulkoilualueet fyysisiksi oppimisympäristöikseen, joita käytetään 

arjessa ahkerasti. Tämän lisäksi päiväkodeissa retkeillään paljon. Mielipiteet vaihtelivat 

haastateltavien kesken retkien sopivasta määrästä. Osa kaipasi retkiä enemmän ja osa 

oli sitä mieltä, ettei retkiä olisi mahdollista järjestää yhtään enempää. Retkiä ja lähiym-

päristön hyödyntämistä kaikki pitivät puheessaan kuitenkin tärkeänä. Osa lastentar-

hanopettajista mainitsi julkisen liikenteen yhtenä oppimisympäristönä. Yksi haastatelta-

vista kertoi hyödyntävänsä lasten vanhempien työpaikkoja oppimisympäristöinä. Retki-

kohteista jokainen haastateltava nosti esiin metsät ja luonnonympäristön. Mahdolli-
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suuksien mukaan retkiä oli lisäksi tehty esimerkiksi kirjastoon, liikuntatapahtumiin, mu-

seoihin, Korkeasaareen, konsertteihin ja teatteriin. Kulttuurikohteisiin ja kauemmas 

tehtäviin retkiin loivat haasteita sekä rahalliset että henkilöstöresurssit. 
 

Lastentarhanopettajat kertoivat muokanneensa olemassa olevia fyysisiä oppimisympä-

ristöjään tarpeen mukaan. Tiloja oli pyritty järjestämään joustaviksi ja lasten tarpeisiin 

vastaaviksi. Lelut ja tarvikkeet olivat haastateltujen mukaan lasten saatavilla ja lapset 

saivat käyttää eri tiloja monipuolisesti. Lasten pitkäkestoista leikkiä oli pyritty turvaa-

maan järjestämällä päiväkotiin tiloja, joissa lelut ja rakennetut leikit voivat olla paikoil-

laan vaikka toiminta välillä keskeytyisi. Neljä haastateltavaa viidestä kertoi, että on 

omassa ryhmässään pyrkinyt vähentämään määrättyjä leikkipaikkoja. Vaikka tiloja oli 

muokattu henkilöstön toimesta vastaamaan lasten tarpeisiin parhaan mukaan, joihinkin 

seikkoihin lastentarhanopettajat eivät kokeneet voivansa vaikuttaa, kuten esimerkiksi 

päiväkodin arkkitehtuuri. 
 

No se mikä ehkä aina että ahdasta on ja joka, tavallaan jokainen neliömetri on 
laskettu päiväkodissa niinku lasten tilaks, niin sitte ni kyllähän se aikamoist siis 
sumplimist varsinki eteisessä ja niis siirtymissä on et niinku minne aina mahtuu. 
(Haastateltava nro 3) 

 

Psyykkiseen ja sosiaalisen oppimisympäristöön lastentarhanopettajat liittivät tilat ja 

ryhmät, tiimin periaatteet ja arvot, vuorovaikutuksen ja lapsen kohtaamisen, lasten 

osallisuuden sekä leikin tukemisen. Haastateltavat kertoivat erilaisten lasten tarvitse-

van erilaisia tiloja, esimerkiksi hiljaisempia paikkoja tai pienempiä ryhmiä. Pienryhmiin 

jakautumisella ja harkitulla aikatauluttamisella koettiin olevan merkitystä tilojen jousta-

vaan käyttöön. Pienryhmistä ja aikatauluista yksi haastateltava kertoi esimerkkinä las-

ten päiväpiirit, jotka oli suunniteltu ja järjestetty lasten ikätason sekä tarpeiden pohjalta. 
 

Haastateltavat kokivat oman tiiminsä yhteisten arvojen ja toimintaperiaatteiden olevan 

yksi edellytys toimivalle psyykkiselle ja sosiaaliselle oppimisympäristölle. Tiimin yhtei-

nen näkemys vaati lastentarhanopettajien mukaan avointa keskustelua ja pohdintaa. 

Lisäksi huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä nähtiin olevan merkitystä päiväkodin 

arkeen. Jokainen haastateltava painotti lapsen olevan keskiössä kaikessa toiminnassa 

ja suunnittelussa. 
 

Lastentarhanopettajien puheessa keskeiseksi osatekijäksi sosiaalisen ja psyykkisen 

oppimisympäristön muodostamisessa nousi turvallinen ilmapiiri ja se kuinka aikuinen 

kohtaa lapsen. Haastateltavien mukaan lasten kaikki tunteet olivat sallittuja ja aikuisen 
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tuli tukea lasta haastavissa tilanteissa. Lastentarhanopettajien mukaan lasta tuettiin 

myönteisen vuorovaikutuksen kautta esimerkiksi itsensä ilmaisussa ja itsesäätelyssä. 

Lastentarhanopettajat kertoivat, että lasten kanssa juteltiin paljon ja lapsia kuunneltiin. 
 

-- meillä on just tosi tärkee ollu se että lapsii kohdellaan sillai niinku arvostavas-
ti, -- Et tavallaan ne ei oo vaan lapsii vaan ne on niinku oikeesti ihmisii. (Haasta-
teltava nro 5) 

 

Ilmapiirin lisäksi lasten osallisuus näyttäytyi lastentarhanopettajien puheessa erittäin 

merkityksellisenä psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön osatekijänä. Yksi haas-

tateltavista nosti lasten osallisuuden tärkeimmäksi tavoitteeksi omassa yksikössään ja 

kertoi kaiken toiminnan tavalla tai toiselle tähtäävän siihen. 
 

Lasten osallisuus näkyi lastentarhanopettajien mukaan konkreettisesti oppimisympäris-

töissä muun muassa lasten omien töiden kautta. Haastateltavat kertoivat päiväkodeis-

saan olevan esillä paljon lasten tekemää taidetta, myös lasten omista ideoista lähtenei-

tä spontaaneja teoksia. 
 

Lastentarhanopettajat kertoivat lisänneensä lasten osallisuutta ottamalla lapsia mukaan 

arjen päivittäisiin toimintoihin, kuten esimerkiksi apulaisiksi ruokahetkiin tai sänkyjen 

esillelaittoon ja petaamiseen. Ryhmän yhteiset säännöt oli vastausten mukaan mietitty 

yhdessä lasten kanssa. Lapsille oli myös annettu mahdollisuus esimerkiksi ruokailuti-

lanteissa ja ohjatuissa tuokioissa valita omat paikkansa aikuisen ennalta määräämien 

sijaan. Näin oli pyritty tukemaan lasten välisiä kaverisuhteita ja toisaalta antaa lapsille 

mahdollisuus uusiin sosiaalisiin tilanteisiin. Lasten osallisuuden edistämisessä haasta-

teltavat puhuivat lasten omien ideoiden kuuntelemisesta ja huomioimisesta. Yksi las-

tentarhanopettaja kertoi päiväkodissaan vietettävän lasten ideoimia teemapäiviä, jolloin 

lasten ehdotuksesta tai ideasta on yhdessä rakennettu koko ryhmälle toimintaa. Toi-

minta on voinut olla esimerkiksi yhteistä leikkiä lapsen keksimän teeman innoittamana. 

Lisäksi haastateltava kertoi pyrkivänsä ottamaan toimintaan mukaan lasten omista mie-

lenkiinnon kohteista nousevia asioita vaikkei lapsi sitä erikseen osaisi pyytää. 
 

