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UUDEN PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN 
KEHITTÄMINEN LAPSEN OSALLISUUTTA TUKIEN 
Kehittämistyömme aiheena oli uuden päiväkodin oppimisympäristön kehittäminen liikunnalliseksi 
lapsen osallisuutta tukien. Tarve kumpusi uuden päiväkodin järjestäytymättömästä 
oppimisympäristöstä. Varhaiskasvattajat toivoivat tilaa, joka tukisi pitkäkestoista leikkiä. 
Toimeksiantopäiväkoti on liikuntapainotteinen, joten pyrimme kiinnittämään siihen erityisen paljon 
huomiota.  

Tietoperusta koostuu oppimisympäristön tarkastelusta, lapsilähtöisestä pedagogiikasta sekä 
lapsen osallisuudesta. Toimeksiantajan liikuntapainotteisuuden vuoksi sisällytimme 
oppimisympäristö- kappaleeseen oman osion liittyen lapsen fyysisen aktiivisuuden ja 
oppimisympäristön väliseen yhteyteen. Pyrimme linkittämään tietoperustaamme vahvasti 
kehittämistyömme aiheeseen.  

Kehittämistyön työstäminen aloitettiin loppuvuodesta 2017, ja se valmistui marraskuussa 2018. 
Kehittämistyön prosessi alkoi kehittämistehtävän määrittelyllä ja tiedonkeruulla. Kehittämistyön 
toiminnallisen osuuden alkaessa keväällä 2018, kehittämistehtävä rajautui nykyiseen muotoonsa. 
Kehittämistehtävälle muodostui kaksi päätavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli muovata 
päiväkodin oppimisympäristöstä leikkimään ja liikkumaan kannustava. Toisena tavoitteena oli 
ottaa lapset osalliseksi oppimisympäristön suunnitteluun ja toteutukseen. 

Kehittämistehtävän toiminnallinen osuus koostui viidestä ohjauskerrasta viiden lapsen 
pilottiryhmän kanssa, jotka varhaiskasvattajat olivat meille valinneet. Ohjauskerrat pitivät 
sisällään orientoivan ja ideoivan kerran, kaksi toteuttavaa kertaa sekä lopetuskerran. Näiden 
ohjauskertojen aikana suunnittelimme ja toteutimme yhdessä lasten kanssa ryhmän tiloihin yhden 
huoneen. Huoneen teemoiksi valikoituivat prinsessalinna sekä merirosvolaiva.  Lisäksi teimme 
varhaiskasvattajille oppaan, jonka avulla he voivat jatkaa oppimisympäristöjen kehittämistä 
lapsilähtöisesti. Koska oppimisympäristö ei ole koskaan valmis, jätimme myös toteuttamaamme 
tilaan mahdollisuuksia jatkaa sen kehittämistä.  

Lopetuskerralla annoimme lapsille esimerkkejä uuden oppimisympäristön mahdollisuuksista. 
Kehittämistyön toiminnallinen osuus oli onnistunut, sillä lapset inspiroituivat fyysisestä 
oppimisympäristöstä rakentaen leikkejään huoneen teemojen ympärille. Myös liikunnallisuuteen 
liittyvä tavoite toteutui, sillä lapset lähtivät kehittämään itsenäisesti liikunnallisia leikkejä.  

Kehittämismenetelminä käytimme osallistavia, esittäviä sekä keskustelua edistäviä 
kehittämismenetelmiä. Erityisesti paneuduimme osallistaviin menetelmiin, sillä halusimme 
korostaa lasten osallisuutta. Tiedonkeruumenetelminä käytimme varhaiskasvattajille kahta 
strukturoitua kyselylomaketta sekä lapsille teemahaastattelua.  

ASIASANAT: 

Osallisuus, oppimisympäristö, lapsilähtöinen pedagogiikka, leikki, vuorovaikutus 

  



BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT 

TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Degree programme of social services | Bachelor of social services  

November 2018 | 47 pages, 5 pages in appendices 

Enni Ahlfors, Tia Alaspää, Maiju Mattila 

DEVELOPMENT OF A LEARNING ENVIRONMENT 
IN A DAYCARE CENTER BY SUPPORTING THE 
PARTICIPATION OF A CHILD 
The subject of our development project was to improve the learning environment of a new daycare 
center by supporting the participation of a child. The aim was to support the physical activity of 
the children since the daycare center highlights children’s physical activity. The need for this 
development project came from the unorganized learning environment of the new daycare center. 
Early childhood educators hoped that the room would support a children’s long-term play.  

Participation, learning environment, child-oriented pedagogy and interaction were included in the 
theory frame. Since the daycare center highlights the physical activity of the children, we wanted 
to pay attention to the connection between the learning environment and the physical activity of 
the children.  

We started the development project at end of the year 2017 and it was finished in November 
2018. The process of our development project started with defining the development mission and 
by gathering information. The development mission was fully defined at the beginning of spring 
2018, which was when we started the practical part of our project. The goal of our development 
project was to improve the learning environment in a way in which it would encourage children to 
play and move. Our goal was also to support the participation of the children while planning and 
executing the practical part of our project. 

The practical part of our development project consisted of five guided gatherings with a group of 
five children selected by the early childhood educators. We started with an orientation and 
continued with planning and executing the planned enhancements to the room with a group of 
children. The project ended with the children playing in the refurnished room. The themes of the 
room were a princess castle and a pirate ship. We also provided the early childhood educators a 
guide on how to continue improving the learning environment while supporting the participation 
of a child.  

The practical part of our development project was a success since the children were inspired by 
the physical learning environment and started to build play around the themes of the room. The 
aim of supporting children’s physical activity was also achieved since the children started to play 
in a physically active way. 

The methods of development we used were participation, representational and interaction 
encouraging ways. We wanted to highlight the participation of the children which is why we mostly 
used participational methods. The methods for gathering information were two structured 
question forms for early childhood educators and a theme interview for the children. 
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1 JOHDANTO 

Kehittämistyömme sai alkunsa erään päiväkodin asettamasta toimeksiannosta. Toimek-

siannon tavoitteena oli suunnitella uuteen päiväkotiin lasta leikkimään kannustava oppi-

misympäristö, joka houkuttelee häntä liikkumaan. Tavoitteena oli lisäksi suunnitella op-

pimisympäristö lasta osallistavalla tavalla, samalla tarjoten henkilökunnalle ohjeita ja ide-

oita oppimisympäristön muokkaamiseen ja hyödyntämiseen. 

Kehittämistyötä varten rajasimme alkuperäistä toimeksiantoamme. Päätimme yhdessä 

toimeksiantajan kanssa toteuttaa kehittämistyön prototyyppinä päiväkodin yhteen yksit-

täiseen huoneeseen. Kehittämistyölle muodostui kaksi päätavoitetta. Ensimmäisenä ta-

voitteenamme oli muovata päiväkodin oppimisympäristöstä leikkimään ja liikkumaan 

kannustava. Toisena tavoitteenamme oli ottaa lapset osallisiksi oppimisympäristön 

suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Kehittämistyö toteutettiin monivaiheisena prosessina. Päiväkodin varhaiskasvattajat va-

litsivat meille lapsiryhmästä kehittämistyöhön osallistuvan pilottiryhmän. Kehittämistyö 

toteutettiin yhdessä pilottiryhmän kanssa alusta loppuun. Lähtötilanteessa kartoitimme 

sekä henkilökunnan että lasten tarpeita oppimisympäristöön liittyen. Orientaationa 

luimme lapsille päiväkotiaiheisen sadun. Tämän jälkeen lapset saivat ideoida unelma-

karttojen muodossa uutta oppimisympäristöä. Ideointivaiheesta etenimme toteutukseen. 

Pidimme tärkeänä sitä, että lapset pääsevät osallistumaan prosessin jokaiseen vaihee-

seen. Toteuttamisvaiheen jälkeen lapset pääsivät tutustumaan yhdessä kehitettyyn op-

pimisympäristöön sekä ohjattujen että vapaiden leikkien avulla. Lopetuskerralla pidimme 

lapsille myös teemahaastattelut, joilla halusimme selvittää lasten ajatuksia päiväkodin 

oppimisympäristöön liittyen. Annoimme myös henkilökunnalle ohjeita ja ideoita siitä, 

kuinka fyysistä oppimisympäristöä voi monipuolisesti hyödyntää.  

Halusimme korostaa oppimisympäristön kehittämisen jatkumoa, joten jätimme kehittä-

määmme fyysiseen oppimisympäristöön tilaa ja mahdollisuuksia jatkokehitykseen. Jat-

kokehitystä varten suunnittelimme myös oppaan, jota varhaiskasvatuksen henkilökunta 

voi hyödyntää kehittäessään edelleen oppimisympäristöä.  

Opinnäytetyön tietoperustassa suurin paino on oppimisympäristön monipuolisella tar-

kastelulla. Sisällytimme kappaleeseen oman osion liittyen lasten fyysisen aktiivisuuden 

ja oppimisympäristön yhteyteen. Päiväkodin liikunnallisen luonteen ja kehittämistyömme 
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tavoitteet huomioon ottaen pidimme tätä oleellisena. Oppimisympäristön lisäksi paneu-

dumme lapsilähtöiseen varhaiskasvatukseen lapsilähtöisen pedagogiikan ja osallisuu-

den kautta.  
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2 OPPIMISYMPÄRISTÖ 

2.1 Fyysinen oppimisympäristö 

Oppimisympäristö käsitteenä kattaa varhaiskasvatuksessa fyysisen, psyykkisen sekä 

sosiaalisen oppimisympäristön (Opetushallitus 2016, 31-32). Käytettävissä oleva tila an-

taa fyysiset puitteet oppimisympäristön rakentamiselle, mutta tilaa ja oppimisympäristöä 

ei tule käsittää toistensa synonyymeinä. Lainsäädäntö määrittelee tilat, mutta jokainen 

varhaiskasvatuksen ryhmä muovaa tiloista itselleen sopivia. Tilojen tulee olla tarpeeksi 

suuria lapsen kehityksen turvaamiseksi sekä terveyshaittojen ehkäisemiseksi. (Reu-

namo 2014, 112.)  

Tilojen hyvällä suunnitelulla voidaan vaikuttaa erilaisten ja erikokoisten vertaisryhmien 

toimintaan, sekä kasvattajan ja lapsen vuorovaikutukseen (Stakes 2005, 18). Sisätilojen 

suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota ergonomiaan, ekologisuu-

teen, esteettömyyteen, viihtyvyyteen, valaistukseen, sisäilman laatuun sekä siisteyteen 

(Opetushallitus 2016, 31-32). Kaikki tilat eivät välttämättä sovellu lapsiryhmän tarpeisiin. 

Eteistilat saattavat olla liian pienet tai yksittäisiä huoneita ei ole tarpeeksi paljon, jolloin 

pienryhmätoiminnan mahdollistaminen hankaloituu. Seinien materiaalit ja värit vaikutta-

vat viihtyvyyteen. Huoneissa tulee olla riittävä valaistus, sillä se lisää viihtyvyyttä ja pa-

rantaa lasten tarkkaa työskentelyä. Huoneiden seinillä ei tulisi olla liikaa tavaraa, sillä se 

kuormittaa visuaalisesti lasta. Jos lapsella on visuaalisen hahmottamisen vaikeutta, suuri 

määrä näköärsykkeitä lisää vaikeutta. Huomiota täytyy kiinnittää myös auditiivisiin ärsyk-

keisiin. Lapset ja kasvattajat aiheuttavat melua, sillä kasvattajat voivat yrittää hiljentää 

melua puhumalla vielä kovempaa. (Koivunen 2009, 180-181.) 