Lasten omien ideoiden esiin nostamiseen liittyi haastateltavien puheessa vahvasti leikki 

ja lasten leikki-ideat. Lastentarhanopettajat kertoivat arvostavansa lasten leikkiä. Las-

ten leikkiä pyrittiin turvaamaan ja tukemaan esimerkiksi mahdollistamalla pitkäkestoi-

nen leikki. Haastateltavien mukaan lapset saivat itse vaikuttaa siihen mihin leikkinsä 

rakensivat ja väljällä aikatauluttamisella oli pyritty turvaamaan leikin jatkuvuus siirtymä-
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tilanteissa. Eräs haastateltava mainitsi, että lastentarhanopettajan oli itse osattava an-

taa tilaa mielessään lasten omaehtoiselle toiminnalle, vaikka se muuttaisikin aikuisen 

omaa suunnitelmaa. Yksi haastateltava kertoi metsän ja metsäretkien olevan oivallinen 

paikka pitkäkestoisen leikin turvaamisessa. Metsään oli helppo jättää leikit odottamaan 

seuraavaa kertaa. 
 

-- lapset on saanu siel (metsässä) toimia omien intressien mukaan ja ne on 
usein niitä leikkejä ja muita. Että he palaa sitte samoille majanrakennuspaikoille 
tai samoille kiipeilypuille tai mitä siellä on. (Haastateltava nro 4) 

 

Lastentarhanopettajien puheessa ilmeni paljon pedagogisia keinoja, joilla sosiaaliseen 

ja psyykkiseen oppimisympäristöön voi vaikuttaa. Esimerkiksi ryhmätilanteissa lasten 

onnistumisia sanoitettiin ja nostettiin esiin. Laulamisella ja musiikilla oli haastateltavien 

mukaan positiivinen vaikutus niin hyvän ilmapiirin luomiseen ja ylläpitoon kuin lasten 

vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Musiikin avulla päivään oli luotu myös rutiineja 

laulamalla sama laulu aina tiettyinä hetkinä. Lasten kanssa vietetty kahdenkeskinen 

aika oli auttanut lastentarhanopettajan ja lapsen välisen luottamussuhteen rakentumi-

sessa. Lasten vertaissuhteiden tukeminen oli edesauttanut lasten osallisuutta ja oppi-

mista. Eri ikäisten lasten ryhmiä oli ajoittain sekoitettu, jolloin pienemmät lapset olivat 

voineet ottaa mallia isommista lapsista ja isommat lapset olivat saaneet onnistumisen 

kokemuksia auttaessaan pienempiä. 
 

Me ollaan kans yritetty tehä muiden ryhmien kans yhteistyötä, nyt meil oli just 
pari pientä tuol mukana tuol puistossa. Noihan oli ihan innoissaan hoitamas nii-
tä ja työntämässä rattaita -- eskarit on menny usein vaik tonne ni alle kaksvuo-
tiaiden kanssa syömään ja olemaan heidän kanssaan ni lapset on nauttinu tosi 
paljon siitä. (Haastateltava nro 5) 

 

Neljä haastateltavaa viidestä oli yhtä mieltä siitä, että aika ja päiväkodin resurssit loivat 

haasteita erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön laadun ylläpitämises-

sä. Vaje henkilöstöresursseissa tuotti ongelmia esimerkiksi ajankäyttöön. Lasten ja 

henkilöstön ideoiden toteuttaminen koettiin hankalaksi silloin, kun henkilöstöä ei esi-

merkiksi sairastapauksen sattuessa ollut saatu tarpeeksi paikalle. Henkilöstön vajeen 

koettiin myös vaikuttavan pienryhmien muodostamiseen, jolloin etukäteen suunnitellus-

ta toiminnasta saatettiin joutua luopumaan. Henkilöstön vaje saattoi hetkittäin johtaa 

jopa liian suuriin ryhmäkokoihin, joka lastentarhanopettajat kokivat hankaloittavan lap-

sen tukemista ja kiireetöntä kohtaamista. 
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-- jos on liian paljon lapsia niinku tavallaan jossain vaikka siirtymätilanteessa 
niin sehän on, ei sitten välttämättä mahdollista sitä et pystyy tukemaan sitä las-
ta niin paljon kun haluaisi siinä tilanteessa tai et kuinka paljon esimerkiksi joku 
lapsi tukea siihen kannustamiseen ja omatoimisuuteen, rohkaisuun. (Haastatel-
tava nro 4) 

 

Eräs haastateltavista mainitsi eriaikaisuuden oman työnsä haasteeksi. Haastateltavan 

mukaan vuoropäiväkodissa työskennellessä ei kaikkia lapsia tapaa yhtä usein, eivätkä 

kaikki lapset tapaa toisiaan päivittäin. Tämä asetti haasteita samojen mahdollisuuksien 

luomiseen kaikille lapsille, esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoittelussa. Haasteita 

lastentarhanopettajan työhön loi lisäksi osallisuuden toteutuminen. Haastattelussa kävi 

ilmi, että lasten ideat saattoivat olla välillä mahdottomia toteuttaa joko resurssien tai 

idean mahtipontisuuden vuoksi. Myös haasteet lasten tunteiden säätelyssä nähtiin osin 

vaikuttavan pedagogiseen toimintaan, kuten retkiin.  Yksi haastateltava kertoi, että las-

ten turvallisuuden vuoksi oli työssä välillä tehtävä hankalia valintoja, muun muassa 

retkille lähtöä oli harkittava tarkkaan karkailulle taipuvaisen lapsen kanssa. Haastatel-

tava kertoi, että yhden lapsen poisjäänti retkeltä olisi epäoikeudenmukaista, kuten 

myös retken jättäminen kokonaan tekemättä.   
 

7.2  Vuorovaikutus oppimisympäristön perustana 

Lastentarhanopettajat kokivat vuorovaikutuksen olevan oppimisympäristön rakentami-

sessa keskeisessä asemassa. Vuorovaikutuksen koettiin olevan työn ydin, jota ilman ei 

lastentarhanopettajan työtä voisi tehdä. Vastauksissa nousi esiin vuorovaikutustilantei-

siin pysähtymisen ja lapsen kuulemisen tärkeys, sekä vuorovaikutuksen moniulottei-

suus, joita vastaajat kertoivat pyrkivänsä huomioimaan myös arjen kiireessä. Vastauk-

sista ilmeni myös nonverbaalin viestinnän huomioiminen. 
 

Pyritään aina mahdollisuuksien mukaan pysähtymään toisen kohdalle ihan 
vaikka hetkekskin ja jotenkin osotetaan olemuksella ja eleillä ja ilmeillä myös si-
tä niinku sanattomal viestinnäl sitä niinku keskitytään siihen ihmiseen jonka 
kanssa toimitaan. (Haastateltava nro 1) 

 

Vuorovaikutuksen laatu nähtiin vastaajien mukaan olennaisena osana oppimisympäris-

tön muodostumista kasvatustilanteiden lisäksi myös työyhteisön sisällä, sekä perhei-

den kanssa tehtävässä yhteistyössä. Ystävällinen sävy työntekijöiden välisessä kom-

munikaatiossa koettiin osana myönteisen ilmapiirin luomista sekä myös esimerkkinä 

lapsille. Panostamisen vuorovaikutukseen perheiden kanssa koettiin muun muassa 

lisäävän luottamusta päiväkodin ja perheiden välillä, minkä yksi vastaaja kertoi helpot-
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tavan kasvatustyötä sekä madaltavan kynnystä ottaa asioita puheeksi perheiden kans-

sa. Osa vastaajista piti erittäin tärkeänä tiimin kanssa käytyä keskustelua, jossa työnte-

kijät olivat yhdessä määritelleet toimintaa ohjaavia arvoja sekä avanneet käsitteiden 

sisältöjä.  
 

-- aikuisten keskinäinen tapa puhua ja koko ryhmän...minkälaista keskusteluu, 
minkälainen sävy niissä keskusteluissa on. (Haastateltava nro 4) 

 

Myönteisen vuorovaikutuksen merkitys varhaiskasvatuksessa nousi esiin kaikkien 

haastateltujen lastentarhanopettajien vastauksissa. Vastaajat kertoivat pyrkivänsä pa-

nostamaan lämpimän luottamussuhteen rakentamiseen jokaisen lapsen kanssa. Lap-

sen kuunteleminen, kannustaminen ja rohkaiseminen sekä sensitiivinen suhtautuminen 

lapseen nähtiin tärkeinä. Myönteisen ilmapiirin luomisen apuna vastaajat kertoivat käyt-

tävänsä myös huumoria. Lapsen kohtaaminen ja yksilöllinen huomioiminen vuorovaiku-

tustilanteissa nähtiin vastaajien mukaan tärkeäksi. Yksi vastaaja korosti aamun en-

simmäisen kohtaamisen merkitystä lapselle ja kiinnitti tässä huomiota aikuisen vuoro-

vaikutustapaan. 
 

Lastentarhanopettajien puheissa tuli esiin myös päiväkodin arjessa tapahtuvien aikui-

sen ja lapsen kahdenkeskisten hetkien merkitys myönteisen suhteen muodostumises-

sa. Yhteisten hetkien lisäksi aikuisen ja lapsen välistä kommunikaatiota oli toteuttu 

myös esimerkiksi päiväkirjaa apuna käyttäen. Pienten, arkisten tilanteiden nähtiin toi-

mivan tärkeinä peruspilareina lapsen ja aikuisen välisen luottamussuhteen rakentumi-

sessa. 
 

Yks tärkee tavote on just sellanen, et luottamussuhteen rakentaminen jokai-
seen lapseen.. ..sellasii tilanteita, et pitää lohduttaa ja ottaa syliin niin niissä sitä 
luottamusta just rakennetaan. (Haastateltava nro 2) 

 

Lasten keskinäistä vuorovaikutusta haastateltavat kertoivat rakentavansa eri tavoin. 

Myönteinen, hyväksyvä ilmapiiri itsessään oli vastausten perusteella lasten keskinäistä 

vuorovaikutusta tukeva elementti. Kaikkien lasten tasapuolinen huomioiminen ja kuu-

leminen erilaisissa tilanteissa tuki vastaajien mielestä myös lasten keskinäistä vuoro-

vaikutusta. Aikuisen fyysinen läsnäolo nähtiin olennaisena vuorovaikutustilanteiden 

tukemisessa. Aikuisen osallistuminen leikkiin tai sijoittuminen leikkitilanteen läheisyy-

teen koettiin auttavan vuorovaikutustilanteiden havainnointia ja ohjaamista. Myös aikui-

sen pelkän läsnäolon nähtiin ohjaavan lasten käyttäytymistä myönteiseen suun-

taan.  Aikuisen rooliin kuului vastaajien mukaan tilanteiden arviointi ja tapahtumiin puut-
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tuminen tarpeen vaatiessa. Vastausten mukaan tilanteiden hahmottaminen vaatii aikui-

selta herkkyyttä ja tarkkaa havainnointikykyä. 
 

Vastaajat kertoivat tukevansa lasten vuorovaikutustilanteita myös auttamalla lasta sa-

noittamaan ajatuksiaan ja tunteitaan sekä ymmärtämään toisten lasten toimintaa ja 

käyttäytymistä. Lasten tuen tarve tunteiden ja toiminnan säätelyssä näkyi myös osassa 

vastauksista. Yksi vastaaja kertoi, että oli tärkeää olla lapsen tukena, jos tämän käyt-

täytyminen oli yksilöllisistä syistä poikkeavaa. Vastaajan näkemyksen mukaan tällaisis-

sa tilanteissa myös ryhmän muiden lasten tukeminen oli tärkeää, jotta he voisivat ym-

märtää, mistä poikkeava käytös johtuu. 
 

Haastatellut lastentarhanopettajat kertoivat käyttäneensä vuorovaikutuksen tukemiseen 

erilaisia pedagogisia menetelmiä. Kaveritaitoja ja ristiriitatilanteissa toimimista oli harjoi-

teltu monin tavoin. Vastaajat kertoivat käyttäneensä juuri vuorovaikutustaitojen harjoit-

teluun tarkoitettuja lauluja, loruja, pelejä ja leikkejä osana toimintaa. Osa haastatelluista 

oli käsitellyt kaveritaitoja myös draaman keinoin, käsinukkeja hyödyntäen. Aiheita oli 

käsitelty myös lukemalla aiheeseen liittyviä satuja ja tarinoita. Vastaajien mukaan las-

ten kanssa oli keskusteltu vuorovaikutustaidoista ja siitä, mikä on mukavaa toisen mie-

lestä ja mikä ei. Vastaajat kertoivat harjoitelleensa lasten kanssa myös esimerkiksi sitä, 

miten kaveria kosketetaan lempeästi äkillisen hihasta rykäisyn sijaan. Vastaajien mu-

kaan lapset oppivat vuorovaikutustaitoja harjoitellen, mutta tarvitsevat vielä paljon ai-

kuisen tukea ristiriitatilanteissa. Osalla lapsista käytettiin vastaajien mukaan lisäksi 

suomen kielen puutteen vuoksi kommunikoinnin tukena kuvallisia menetelmiä sekä 

kielen kääntämiseen tarkoitettuja sovelluksia. 
 

Erilaiset leikit ja lorut ja laulut ja pelit, jotka voi olla hyvinki semmosii niinku lä-
hestulkoon räätälöity siihen. Että kaveritaitoja voidaan harjotella ja vuoron odot-
telua voidaan harjotella positiivisesti ja kaverin kannustamista voidaan harjotel-
la.  (Haastateltava nro 1) 

 

Lastentarhanopettajat kertoivat käyttäneensä pienryhmätoimintaa vuorovaikutustaitojen 

harjoitteluun. Vastausten mukaan pienryhmät rakennettiin pedagogisesti tarkoituksen-

mukaiseksi lasten ikä ja taidot huomioiden. Pienryhmien muodostamisessa vastaajat 

kertoivat pohtivansa myös lasten kaverisuhteita sekä persoonallisia piirteitä kulloinkin 

harjoiteltavan asian kannalta.  
 

Vertaisvuorovaikutuksen mahdollisuudet muissakin kuin pienryhmätoiminnassa nousi-

vat osassa vastauksista esiin. Yksi vastaajista toi esiin pienempien lasten mahdollisuu-
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den oppia taitoja isompien mallista esimerkiksi metsäretkien yhteydessä. Haastatte-

luissa tuli esiin myös leikkiparitominta, jossa lapsia tuettiin valitsemaan leikkikaveriksi 

välillä joku muu kuin paras kaveri, juuri kyseistä leikkiä ja vuorovaikutuksen sujumista 

ajatellen. Leikkiparitoiminnan tavoitteena oli vastaajan mukaan muun muassa mahdol-

listaa vertaisvuorovaikutustilanteiden laajeneminen lapsen totutun kaveripiirin ulkopuo-

lelle ja oppia näin lisää vuorovaikutustaitoja. Vastaajan mukaan leikkiparitoiminnan 

tulokset olivat myönteisiä. 
 