Varhaiskasvattajan vastuulla fyysisessä oppimisympäristössä ovat puitteiden luominen 

sekä ajan ja tilan hallinnoiminen (Kalliala 2009, 25). Lapsiryhmän arjen päivittäinen ai-

kataulutus onkin olennainen osa fyysistä oppimisympäristöä. Joustava ja toimiva arki 

vaatii varhaiskasvattajalta tarkkaa suunnittelua ja porrastusta tilojen käytössä. (Mikkola 

& Nivalainen 2010, 38-39.) Pienryhmätoiminnan järjestäminen taas vaatii varhaiskasvat-

tajalta erityistä kykyä muovata ja hyödyntää päiväkodin fyysisiä tiloja. Pienryhmätoiminta 

on suunnitelmallinen tapa järjestää koko lapsiryhmän sisällä toimintaa, johon osallistuu 

kerrallaan vain osa lapsista. Yleistyneen pienryhmätoiminnan myötä myös varhaiskas-
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vattajien työskentelyssä on tavanomaisesti siirrytty kolmen varhaiskasvattajan tiimityös-

kentelystä parityöskentelyyn. (Karila & Lipponen, 2016, 74.) Varhaiskasvattajan tulee ti-

lan hallinnoijana kiinnittää fyysisessä oppimisympäristössä siirtymätilanteiden ja toimin-

tojen organisointiin paljon huomiota. Toimivan ja yksilöllisen päiväjärjestyksen tulee olla 

joustava, mutta jokaisen toiminnon silti perusteltu. Hyvällä ja toimivalla päiväjärjestyk-

sellä varhaiskasvattajat ilmaisevat, että toimintojen suunnittelun lähtökohtana on aina 

lapsi. (Häkkä ym. 2014, 267.) 

Päiväkodin arjen rakentumista ohjaavat kirjalliset viikko- ja päiväsuunnitelmat, joissa tie-

tyt toiminnat sijoitetaan tiettyihin fyysisiin tiloihin (Rutanen 2007, 100). Leikkialuepeda-

gogiikka on pedagogisen ja fyysisen toimintaympäristön järjestämistä. Leikkialuepeda-

gogiikkaa voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Toisessa varhaiskasvattajat rakentavat lap-

sille erilaisia valmiita leikkipisteitä ja toisessa lapsille tarjotaan erilaisia tilavaihtoehtoja, 

joihin lapset voivat itse suunnitella ja rakentaa oman leikkinsä. Kummassakin tavassa 

varhaiskasvattajan tulee kyetä suunnittelemaan ja organisoimaan fyysisten tilojen käyt-

töä. (Raittila 2012, 86).  

Päiväkotien fyysisessä oppimisympäristössä korostetaan usein siisteyttä ja puhtautta, 

vaikka lasten luovuuden ehtona on sietää epäjärjestystäkin. Varhaiskasvattajien suun-

nittelemat tilat ja aikataulut saattavat luoda lapsille tunteen omien tarpeiden ja tunteiden 

sivuuttamisesta. Samalla mahdollisuudet lasten omatoimisuuteen vähenevät. Varhais-

kasvattajien tulisikin pyrkiä hyväksymään lasten luoma fyysisen oppimisympäristön nä-

ennäinen epäjärjestys. (Kokljuschkin 2001, 61.) 

Ryhmässä varhaiskasvattajan toiminta vaikuttaa merkittävästi lasten toimintaan. Pienten 

lasten toiminta mukautuu yleensä sen mukaan, missä varhaiskasvattaja fyysisesti sijait-

see leikkitilassa. Mikäli pienillä lapsilla säilyy varhaiskasvattajaan näköyhteys, lapset toi-

mivat intensiivisemmin keskenään. Lasten välisen vuorovaikutuksen kannalta optimaali-

sin on sellainen tilajärjestely, jossa huonetta halkovat matalat hyllyt. Näin ollen lapset 

pystyvät säilyttämään näköyhteyden sekä muihin lapsiin, että varhaiskasvattajiin. Tämä 

tukee mahdollisuutta pitkäkestoiseen leikkiin. (Rutanen 2007, 102-103.) Tilan tulee li-

säksi olla riittävän tilava ja avara, sillä ahtaat huoneet saattavat aiheuttaa levottomuutta 

lapsissa (Zimmer 2001, 162). 

Kasvattajien läsnäolo, ohjaus ja valvonta ovat leikille tärkeitä, mutta usein lasten leikki 

on kuitenkin liikaa lasten itsensä varassa. Lasten on tärkeää saada itse valita leikkinsä 
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ja leikkikaverinsa, mutta leikki tarvitsee myös aikuisten seurantaa ja valvontaa. Kasvat-

tajan läsnäolo leikkitilanteessa luo turvallisuutta sekä mahdollistaa leikin ohjauksen ja 

mahdollisten konfliktitilanteiden selvittämisen. (Koivunen 2009, 40-41.) Leikki tarvitsee 

tilaa, välineitä, aikaa ja sopivia olosuhteita kasvaakseen ja kehittyäkseen. Aikuisen rooli 

näiden tarjoamisessa on erityisen tärkeä. Leikin hallitseminen, sensurointi tai sen kulun 

määrääminen eivät ole oikeita tapoja aikuiselle olla osallisena lasten leikissä. Leikille 

antautuminen ja siihen osallistuminen leikkijänä sen sijaan mahdollistavat leikin tukemi-

sen. (Urho & Vehkalahti 2013, 8-9.) Päivähoidossa puhutaan usein ohjatusta ja vapaasta 

leikistä. Ohjatulla leikillä tarkoitetaan sitä, että kasvattaja päättävät leikin sisällön, paikan 

ja leikkikaverit. Vapaassa leikissä lapset saavat itse päättää näistä asioista. Myös vapaa 

leikki vaatii kuitenkin kasvattajien ohjausta ja läsnäoloa. (Koivunen 2009, 40-41.) Vapaan 

leikin säännöt syntyvät ja kehittyvät tilanteessa ja leikin mukana. Näin ollen vapaa leikki 

voi olla epäjohdonmukaista, katkonaista, pysähtynyttä tai kaaosmaista ja silti toimivaa. 

Leikki toimii omana itsenään tilanteesta ja leikkijöistä syntyen, aina erilaisena ja aina 

leikkijöiden tarpeisiin vastaten. Leikki toimii omassa maailmassaan sen omilla ehdoilla. 