Vuorovaikutuksen haasteina lastentarhanopettajat kokivat ajoittaiset kireät aikataulut ja 

resurssipulan. Vastaajat kokivat kiireen vaikuttavan ilmapiiriin heikentävästi, vaikka 

pyrkivät välttämään sitä. Kiire ja työntekijävaje aiheuttivat vastaajien mukaan riittämät-

tömyyden tunnetta, kun lapsia ei ehditty kohdata yksilöllisesti, vaan oli keskityttävä sel-

viytymään ryhmän hallinnasta. Vastaajat kokivat haastavina myös lasten sosioemotio-

naalisten haasteiden tuomat pulmat. Vastauksissa nousi esiin lastentarhanopettajien 

tasapainoilu lasten erilaisten tarpeiden tukemisen välillä ja rajalliset mahdollisuudet 

tukea lasta, jonka tuen tarve tunteiden säätelyn tai vuorovaikutuksen alueella on suu-

rempaa. 
 

Kiire luo sen et jos vaik just tunteiden säätelys jollain lapsella on paljon 
haasteita ja siit päivästä menee paljon niiden tunteiden purkamiseen 
aikaa ni sit tavallaan jotenkin siinä tasapainottelu et voiks yks aikuinen 
olla sen yhen lapsen kaa vaik puol tuntii. Ni mitä ne muut sitte? (Haas-
tateltava nro 5) 

 

Yhtenä vuorovaikutuksen haasteena nähtiin vastaajien mukaan puutteet suomen kielen 

taidoissa, joka voi vaikeuttaa kommunikointia niin lasten, kuin perheiden ja muiden 

työntekijöidenkin kanssa. Kielitaito vaikutti vastaajien mukaan siihen, ymmärrettiinkö 

viestit oikein. Kielen tukemisessa käytettävät kuvat ja käännösohjelmat auttoivat, mut-

teivät kaikissa tilanteissa olleet riittäviä.  
 

Ei aina vaan kortit ja kuvatkaa auta. --ei välttämät vanhempienkaa kaa 
pysty kunnolla siinä niinku ovensuussa sitä asiaa selvittää. (Haastatel-
tava nro 5) 

 

Lastentarhanopettajien vastauksissa haasteeksi koettiin myös ajoittaiset kommunikaa-

tion puutteet muiden työntekijöiden kanssa. Vastaajat kokivat hankalana väärinkäsityk-

set ja puutteellisen tiedonkulun. Työyhteisön sisäiset erilaiset tavat ajatella asioista 

nähtiin haasteena kahden haastateltavan vastauksista. Toisen työntekijän epäsensitii-
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vinen toiminta lapsia kohtaan päiväkodin arjessa nousi myös haasteena esiin yhden 

haastateltavan puheessa. 

7.3 Varhaiskasvatussuunnitelma pedagogisen työn apuna 

Lastentarhanopettajien puheessa Varhaiskasvatussuunnitelma (2016) ilmeni positiivi-

sena. Varhaiskasvatussuunnitelman kerrottiin olevan konkreettinen apu arjen suunnit-

telussa sekä sen koettiin vahvistavan lastentarhanopettajien omaa ammatillista näke-

mystä. Haastateltavat nostivat esiin oppimisen osa-alueet ja laaja-alaisen oppimisen, 

joiden avulla oman ryhmän toiminnan suunnittelu oli koettu selkeäksi. Lisäksi Varhais-

kasvatussuunnitelma oli haastanut lastentarhanopettajia liikkumaan työssään oman 

mukavuusalueen ulkopuolelle ja kokeilemaan erilaisia menetelmiä rohkeasti, mikä näh-

tiin myönteisenä. Osa haastateltavista kertoi olleensa mielissään uuden Varhaiskasva-

tussuunnitelman ja oman ajatusmaailmansa kohtaamisesta. Asiakirjan oli koettu anta-

van varmuutta lastentarhanopettajien toteuttamaan pedagogiikkaan. Kiitosta annettiin 

myös Varhaiskasvatussuunnitelman lapsilähtöisyydestä. Varhaiskasvatussuunnitelman 

koettiin olevan opettajaa ohjaava ja lapselle tilaa antava asiakirja. 
 

Et ei saa niinku rakastuu liikaa siihen omaan ennakkoajatukseensa, et me te-
hään just tällänen projekti, vaan sit voi niinku mennä eri suuntaan lasten alot-
teista tai toiveista. (Haastateltava nro 2) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista oppimisympäristöajattelua pohtiessaan lasten-

tarhanopettajat korostivat paikallisuutta sekä Helsingin kaupungin varhaiskasvatus-

suunnitelmaa, jossa kaupunkilaisuus on keskeistä. Lähiympäristön merkitys ilmeni jo-

kaisen haastateltavan puheessa. Yksi vastaaja korosti lapsen perheen ja asuinalueen 

merkitystä ja kertoi, että retket lasten kotipihoille tukivat lasten identiteettiä. Lastentar-

hanopettajien mukaan lasten identiteettiä Helsingin kaupungin asukkaana tuettiin esi-

merkiksi toimimalla yhteistyössä oman kaupunginosan eri toimijoiden kanssa, osallis-

tumalla paikallisiin tapahtumiin, tekemällä retkiä niin luontoon kuin kaupungin keskus-

taan sekä tutustuttamalla lapsia julkiseen liikenteeseen. 
 

Jos me oltais vaikka niinku jossain (toisen kaupunginosan) päiväkodissa nii, ni 
sit ne lähitoimijat siellä ois ne meijän niinku verkostot. Et, ja lapsille niinku ra-
kennettais sitä identiteettiä sen kautta, et. Et tottakai niinku Helsinkiläisyys on 
tosi tärkee. (Haastateltava nro 2) 

 

Helsinkiläisyys toi lastentarhanopettajien mukaan omat erityispiirteensä Varhaiskasva-

tussuunnitelman mukaiseen oppimisympäristön rakentumiseen esimerkiksi verrattain 
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runsaan maahanmuuton myötä. Haastatteluissa nousi esiin, että maahanmuuttajat 

tuovat muun muassa kielellisiä haasteita lastentarhanopettajan työhön. 
Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen lasten osallisuus ja sen tukeminen antoi haas-

tateltavien mukaan pedagogisia mahdollisuuksia kielen oppimiseen. Kielen oppimisen 

menetelmänä käytettiin yhden vastaajan mukaan rytmiharjoitusta tavuttamalla rytmissä 

päivän lounasruuan nimi päivittäin. 
 

Resurssit nousivat haastateltavien puheessa suurimmaksi haasteeksi myös Varhais-

kasvatussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa toteutettaessa. Eräs haastateltava ku-

vaili Varhaiskasvatussuunnitelman perusajatuksen olevan kaunis, mutta koki etteivät 

perusasiat ole kunnossa, mikä vaikeuttaa oman työn laadukasta toteuttamista. Resurs-

sien niukkuuden yksi vastaaja koki karsivan työstä joustavuutta, kauneutta ja luovuutta. 
Lastentarhanopettajat korostivat haastatteluissa yhteistyön merkitystä lähes kaikessa 

toiminnassaan. Haastateltavien mukaan joustavalla ja mutkattomalla yhteistyöllä oman 

tiimin ja koko päiväkodin yhteisön kesken voitiin selättää monia arjen haasteita sekä 

parantaa pedagogisen työn laatua. 

8 Johtopäätökset 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli lastentarhanopettajien näkemyksiä tarkastelemalla 

tuottaa tietoa siitä, miten oppimisympäristöjä ja vuorovaikutusta voidaan hyödyntää 

pedagogisesti varhaiskasvatuksessa. Tuloksista oli havaittavissa, että haastateltujen 

lastentarhanopettajien käsitys oppimisympäristöistä ja niiden tarjoamista mahdollisuuk-

sista on laaja ja monipuolinen. Lastentarhanopettajat vaikuttivat perehtyneen alaansa 

koskeviin uusiin määräyksiin hyvin ja kertoivat soveltavansa Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteiden mukaista pedagogiikkaa arjessa ammatillisesti ja luovasti. Tulok-

sissa ilmeni, että lastentarhanopettajat kokivat resurssien riittävyyden luovan ajoittain 

haasteita laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. 
 

Haastatellut lastentarhanopettajat kokivat hyödyntävänsä oppimisympäristöjen mahdol-

lisuuksia päiväkodin toiminnassa mahdollisuuksien mukaan monipuolisesti ja sovelta-

en. Vastausten mukaan haastatellut lastentarhanopettajat käyttivät luovuutta fyysisten 

oppimisympäristöjen hyödyntämisessä sekä päiväkodin sisätiloissa että ulkona pihalla 

ja retkillä. Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö pyrittiin huomioimaan myöntei-

seen ilmapiiriin panostamalla sekä kohtaamalla lapsi sensitiivisesti. Lapsilähtöistä toi-
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mintaa ja lasten osallisuutta hyödynnettiin haastateltujen lastentarhanopettajien mu-

kaan psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostamisessa.  
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan fyysisen oppimisympäristön 

tulee joustaa ja olla muunneltavissa erilaisia tarkoituksia varten. Tämän opinnäytetyön 

tulosten mukaan lastentarhanopettajat pyrkivät panostamaan lapsilähtöisen oppimis-

ympäristön rakentamiseen muokkaamalla fyysisiä tiloja tarpeen mukaan, esimerkiksi 

järjestämällä lelut ja tarvikkeet helposti lasten saataville sekä mahdollistamalla tiloja 

joustavasti eri leikkejä varten. Vastauksissa ei kuitenkaan ilmennyt miten lapset itse 

olivat mukana suunnittelemassa päiväkodin tilallisia ratkaisuja. Lapset näkyivät haasta-

teltujen kertoman mukaan tiloissa esimerkiksi heidän omien töidensä kautta. Lasten-

tarhanopettajien näkemyksistä heijastui ymmärrys siitä, että päiväkodin tilan ja toimin-

nan ratkaisuilla sekä yhteisillä pelisäännöillä on vaikutusta toimintaan ja vuorovaikutuk-

seen (Kyrönlampi 2007; Rutanen 2012). Tämä ilmeni lastentarhanopettajien puheissa 

riittämättömistä fyysistä tiloista ja osittain niiden vuoksi sovelletuista ratkaisuista, joita 

olivat mm. pienryhmätoiminta sekä päiväkodin ulkopuolisten oppimisympäristöjen ah-

kera hyödyntäminen.  
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) psyykkinen ja sosiaalinen oppimis-

ympäristö korostuvat. Tämä oli havaittavissa myös lastentarhanopettajien puheessa. 

Haastateltavat pitivät hyvää ilmapiiriä, vuorovaikutuksen laatua, sekä lasten osallisuut-

ta erittäin tärkeänä. On todettu, etteivät pelkästään erinomaiset fyysiset puitteet takaa 

korkeatasoista varhaiskasvatusta, vaan lasten ja varhaiskasvattajien välisen vuorovai-

kutuksen on myös oltava laadukasta (Raittila & Siippainen 2017: 290–291). Haastatte-

lemiemme lastentarhanopettajien käsitys korkeatasoisesta varhaiskasvatuksesta oli 

linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Haastateltavat eivät nojautuneet pelkästään 

fyysisten tilojen laatuun, vaan ymmärsivät oman toimintansa merkityksen ympäristön 

rakentumiseen. Jokainen yksilö päiväkodissa tuottaa ympäristöä sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa (Raittila 2013: 69-94). Lasten osallisuus suunniteltuun toimintaan muok-

kaa ja tuottaa osaltaan oppimisympäristöä, toiminnan ja vuorovaikutuksen ratkaisut 

ovat kuitenkin varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen henkilöstön käsissä. Lasten-

tarhanopettaja mahdollistaa lapsilähtöisyyden toteutumisen sekä luo puitteet tapahtu-

valle vuorovaikutukselle. (Raittila & Siippainen 2017: 288.) Tämän opinnäytetyön tulos-

ten mukaan lapset näkyivät ja olivat keskeisessä asemassa sosiaalisen ja psyykkisen 

oppimisympäristön rakentumisessa. Haastateltujen lastentarhanopettajien mukaan 
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lapsia, lasten ideoita ja toiveita arvostettiin ja kuunneltiin sekä heidän toiveisiin vastat-

tiin. 
 

Haastatellut lastentarhanopettajat kokivat vuorovaikutuksen tärkeänä osana oppimis-

ympäristön rakentumista. Lastentarhanopettajien puheessa korostui myönteisen vuo-

rovaikutustavan ja positiivisen palautteen käyttäminen pedagogisena työkaluna. Läm-

pimän vuorovaikutustavan on tutkittu edistävän lapsen myönteistä käyttäytymistä 

(Ahonen 2015:182). Myönteistä vuorovaikutusta käytettiin vastaajien mukaan luomaan 

luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta lapsen ja aikuisen välille, joka tutkimusten 

mukaan helpottaa myös lapsen negatiivisia tunnereaktioita (Ahonen 2015:184). Lasten-

tarhanopettajat kertoivat pyrkivänsä huomioimaan lasten aloitteet ja kokemukset sensi-

tiivisesti, minkä on nähty tukevan lapsen kehitystason mukaista toimintaa ja oppimista 

(Repo 2015:53).  Aikuisen leikkiin osallistuminen tai pelkkä läsnäolo leikkitilanteessa 

koettiin lastentarhanopettajien vastausten perusteella tärkeäksi myös lasten keskinäi-

sen vuorovaikutuksen laadun kannalta. Vastaajien näkemykset olivat linjassa tutkimus-

ten kanssa, joissa leikki nähdään lapsen keskeisenä vuorovaikutusympäristönä. Lapset 

harjoittelevat vuorovaikutustaitoja leikissä, mutta tarvitsevat paljon aikuisen tukea ver-

taisvuorovaikutuksen ohjaamisessa. (Kyrönlampi 2007: 30–36.) Toisin kuin Viitalan 

(2014) tutkimuksessa, jossa varhaiskasvattajien vertaisvuorovaikutuksen tukeminen oli 

vähäistä, opinnäytetyöhömme haastatellut lastentarhanopettajat kertoivat pyrkivänsä 

ohjaamaan vuorovaikutusta läheltä havainnoiden ja leikkiin osallistuen (Viitala 

2014:162). Toisaalta haastattelemamme lastentarhanopettajat totesivat ajoittaisten 

aikataulukiireiden ja resurssipulan heikentävän työn laatua sekä mahdollisuutta kohda-

ta lapset ja tilanteet yksilöllisesti.  
 