Vapaata leikkiä onkin näin mahdotonta mitata tai arvottaa. (Urho & Vehkalahti 2013, 17.)  

Oppimisympäristön tarkoituksena on tarjota lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, 

sekä tukea lasten luonnollista halua oppia ja kehittyä (Opetushallitus 2016, 31-32). Fyy-

sisellä oppimisympäristöllä on kiistaton yhteys lasten oppimisprosesseihin. Oppimisym-

päristö tulisi suunnitella siten, että lapset kohtaavat päivittäisissä arjen tilanteissa ope-

teltavia asioita, kuten kirjaimia, muotoja, numeroita ja sanoja. Kun lapset tutustuvat näi-

hin asioihin päivittäisessä toiminnassa, kiinnostus ja mielenkiinto niitä kohtaan heräävät. 

(Kokljuschkin 2001, 78.) 

Oppimisympäristön tulee olla muuntautumiskykyinen ja siinä tulee voida toteuttaa mo-

nenlaista pedagogista toimintaa (Opetushallitus 2016, 31-32). Näin ollen onkin tärkeää 

suunnitella ympäristö joustavaksi, jotta sitä voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa myöhem-

min. Oppimiseen innostava, monipuolinen ja joustava ympäristö herättää lapsissa mie-

lenkiintoa ja uteliaisuutta sekä kannustaa kokeilemaan, toimimaan ja ilmaisemaan itse-

ään. Ympäristö tuo tiedollisia, taidollisia sekä kokemuksellisia aineksia lapsen ja kasvat-

tajan vuorovaikutukseen. (Stakes 2005, 17-18.) 

Lasten mielipiteillä oppimisympäristöstä on paljon merkitystä. Lapset haluavat kokeilla 

omia voimiaan, taitojaan sekä rohkeuttaan, esimerkiksi pomppimalla, kiipeilemällä, roik-

kumalla ja liukumalla. Fyysinen oppimisympäristö pitää sisällään myös säännöt ja ohjeet, 

joita lasten täytyy noudattaa turvallisuussyistä. (Järvinen ym. 2009, 144.) 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016, 32) määrittelevät myös luonnon, leikki-

puistot, pihat ja muut rakennetut ympäristöt varhaiskasvatuksen oppimisympäristöiksi. 

Ne tarjoavat materiaaleja, kokemuksia ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja oppi-

miseen. Lasten käytössä tulee olla riittävästi monipuolisia sekä turvallisia leikki- ja oppi-

misvälineitä. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi kirjaston tai kirkon 

kanssa, rikastaa lapsen oppimiskokemuksia ja oppimisympäristöjä.  

Oppimisympäristön merkitys lasten liikunnallisessa aktiivisuudessa 

Oppimisympäristön merkitys lasten liikkumisessa on merkittävä (Jaakkola ym. 2017, 

497). Varhaiskasvattajan tulee tarjota mielekkäitä, asteittain vaikeutuvia ja haasteita tar-

joavia oppimisympäristöjä (Heikinaro-Johansson & Huovinen 2007, 40). Lapsilla tulee 

olla päivittäinen mahdollisuus tavoitteelliseen ja monipuoliseen liikuntaan (Jaakkola ym. 

2017, 494). Lasten yksilölliset erot taidoissa ja kehityksessä edellyttävät varhaiskasvat-

tajalta toiminnan yksilöimistä. Liikunta muuntuu erilaisissa ympäristöissä sisällöltään eri-

laiseksi. Sisällä voidaan esimerkiksi voimistella, voimailla ja kisailla käyttäen apuna väli-

neitä, telineitä ja musiikkia. (Jaakkola ym. 2017, 489.) Lasten into liikuntatoimintaan ei 

kuitenkaan riipu ainoastaan toiminnasta ja välineistä, vaan siihen vaikuttaa oleellisesti 

myös se, minkälainen varhaiskasvattaja on (Zimmer 2001, 141). Lapsen oman aktiivisen 

liikkumisen ja kasvattajan ohjaamisen avulla lapsi kehittyy liikkujana (Jaakkola ym. 2017, 

490). 

Ohjatussa liikuntatoiminnassa tuokion alussa varhaiskasvattajan on tärkeää rauhoittaa 

oppimisympäristö ja luoda turvallinen ilmapiiri (Jaakkola ym. 2017, 495). Liikuntatilan-

teita järjestettäessä tulee myös ottaa huomioon lasten vallitseva tunnetila. Tunnetila voi 

virittää tai tukahduttaa lasten ja oppimisympäristön välistä vuorovaikutusta. Näin ollen 

aikuisen tulisi johdatella lapset mahdollisimman rentoutuneeseen ja turvalliseen oloti-

laan. (Heikinaro-Johansson & Huovinen 2007, 36.) 

Lapsi saa tietoa ympäristöstään aistimuksiensa kautta (Koivunen & Lehtinen 2014, 158). 

Kun lapsi liikkuu tahdonalaisesti, hän reagoi ympäristöstä tuleviin aistimuksiin ja vastaa-

vasti ympäristö reagoi lapsen liikkumiseen (Heikinaro-Johansson & Huovinen 2007, 33). 

Aistimusten vuoksi lapselle jää tilanteista vahvoja muistijälkiä. Lapsi oppii sanojen mer-

kityksiä toiminnan ja kehollisten kokemusten avulla. Näin ollen liikunnalla on suuri mer-

kitys abstraktien käsitteiden konkretisoinnissa. On tärkeää, että kasvattaja osaa hyödyn-

tää tätä. Itsenäisesti liikkuessaan pieni lapsi kokeilee, testaa, tutkii, vertailee, miettii syy-
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seuraussuhteita ja tekee johtopäätöksiä. (Jaakkola ym. 2017, 488.) Lasten fyysinen ak-

tiivisuus tukee oppimisen edellytyksiä vaikuttamalla positiivisesti tiedollisiin prosesseihin 

kuten tarkkaavaisuuteen, vireystilaan ja muistamiseen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2016). 