Haastattelujen perusteella lastentarhanopettajilla oli hyvä ymmärrys lapsen vuorovaiku-

tustaitojen kehittymisestä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sekä myöntei-

sen palautteen merkityksestä tässä kehityksessä kuten Uusitalo-Malmivaara ja Vuori-

nen ovat tutkimuksessaan esittäneet (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016: 31). Vas-

taukset kuvastivat lastentarhanopettajien tietoutta lapsen oppimisesta ja aikuisen esi-

merkin vaikutuksesta. Vastauksissa lastentarhanopettajat kiinnittivät huomiota myös 

nonverbaaliin viestintään sekä läsnäolon tasoon ja pohtivat vuorovaikutuksen laatua 

päiväkodissa laajasti, myös perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja työyhteisöä huo-

mioiden. Nonverbaalin viestinnän ja vuorovaikutuksen laadun merkitys on nähty tär-

keänä varhaiskasvatuksessa (Ahonen 2017: 79-80). Sosioemotionaalisia haasteita 

omaavien lasten tukeminen vuorovaikutustilanteissa on tärkeää (Viitala 2014: 162). 
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Haastateltujen lastentarhanopettajien puheessa heijastui ymmärrys tuen merkityksestä, 

mutta he kokivat ristiriitaa tähän kuluvan ajankäytön vuoksi.   
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) ja Helsingin varhaiskasvatussuunni-

telman (2017) kuvaukset oppimisympäristöistä oli lastentarhanopettajien mukaan huo-

mioitu päiväkotien toiminnassa vahvasti. Etenkin Helsingin varhaiskasvatussuunnitel-

massa korostettu paikallisuus ja Helsingin erityispiirteet kuvastuivat haastateltujen ker-

tomuksissa esimerkiksi julkisen liikenneverkon, lähiympäristön sekä kulttuurikohteiden 

hyödyntämisenä.  
 

Aineistomme antaa kuvan, että haastattelemamme lastentarhanopettajat tunsi-

vat oppimisympäristöihin liittyvät pedagogiset tavoitteet hyvin. Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteisiin oli tutustuttu huolella ja Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuun-

nitelmasta, sekä oman ryhmän toimintasuunnitelmasta kertoessaan haastateltavista 

huokui ammattiylpeys. Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2017) korostuu op-

pimisympäristöjen paikallisuus ja alueelliset verkostot. Helsingissä moninaisiin oppi-

misympäristöihin kuuluvat niin museot, julkiset liikennevälineet kuin metsät, puistot ja 

merenrannat. (Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2017: 17). Helsinkiläisyys ja toi-

mijuus omassa kaupunginosassa koettiin vastauksissa merkityksellisenä. Lastentar-

hanopettajat kokivat tärkeäksi tukea lasten identiteettiä Helsingin kaupungin asukkaa-

na. Tuloksiin perustuen vaikuttaa siltä, että haastatellut lastentarhanopettajat hyödynsi-

vät runsaasti alueensa tarjoamia mahdollisuuksia ja toteuttavat Varhaiskasvatussuun-

nitelman viitoittamaa pedagogiikkaa monipuolisesti. Haastateltavat Kertoivat käyneen-

sä ryhmiensä kanssa retkillä niin luonnossa, metsissä, rannoilla, lähiympäristön leikki-

puistoissa kuin kulttuurikohteissakin. Lasten kanssa oli osallistuttu myös erilaisiin pai-

kallisiin tapahtumiin. Oman päiväkodin lähiympäristöä, puistoja ja metsiä, haastatelta-

vat kertoivat hyödyntävänsä viikoittain. Lisäksi julkisen liikenteen merkitys oppimisym-

päristönä ja osana Helsingin kaupunkilaisuuden identiteettiä tunnistettiin. Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelmassa (2017: 7–9) alueen monikulttuurisuus, perheiden mo-

nimuotoisuus sekä kaupungin kaupunginosien erityispiirteet nähdään rikkautena. Haas-

tatteluissa lastentarhanopettajat kertoivat monikulttuurisuuden tuovan kielellisiä haas-

teita työhönsä. Yhteisen kielen puute hankaloitti lastentarhanopettajien kertoman 

kommunikaatiota niin lasten kuin lasten vanhempien ja ajoittain myös henkilöstön kes-

ken. Haastateltavat kertoivat käyttäneensä apuna kuvakortteja ja käännösohjelmia 

kommunikaatioon yhteisen kielen puuttuessa, mutta eivät vastauksissa olleet tyytyväi-

siä keinojen riittävyyteen. 
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9 Luotettavuus ja arviointi 

Olemme tarkastelleet opinnäytetyömme luotettavuutta Kanasen esittämien arvioitavuu-

den sekä tulkinnan ristiriidattomuuden kriteerien mukaan. Arvioitavuudessa ja tulkinnan 

ristiriidattomuudessa keskeistä on dokumentaatio. Dokumentaatiossa on selvitettävä 

tarkasti kaikki opinnäytetyön ratkaisut tiedonkeruu-, analysointi- ja tulkintamenetelmistä 

jo suunnitteluvaiheesta lähtien ja ne on kirjattava opinnäytetyön toteutusosaan peruste-

luineen. (Kananen 2014: 150–151.) Olemme dokumentoineet kaikki opinnäytetyömme 

vaiheet menetelmällisten valintojen esittelyssä sekä pohtineet niiden soveltuvuutta 

opinnäytetyömme tavoitteen saavuttamiseksi. Opinnäytetyömme toteutusosa on tois-

tettavissa seuraten kirjaamaamme prosessipolkua, sekä hyödyntämällä opinnäyte-

työmme litteitä tutkittavien ammatilliselle tasolle saakka. Opinnäytetyömme mahdolli-

sessa toistossa tutkittavat henkilöt ja paikat muuttuisivat, sillä emme ole dokumentoi-

neet tunnistetietoja eettisistä syistä.  
 

Vaikka opinnäytetyömme aineiston koko oli verrattain pieni, teimme analyysin tarkoin 

litteroimalla, käyttämällä aikaa aineiston lukemiseen, teemoittelemalla ja tyypittelemällä 

aineiston. Lisäksi luokittelimme aineistoa. Opinnäytetyömme virheanalyysin riskiä vä-

hentää tarkasti tehdyn analyysin ja dokumentaation lisäksi se, että työn tekijöitä oli 

kaksi ja tulkintamme opinnäytetyöstä oli ristiriidatonta. 
 

Tässä opinnäytetyössä haastattelimme viittä Helsingin kaupungin lastentarhanopetta-

jaa, kahdesta eri kaupunginosasta. Määrällisesti viiden haastattelun otosta ei voida 

pitää edustavana, mutta laadullisesti harkinnanvarainen näyte voi tuoda esiin ilmiöille 

merkittävät asiat ja auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta, jos pientä joukkoa on tutkit-

tu riittävän tarkasti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007: 174–177). Opinnäytetyömme 

tarkoituksena oli tarkastella lastentarhanopettajien näkemyksiä varhaiskasvatuksen 

fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista oppimisympäristöistä sekä sitä, miten he kokevat 

voivansa hyödyntää oppimisympäristöjä ja vuorovaikutusta pedagogisessa työssään. 

Tavoitteena oli tuottaa tietoa ymmärtämällä tutkimuskohdetta. Sisällöllisesti voimme 

pitää otosta ja aineiston kokoa riittävän edustavana opinnäytetyömme laajuus huomioi-

den, sillä se vastaa opinnäytetyömme tarkoitukseen ja tavoitteeseen. Opinnäytetyös-

sämme saaduissa tuloksissa ja johtopäätöksissä on kuitenkin huomioitava haastatte-

luin tehdyn aineiston keruun tuottamat ongelmat. Haastatteluissa on aina olemassa 

virhelähteiden sekä virheanalyysin riski (Hirsjärvi & Hurme 2001: 34–35). Lisäksi tämän 

opinnäytetyön tuloksissa on huomioitava, ettei otos edusta tutkittavien koko joukkoa 
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vaan nimenomaan tässä opinnäytetyössä käytetyn harkinnanvaraisen joukon näke-

mystä. 