Omaehtoinen liikkuminen sisällä edellyttää varhaiskasvattajilta ja lapsilta yhteisiä sopi-

muksia, sillä varhaiskasvattajien tulee turvata lasten turvallisuus. Ideaalitilanteessa lii-

kuntavälineet ovat kuitenkin lasten saatavilla myös omaehtoisen leikin aikana. Lasten 

liikunnalliset leikit edellyttävät liikuntavälineiden lisäksi runsaasti vapaata tilaa. (Jaakkola 

ym. 2017, 497.) Liiallinen turvallisuushakuisuus oppimisympäristössä saattaa estää lap-

sen oppimisen. Näin ollen varhaiskasvattajan tulee karsia turhia kieltoja oppimisympä-

ristössä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016.) 

Lapsella on oikeus ja tarve liikkua päivittäin. Alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi uu-

sien lasten liikuntasuosituksien mukaan sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa. Sen 

tulisi muodostua kevyestä liikunnasta, ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyysisestä 

aktiivisuudesta. Osan liikunnasta tulee toteutua varhaiskasvatuksessa ja osan kotona. 

Lasten liikunnan tulee olla sisällöltään monipuolista. Sen tulee olla ennakkoluulotonta, 

kokeilevaa ja lajirajat ylittävää liikkumista erilaisissa ympäristöissä yksin sekä ryhmässä. 

(Jaakkola ym. 2017, 492.) Lasten liikkuminen tuo lapsille iloa ja onnistumisen elämyksiä. 

Liikkuminen muiden lasten kanssa taas kehittää vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia suh-

teita. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016.) 
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Kuva 1. Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016.) 

2.2 Sosiaalinen oppimisympäristö 

Bronfenbrenner (1979) käyttää ekologisessa teoriassaan yksilön välittömästä ympäris-

töstä termiä mikrosysteemi. Se muodostuu toiminnoista, rooleista ja henkilöiden välisistä 

suhteista. Lapsen tärkein kasvuympäristö on oma perhe, ja omaan perheeseen lapsella 

syntyy varhaislapsuudessa merkittävin vuorovaikutussuhde. Lapsen kasvaessa välittö-

mät vuorovaikutussuhteet lisääntyvät, ja mikrosysteemiin tulevat mukaan myös isovan-

hemmat, muut sukulaiset, perhetuttavat, kaverit ja opettajat. Seuraava taso on nimeltään 

mesosysteemi. Se pitää sisällään ne aikuiset, jotka ovat vuorovaikutuksessa lapsen 

kanssa. Näihin aikuisiin lukeutuu esimerkiksi varhaiskasvattaja, joka on vuorovaikutuk-

sessa sekä lapsen että tämän vanhempien kanssa. Mesosysteemissä tehdään tärkeää 

kasvatustyötä, joka kehittyy yhteistuumin vanhempien ja varhaiskasvattajien kanssa. 

Näistä vuorovaikutussuhteista lapsi saa eväitä tulevaisuuteensa. Ekosysteemi pitää si-

sällään vanhempien suhteet muihin ihmisiin, eli sen, miten vanhemmat ovat yhteydessä 

ystäviinsä ja tuttaviinsa. Myös päivähoidon varhaiskasvattajien välinen vuorovaikutus lu-

keutuu tähän ympäristöön. Näiden ihmisten arvot, asenteet ja käyttäytyminen muovaa-
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vat lasta ja auttavat hahmottamaan maailmaa. Lapsi omalla toiminnallaan pystyy muo-

vaamaan näitä ihmisiä. Makrosysteemi kuvaa sitä yhteiskunnallista tilannetta, jossa sil-

loin eletään. Poliittiset, taloudelliset ja kasvatukselliset asiat vaikuttavat myös lapsen kas-

vuun. Viimeinen taso on kronosysteemi, jolla tarkoitetaan ulkoisten ympäristöjen ajassa 

tapahtuvaa kehitystä. Kukin systeemi sisältää roolit ja säännöt, jotka voivat osaltaan voi-

makkaasti vaikuttaa lapsen kehitykseen. (Järvinen ym. 2009, 32.) 

Varhaiskasvattajan ja lasten välisellä vuorovaikutuksella on yhteys kaikkeen päiväkodin 

toimintaan (Kalliala 2009, 11). Sosiaalisen oppimisympäristön kannalta keskeistä on 

paitsi varhaiskasvattajan ja lasten välinen vuorovaikutus, myös lasten keskinäinen yh-

dessäolo sekä vuorovaikutus (Niikko 2001, 120). Lapselle merkittävimpiä tekijöitä päivä-

hoidossa ovat muut lapset ja lapsiryhmä (Strandell 1995, Hujalan ym. 2007, 23 mukaan). 

Lapset pyrkivät aktiivisesti liittymään ryhmään, luomaan suhteita ja samaistumaan ver-

taisiinsa (Huttunen & Tamminen 1991, Hujalan ym. 2007, 23 mukaan). Leikkitilanteet ja 

omaehtoinen toiminta antavat lapselle mahdollisuuden harjoitella sosiaalisia taitoja, pyy-

tää anteeksi, sopia riitoja ja ottaa toiset huomioon (Järvinen ym. 2009, 144). Vaikka kyse 

olisi lasten välisestä leikistä tai toiminnasta, kasvattajan rooli toiminnassa ja sosiaalisen 

tilan muodostamisessa on silti merkittävä (Rutanen 2007, 100). Näin ollen oppimisym-

päristön suunnittelussa tulisi ottaa huomioon se, miten se tukee lasten toimimista yh-

dessä, tietojen jakamista ja mahdollistaa lasten yhteisen pohdinnan. Lasten tulee tuntea, 

että he osaavat tehdä ja myös toteuttaa aloitteitaan, ja heidän toimintansa vaikutus näkyy 

ympäristössä. (Hakkola & Virsu 2000, 17.) 

Sosiaalinen oppimisympäristö rakentuu ryhmädynamiikasta, ihmisten välisistä suhteista 

ja vuorovaikutuksesta (Koivunen 2009, 183). Varhaiskasvattajan positiivisella asenteella 

leikkiä kohtaan on huomattava määrä myönteisiä vaikutuksia. Lapselle kehittyy läheinen 

suhde kasvattajaan, kun kasvattaja osallistuu lasten leikkiin. Tällä taas on positiivisia 

vaikutuksia leikin monipuolisuuteen ja kestoon. (Pianta & Stuhlman 2004, 67.) Varhais-

kasvattajan ja lapsen yhteinen tekeminen opettaa lapselle vuorovaikutustaitoja sekä 

myönteistä suhtautumista toisiin ihmisiin. Kannustaminen kokeiluun ja yhdessä koettu 

onnistumisen ilo taas auttavat lasta muodostamaan myönteisen minäkuvan. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2016.) 

Leikin teoreettinen määrittely on usein haastavaa. Samanaikaisesti totta ja kuviteltua 

olevan ilmiön määrittely on vaikeaa. Määrittelyä hankaloittaa myös se, ettei mitään toi-

mintaa voi yksiselitteisesti nimetä vain leikiksi. Toisena hetkenä samat asiat voivat olla 

totta ja toisena taas leikkiä. Esimerkiksi kiviä voi heitellä tosissaan tai leikillään. Leikki on 
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kuitenkin pitkälti tietynlaista asennoitumista toimintaan, tarinan kerrontaa ja kuvitteelli-

seen todellisuuteen uskomista. Leikkiin liittyvät kuitenkin myös muoto ja toiminta, jotka 

erottavat sen tietyllä hetkellä nimenomaan leikiksi. (Vuorisalo, 2009, 158.) Leikki on va-

paaehtoista toimintaa ja askarointia, joka suoritetaan määrätyissä ajan ja paikan rajoissa 

vapaaehtoisesti hyväksyttyjen, mutta ehdottoman sitovien sääntöjen mukaan; se on oma 

tarkoitusperänsä ja sitä seuraa jännityksen ja ilon tunne sekä tietoisuutta jostakin, mikä 

on ”toista” kuin ”tavallinen elämä”. (Huizinga 1947, Vuorisalo 2009, 158-159 mukaan.) 

Lev Vygotskyn (1976) mukaan lapsen luoma kuvitteellinen tilanne on leikin ehto. Tämä 

ajatus kuitenkin rajaa leikin käsitteen ulkopuolelle paljon sellaisia näkemyksiä, jotka lue-

taan leikin piiriin sekä arkipuheessa, että useissa leikin tutkimuksissa. Leikki alkaa kui-

tenkin jo paljon aikaisemmin, ennen kuin lapsi kykenee luomaan leikille kuvitteellisen 

tilanteen, jos leikkiä tarkastellaan vuorovaikutuksena. Jo ensimmäinen tietoinen hymy 

on lähtökohtana leikille ja sitä mukaa kun lapsi alkaa vastata hymyyn, alkaa myös kyky 

leikkiä kehittyä. (Kalliala 2009, 40.) Lapsen elämästä puuttuu jotain oleellista ilman leik-

kiä, ja siksi onkin taattavat, että päiväkodissa leikin edellytykset ovat parhaalla mahdol-

lisella tolalla. Lapsen arvoiseen lapsuuteen kuuluu tyydytystä tuova leikki, myös päivä-

kodissa. (Kalliala 2009, 39.)   

Varhaiskasvattajan rooli leikissä on pitkälti riippuvainen lasten iästä. Pienimpien lasten 

leikeissä aikuinen toimii usein tukijana ja peilaajana ja esimerkiksi nimeää ja kuvaa las-

ten aloitteita. Tämä edistää leikkitilanteen turvallisuutta ja konfliktitilanteissa aikuinen tu-

kee leikin jatkumista. Varhaiskasvattajan ja lasten yhteiset havainnot ja kokemukset tu-

kevat leikin kulkua sekä lasten kykyä hallita suurempia asiakokonaisuuksia. Varhaiskas-

vattaja edistää läsnäolollaan vuorottelu- ja neuvottelutaitojen kehittymistä. Isompien las-

ten leikeissä aikuinen taas toimii innostajana, kannustajana, yhdessä tekemiseen roh-

kaisijana sekä tila- ja aikajärjestelyjen mahdollistajana. Varhaiskasvattajan rooli oppimis-

ympäristön kehittäjänä ja suunnittelijana korostuu, kun lasten leikit monipuolistuvat. Var-

haiskasvattajalta vaaditaan tällöin erityistä kykyä ja halua keskustella lasten kanssa ja 

ottaa lasten tekemät aloitteet huomioon. Aikuisen läsnäololla ja positiivisella asenteella 

lasten leikkiä kohtaan on suuri merkitys isompienkin lasten leikeissä. Leikkiin osallistu-

minen tukee aikuisen roolia myös arkojen ja vetäytyvien lasten tukijana. (Mikkola & Ni-

valainen 2010, 54-55.) 

Leikki on lapselle tärkeä kehitystehtävä. Leikin avulla lapsi kehittyy fyysisesti, psyykki-

sesti sekä sosiaalisesti. Se on usein ensimmäinen tapa, jolla lapsi tutustuu ja tutkii ym-

päristöään, kehoaan, tavaroita sekä muita ihmisiä. (Koivunen 2009, 40.) Leikkiessään 
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päiväkodissa, lapsi osallistuu yksittäistä leikkitilannetta laajempaan kenttään, jossa toi-

minnalla on monitasoisia vaikutuksia. Leikkiminen on tapahtumahetkellä tietyn leikin 

sääntöjen ja tapojen omaksumisen ja noudattamisen lisäksi lapsuuden kulttuuriin osal-

listumista. Leikki on yksi toiminnan muoto, jolla lapsi rakentaa omaa identiteettiään ja 

paikkaansa yhteisössä. (James 1993, Vuorisalon 2009, 157 mukaan.) Leikkiessä lapset 

jakavat leikkimisen tuottamaa riemua, mutta samalla myöskin työstetään ryhmäläisten 

suhteita toisiinsa ja luodaan ryhmän omaa vertaiskulttuuria (Evaldsson & Corsaro 1998, 