10 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella lastentarhanopettajien näkemyksiä siitä, 

miten oppimisympäristöjen eri ulottuvuudet näkyvät päiväkodin pedagogisessa toimin-

nassa, sekä millaisia pedagogisia oppimisympäristöihin liittyviä ratkaisuja lastentarhan-

opettajat hyödyntävät työssään. Kiinnostuksemme kohdistui etenkin vuorovaikutukseen 

osana psyykkistä ja sosiaalista oppimisympäristöä, jota myös uusi Varhaiskasvatus-

suunnitelma perusteet (2016) korostaa aikaisempaa enemmän. Lähestyimme aihetta 

lastentarhanopettajan pedagogisen vastuun näkökulmasta. Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteiden (2016) ja Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman (2017) lisäksi opin-

näytetyömme pohjautui varhaiskasvatuksen oppimisympäristöistä tehtyihin tutkimuksiin 

sekä tutkimuksiin varhaiskasvatuksen vuorovaikutuksesta (ks. Syrjämäki ym. 2017, 

Ahonen 2015, Repo 2015). Oppimisympäristöjen vaikutuksia on tarkasteltu aiemmin 

tutkimuksessa paljon etenkin varhaiserityiskasvatuksen alueella, mitä saatoimme hyö-

dyntää tässä opinnäytetyössä (ks. Viitala 2014, Syrjämäki 2017). Tämän opinnäytetyön 

teoreettinen pohja koostui pääosin kotimaisesta akateemisesta tutkimuksesta siksi, että 

aiheen taustoittamiseen pohjautuvan näkemyksemme mukaan Suomessa varhaiskas-

vatuksen tutkimus, sekä oppimisympäristöjen että vuorovaikutuksen näkökulmasta, on 

tuoretta ja laadukasta sekä juuri tätä opinnäytetyötä ajatellen tarkoituksenmukaista. 
 

Aineistonkeruumenetelmänä käytimme puolistrukturoitua haastattelua, antaaksemme 

haastatelluille tilaa tuoda kokemuksensa ja ajatuksensa esiin. Olemme tietoisia siitä, 

että tällä opinnäytetyöllä tarkastelemme oppimisympäristöjä lastentarhanopettajien 

puheessa. Haastattelutilanteessa on aina olemassa virhelähteen riski, jossa haastatel-

tava saattaa muuntaa puhettaan sosiaalisesti suotavaksi (Hirsjärvi & Hurme 2001: 34–

35). Lastentarhanopettajien puhe vastasi monelta osin odotuksiamme ja toiveitamme. 

Saimme tietoa erilaisista ratkaisuista ja menetelmistä, miten fyysisten oppimisympäris-

töjen mahdollisuuksia hyödynnettiin sisä- ja ulkotiloissa. Lastentarhanopettajien pu-

heesta sai kuvan, että Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) ja Helsingin var-

haiskasvatussuunnitelma (2017) hallittiin hyvin ja asiakirjojen mukaista pedagogiikkaa 

toteutettiin monipuolisesti. Paikallisuus ja alueen erityispiirteiden hyödyntäminen näkyi 

vastauksissa lasten kotipihoihin tutustumisesta kulttuurikohteissa vierailuihin (Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelma 2017).  Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön osal-
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ta herkkyys lapsen viesteille ja kohtaamisen merkitys vuorovaikutustilanteissa nousi 

toiveidemme mukaisesti vastauksista esiin. Myös positiivisen pedagogiikan keinot oli-

vat haastateltujen mukaan aktiivisessa käytössä. (ks. Ahonen 2015; Uusitalo-

Malmivaara & Vuorinen 2016.) Odotettua oli myös, että resurssien vaikutukset sekä 

fyysisiin että psyykkisiin ja sosiaalisiin oppimisympäristöihin nousivat esiin. Lisäksi 

saimme huomata, kuinka lastentarhanopettajien puheessa korostui yhteistyön ja vuo-

rovaikutuksen merkitys myös työyhteisön sisällä. Oli kiinnostavaa myös huomata, että 

lastentarhanopettajat käyttivät harvemmin yksikön ensimmäistä persoonaa, tai korosti-

vat omaa osuuttaan puhuessaan toiminnasta, vaan käyttivät me-muotoa puhuessaan 

pedagogisesta työstä. Nämä sanavalinnat viestivät mielestämme tiimityön merkitykses-

tä varhaiskasvatuksessa. Henkilöstön yhteistyön merkitystä olisikin mielenkiintoista 

tarkastella jatkossa lisää juuri psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostu-

misen näkökulmasta. 
 

Haastatteluun osallistuneet kaksi päiväkotia on pieni osa Helsingin varhaiskasvatuk-

sesta, eikä edusta koko joukkoa. Meillä oli haasteita saada yhteistyöpäiväkoteja opin-

näytetyötämme varten. Vaikka lähetimme kutsun yhteensä 17 eri päiväkotiin, typistyi 

lopullinen yhteistyöpäiväkotien määrä kahteen yksikköön. Suurin osa jätti vastaamatta 

kutsuun kokonaan ja yksi päiväkoti keskeytti osallistumisen ennen haastatteluja omiin 

resursseihinsa vedoten. Haastatteluun osallistuneissa päiväkodeissa opinnäytetyömme 

aihe nähtiin tärkeänä, ja saimme kuvan, että näissä päiväkodeissa oppimisympäristö-

jen eri osa-alueisiin oli perehdytty hyvin jo aiemmin. Tämä on saattanut vaikuttaa sii-

hen, että opinnäytetyön aineiston tulokset vastasivat odotuksiimme.  Saattaa olla, että 

päiväkodit, joissa aihetta ei ollut tarkemmin käsitelty tai käsitteen sisältö vaikutti henki-

löstöstä monimutkaiselta, eivät vastanneet yhteistyöpyyntöihin. Opinnäyteyömme tulos-

ten monipuolisuuden kannalta olisi ollut hyvä saada opinnäytetyöprosessiin mukaan 

myös päiväkoteja, jotka kokivat aiheen vieraaksi. 
 

Omat kokemuksemme ovat samansuuntaisia aiemman tutkimuksen kanssa siitä, että 

psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö huomioidaan päiväkodeissa vaihtelevasti. 

Olisi kiinnostavaa selvittää edelleen, mitkä ovat niitä ratkaisevia tekijöitä siinä, että re-

surssien puutteista huolimatta joissain päiväkodeissa voidaan rakentaa laadukasta 

psyykkistä ja sosiaalista oppimisympäristöä ja mitkä tekijät muodostavat kuormitukses-

ta työntekijälle liian suuren, työn laatua heikentävän taakan. Jatkotutkimuksen kannalta 

sen selvittäminen, miten tässä opinnäytetyössä esiin tulleet oppimisympäristöihin liitty-

vät ajatukset ja arvot näyttäytyvät konkreettisessa toiminnassa, olisi mielenkiintoista. 
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Havainnoimalla pedagogista toimintaa päiväkodissa, olisi mahdollista tarkastella miten 

oppimisympäristöjen ja vuorovaikutuksen hyödyntäminen toteutuu käytännössä. 
 