381). Leikki luo niin lapselle kuin aikuisellekin kokemuksia ja oivalluksia ja sen kautta 

ihminen rakentaakin itseään ja käsittelee ympäröivää maailmaa (Urho & Vehkalahti 

2013, 9). Leikin määrittelyn kautta päästäänkin kiinni siihen, millaista ilmiötä tutkitaan, 

kun tutkitaan ja havainnoidaan leikkiä. Kun leikki asetetaan paikalleen siihen kontekstiin, 

jossa se tapahtuu, sen merkityksen ja vaikutukset laajenevat. Tällöin leikit ovat osa ver-

taiskulttuuria ja leikki toimii yhtenä vuorovaikutuksen tavoista. Lapset määrittelevät leik-

kien kautta osallistujien keskinäisiä sosiaalisia suhteita ja arkipäivän sosiaalista järjes-

tystä. Lasten välisinä suhteina ja yhteisinä jaettuina kokemuksina, leikki ja sen tapahtu-

vat ovat totta.  Lasten leikeissä se kuka leikkii kenenkin kanssa ja millaisen roolin kukakin 

saa leikissä, määrittelee laajemmin lasten sosiaalisia asemia ryhmässä. Leikin sisäisellä 

roolijaolla onkin kauaskantoisia vaikutuksia yhteisössä leikin ulkopuolellakin. (James 

1993, 176, Vuorisalon 2009, 159-160 mukaan.)  

Varhaiskasvattajan rooli sosiaalisessa oppimisympäristössä on havainnoida lasta, antaa 

lapselle omalla käytöksellään malli sekä tukea lasta vaikeissa tilanteissa tarpeen mu-

kaan (Järvinen ym. 2009, 144). Lapsi oppii pitkälti mallista, joten aikuisen tulee kiinnittää 

huomiota omaan esimerkkiinsä (Heikinaro-Johansson & Huovinen 2007, 35). Lapset voi-

vatkin leikkiä ja jäljitellä ympäristönsä ilmiöitä vain, jos he ovat saaneet siihen mallin ai-

kuisilta. Aikuiset ohjaavat tietoisesti toimintaa välittääkseen lapsille omia kokemuksiaan, 

tietojaan ja taitojaan. Aineeton pääoma siirtyy näin sukupolvelta toiselle. Aikuiset elävät 

arkeaan lasten jatkuvan tarkkailun alla ja lapset pyrkivät omaksumaan aikuisten tekemät 

toimenpiteet. (Christensen & Launer 1985, 25–27.) 

Lapsen kehittyessä ja kasvaessa, myös lapsen leikki kehittyy ja muuttuu. Lapsen leikin 

varhaisin muoto on yleensä muiden lasten ja aikuisten seuraaminen ja matkiminen. Var-

haisella iällä lelujen omina pitäminen on tärkeää ja lapsi leikkiikin usein yksin. Kielen 

kehittyessä mukaan tulevat mielikuvitusleikit. Noin neljän vuoden ikäisenä leikit alkavat 

muuttua rinnakkaisleikeiksi. Rinnakkaisleikeillä tarkoitetaan sitä, kun lapset leikkivät 
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omia leikkejään rinnakkain muiden lasten kanssa. Leikit muuttuvat pikkuhiljaa rinnak-

kaisleikeistä yhdessä leikkimiseksi ja nämä vuorottelevatkin usein. Yhdessä leikkimisen 

myötä lapset oppivat jakamaan lelujaan ja tekemään yhteistyötä. Roolileikit lisääntyvät, 

leikkien kesto kasvaa huomattavasti ja lapset asettavat leikille sääntöjä. (Koivunen 2009, 

40.) Lasten oma, keskinäinen leikki on merkittävä tekijä lapsen sosiaalisten taitojen, luo-

vuuden, empatian ja itsetuntemuksen kehittymisessä.  Aikuinen voi ohjatussa leikissä 

auttaa lapsia kehittämään taitoja, joita lapset voivat sitten omaehtoisessa leikissä yh-

dessä käyttää. (Urho & Vehkalahti 2013, 83.) Kalliala (2009, 41) puhuu siitä, miten var-

haiskasvattajien tulee varustautua lasten odotettavissa olevia leikkejä varten. Kun var-

haiskasvattajat tuntevat leikin kehitysvaiheet ja leikin lajit, pystyvät he luomaan leikeille 

päiväkodissa parhaat mahdolliset edellytykset. Kun tiedetään, että noin neljän vuoden 

ikäisenä roolileikit ja kuvitteluleikit lisääntyvät, osataan ryhmätilatkin varustaa näihin leik-

keihin kutsuvilla ja kannustavilla välineillä.   

Leikkihetket ovat myös kasvattajille erittäin tärkeitä havainnointitilanteita, jolloin kasvat-

taja oppii tuntemaan lasta paremmin. Havainnoidessaan leikkiä, kasvattaja saattaa huo-

mata mahdollisia kehityksellisiä viivästyksiä esimerkiksi lapsen motorisissa tai kielelli-

sissä taidoissa. Ryhmän sisällä lasten leikkitaidot vaihtelevat paljon ja toiset lapset tar-

vitsevat enemmän ohjausta. (Koivunen 2009, 40-41.) Leikkiä seuratessa ja havain-

noidessa aikuisen on tärkeää olla kärsivällinen. Leikki voi kulkea eri ajassa tai sen aloit-

taminen voi viedä aikaa. Välillä leikin seuraajalla voi mennä pitkäkin aika, ennen kuin 

hän tunnistaa, mitä on tarkkailemassa. Aina leikki ei avaudu ollenkaan kuin vain leikki-

jöille itselleen. Leikkiä on tärkeää seurata välillä vain katsoen ja unohtaen omat ennakko-

odotuksensa siitä, miten leikin tulisi kulkea tai millaista sen tulisi olla. Tällöin katsoja saat-

taa oppia ymmärtämään leikin jujun, leikkijöiden roolit ja leikin juonen. Leikkiä seuratessa 

on lisäksi tärkeää arvostaa leikkiä. Jokin leikissä tekee siitä leikkijöille tärkeän ja toimivan 

ja kun leikin seuraamisen lähtökohtana on arvostus, on helpompi nähdä sen taika ja 

merkitys leikkijöille. (Urho ja Vehkalahti 2013, 19-20.)  