Tämä opinnäytetyö on ollut meille yksi henkilökohtaisen ammatillisen identiteetin ra-

kennuspalikka. Oppimisympäristöjen osa-alueiden tutkiskelu on vahvistanut edelleen 

sitä arvopohjaa, jolle haluamme omalta osaltamme olla varhaiskasvatusta rakentamas-

sa. Olimme saamiemme haastattelujen jälkeen innostuneita ja onnellisia, välillä jopa 

liikuttuneita haastattelemiemme lastentarhanopettajien laajasta ammattitaidosta, joka 

meille haastatteluiden kautta avautui. Saimme omiin ammatillisiin työkalupakkeihimme 

erilaisia välineitä siitä, miten tietoperusta nivotaan konkreettiseksi toiminnaksi, lapsiin ja 

lapsuuteen suhtaudutaan arjessa arvostavasti sekä miten luovuutta hyödynnetään päi-

vittäisissä haasteissa. Saimme kuvan lastentarhanopettajista ammattilaisina, joista 

jokainen omalla persoonallisella tavallaan pistää päivittäin itsensä likoon ajoittaisesta 

resurssien aiheuttamasta puristuksesta huolimatta. 
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Teemahaastattelurunko 

 
 
Oppimisympäristöt 
 

1. Millaisia fyysisiä oppimisympäristöjä olette hyödyntäneet? 
2. Millaisissa oppimisympäristöissä haluaisitte toimia enemmän, esimerkiksi lu-

onnossa, julkisissa rakennuksissa, pienryhmissä? Miksi? 
3. Miten psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö huomioidaan ryhmässäsi? 
4. Miten oppimisympäristöt näkyvät ryhmän toimintasuunnitelmissa ja/tai lasten 

varhaiskasvatussuunnitelmissa? 
5. Millaisia oppimisympäristöihin liittyviä haasteita kohtaat työssäsi? 

 
Vuorovaikutus 
 

1. Miten huomioit vuorovaikutustilanteet toiminnan suunnittelussa? 
2. Miten ryhmässäsi tuetaan lasten keskinäistä vuorovaikutustilanteita? 
3. Miten hyödynnät aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta pedagogisesti? 
4. Millaisia vuorovaikutukseen liittyviä haasteita kohtaat työssäsi? 
5. Millaisia keinoja käytät ryhmän ilmapiirin muodostamisessa? 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 
 

1. Miten lasten osallisuus näkyy ryhmäsi oppimisympäristöissä? 
2. Millaisia oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja olet käyttänyt edistämään 

lapsen mahdollisuutta toimintaan osallistumiseen? 
3. Millaisia oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja olet käyttänyt edistämään 

lapsen mahdollisuutta vuorovaikutukseen? 
4. Millaisia oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja olet käyttänyt tukemaan lasten 

sosiaalisten taitojen sekä oppimisen taitojen kehittymistä? 
5. Millaisena koet uudistuneen Vasun 2016 oppimisympäristöjä koskevat 

määräykset? 
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Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

      
Tutkimuksen nimi  
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt ja vuorovaikutus 
 

Tutkimuksen tekijä 
Krista Honkanen ja Aurora Komonen 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
      
Kuvaus tutkimuksesta 
Opinnäytetyö 
 

Opinnäytetyössämme tarkastelemme varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen ja vuo-
rovaikutuksen suhdetta, sekä sitä kuinka ne ilmenevät varhaiskasvatuksen arjessa. 
Tavoitteenamme on selvittää miten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistet-
tu määräys oppimisympäristöistä on jalkautunut varhaiskasvatuksen arkeen. Kiinnos-
tuksemme kohdistuu lastentarhanopettajan mahdollisuuksiin hyödyntää tietoa oppimis-
ympäristöistä ja vuorovaikutuksesta pedagogisesti. Pyrkimyksemme tällä opinnäyte-
työllä on tuottaa käytännönläheistä tietoa siitä, kuinka oppimisympäristön ja vuorovai-
kutuksen mahdollisuuksia huomioidaan ja voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksessa. 
Metropoliassa tehdyt opinnäytetyöt julkaistaan ammattikorkeakoulujen yhteisessä 
Theseus-palvelussa osoitteessa www.theseus.fi. Minulle on selvitetty yllä mainitun tut-
kimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät. Olen tietoinen 
siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Olen myös tietoinen siitä, että 
tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta minulle minkäänlaisia kustannuksia, henki-
löllisyyteni jää vain tutkijan tietoon, minua koskevaa aineistoa käytetään vain kyseiseen 
tutkimukseen ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 
      
Suostun siihen, että minua haastatellaan ja antamiani tietoja käytetään kyseisen tutki-
muksen tarpeisiin. 
      
Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa ilman, että 
minun täytyy perustella keskeyttämistäni. 
 

Haastateltavan tiedot: 
NImi 
 

Koulutus 
 

Ammatti 
 

      
Päiväys _______________________________________ 
      
Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys 
_______________________________________ 
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Tietoa haastatteluun osallistuvalle. 

 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus milloin vain 
keskeyttää osallistuminen tutkimukseen tai kieltäytyä vastaamasta hänelle esitettyyn 
kysymykseen. 

Haastattelu kestää 45 minuuttia. Haastattelu nauhoitetaan ääninauhalle, jonka jälkeen 
haastattelu kirjoitetaan tekstitiedostoksi. 

Haastattelun luottamuksellisuus turvataan niin, että siitä tehtyä äänitallennetta käsitte-
levät vain opinnäytetyön tekijät, eikä aineistoa luovuteta tutkimuksen ulkopuolisille tut-
kimuksen missään vaiheessa. 
  
Haastattelu kirjataan tekstitiedostoksi. Haastateltavan ja haastattelussa esille tulevien 
muiden henkilöiden nimet poistetaan tai muutetaan peitenimiksi. Tarvittaessa muute-
taan tai poistetaan myös paikkatietoja ja muita erisnimiä (työpaikkojen tms. nimet), jotta 
aineistoon sisältyvien henkilöiden tunnistaminen ei ole enää mahdollista. 
  
Ääninauha tuhotaan sen jälkeen, kun haastattelu on kirjoitettu tekstitiedostoksi. 

Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa tutkit-
tavia tai muita haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. 

Tutkimusjulkaisuihin voidaan sisällyttää suoria otteita haastatteluista. Niiden yhteydes-
sä mainitaan ammatti ja peitenimi. 

Tutkimuksen päätyttyä ääninauhoista tehdyt tekstitiedostot hävitetään. 

  

Krista Honkanen 

krista.honkanen@metropolia.fi 

Aurora Komonen 

aurora.komonen@metropolia.fi 

 
 



Liite 2 

  2 (2) 

 

 


	1 Johdanto
	2 Varhaiskasvatus
	2.1 Varhaiskasvatus Helsingissä
	2.2 Lastentarhanopettajan työnkuva ja pedagoginen vastuu

	3 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt
	3.1 Varhaiskasvatuksen fyysinen oppimisympäristö
	3.2 Oppimisympäristön psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus

	4 Vuorovaikutus on oppimisympäristö
	4.1 Vuorovaikutustaidot pedagogisena työkaluna
	4.2 Vertaisvuorovaikutuksen merkitys oppimisympäristöille
	4.3 Vuorovaikutus ja oppimisympäristöt osana varhaiskasvatuksen tukitoimia

	5 Opinnäytetyön tarkoitus
	6 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat
	6.1  Teemoiteltu yksilöhaastattelu
	6.2  Analyysin periaatteet ja menetelmät

	7 Tulokset
	7.1 Oppimisympäristöjen mahdollisuudet ja hyödyntäminen
	7.2  Vuorovaikutus oppimisympäristön perustana
	7.3 Varhaiskasvatussuunnitelma pedagogisen työn apuna

	8 Johtopäätökset
	9 Luotettavuus ja arviointi
	10 Pohdinta
	Lähteet