Varhaiskasvattajan tehtävä oppimisympäristössä on tukea lasta oppimaan rohkaise-

malla lasta kokeilemaan itsenäisesti, yrittämään, päättelemään ja kokeilemaan uudes-

taan (Jaakkola ym. 2017 ,495). Varhaiskasvattaja päättää milloin ja millä tavalla päivä-

kodin toiminta on lapsilähtöistä, sillä vastuu lapsesta, oppimisympäristöstä ja viriketoi-

minnasta on hänellä. Varhaiskasvattajan rooli onkin rakentaa toimiva oppimisympäristö, 

arvioida lasten toimintaa ja ongelmanratkaisutaitoja siinä sekä auttaa lasta kehittämään 

omaa ajatteluaan. (Hujala 2002, 63.) Varhaiskasvattaja valikoi oppimisympäristöstä ne 
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asiat, joiden pariin hän lasta ohjaa (Kanninen & Sigfrids 2012, 96). Lapsen osallisuutta 

leikkimisessä ja arjen toiminnoissa voidaan lisätä kuuntelemalla häntä ja ottamalla hä-

nen mielipiteensä huomioon (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016). Sosiaalisessa oppi-

misympäristössä vanhemmat, varhaiskasvattajat sekä lasten vertaisryhmä ovat avain-

asemassa lapsen myönteisen minäkuvan syntymiselle. Lapsen kuva itsestään syntyy 

siitä, millaista palautetta hän saa ja miten hän kokee itsensä. (Järvinen ym. 2009, 144.) 

Sosiaaliseen oppimisympäristöön linkittyy myös kulttuurinen ympäristö. Ympäristön tu-

lee olla sellainen, että se antaa tilaa lasten yksilöllisille ominaisuuksille sekä myös kehi-

tyksellisille vaikeuksille. Varhaiskasvattajille asettaa suuria haasteita maahanmuuton li-

sääntyminen. Varhaiskasvattajan tulee tuntea lapsen synnyinmaa ja kunnioittaa ja to-

teuttaa toimintaa siten, että kaikki lapset ovat tasavertaisessa asemassa. Kulttuuriin las-

ketaan kuuluvaksi myös eri perheiden erilaiset kulttuurit. Perhekulttuuriin kuuluvat per-

herakenne, perheen käsitykset ja asenteet, kasvatuskäytännöt ja kommunikoinnin käy-

tännöt. (Koivunen 2009, 186.) 

2.3 Psyykkinen oppimisympäristö 

Psyykkinen oppimisympäristö on käsitteistä moniselitteisin. Yksinkertaisimmillaan käsite 

tarkoittaa erilaisissa tiloissa ja tilanteissa syntyvää ilmapiiriä. Psyykkinen oppimisympä-

ristö on niin sanotusti näkymätön ja siksi sen arvioiminen ja konkretisoiminen on haas-

tavaa. (Koivunen 2009, 182–183.) Vaikka lapset vaikuttavatkin yksilöinä ja vertaisryh-

mänä päiväkodin ilmapiiriin, ovat myös aikuiset avainasemassa sen luomisessa. Aikuis-

ten ja lasten välinen vuorovaikutus on se, mikä sävyttää päiväkodin kaikkea toimintaa. 

Lasta kunnioittavan ja kuuntelevan ilmapiirin aistii päiväkodin arjessa. Vastaavasti myös 

välinpitämätön ilmapiiri välittyy aikuisten ja lasten välisestä vuorovaikutuksesta. (Kalliala 

2009, 11.) 

Psyykkisen oppimisympäristön tulee olla turvallinen, kannustava ja rohkaiseva, sekä 

haasteita tarjoava (Järvinen ym. 2009, 144). Turvallisessa oppimisympäristössä on yh-

teisesti sovitut säännöt ja toimintatavat ja tällaisessa oppimisympäristössä muita kunni-

oitetaan. Lasta rohkaistaan kysymään ja lasten kysymyksiin vastataan. (Opetushallitus 

2016, 32.) Varhaiskasvattaja on vastuussa ja pitää huolta turvallisesta oppimisympäris-

töstä ennakoimalla vaaratilanteita ja välittämällä lapsista (Järvinen ym. 2009, 144). Var-

haiskasvatuksessa lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja kaikelta häirinnältä 

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Turvallinen oppimisympäristö on kaikkein tärkeintä, sillä 
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jos lapset eivät tunne oloaan turvalliseksi, he eivät voi uppoutua leikkiin. Kun aikuinen 

on fyysisesti saatavilla ja psyykkisesti läsnä, lapsi voi tutkia maailmaa turvallisin mielin. 

(Kalliala 2008, 50.) Turvallisessa ympäristössä lapsi uskaltaa kokeilla uusia asioita, joita 

hän on juuri oppimassa. Tunteiden salliminen on tärkeää, jotta lapsi oppii ymmärtämään 

ja hyväksymään tunteitaan. Tunteiden vastaanottaminen ja sanoittaminen kertoo lap-

selle, että aikuinen ymmärtää, miltä lapsesta tuntuu ja hyväksyy sen. Myös lapsen van-

hemmilla täytyy olla olo, että lapset ovat turvassa päiväkodissa. Siksi olisikin hyvä kes-

kustella vanhempien kanssa siitä, millainen heidän mielestään on turvallinen oppimis-

ympäristö. (Järvinen ym. 2009, 143-144.) 

Päiväkodin oppimisympäristö rakentuu sekä sisäisesti, eli päivittäisten prosessien tulok-

sena, että kulttuuristen ja yhteiskunnallisten tekijöiden yhteisvaikutuksessa. Molemmat 

tasot ovat huomioonotettuina, kun yksittäistä pedagogista oppimisympäristöä rakenne-

taan. Nämä prosessit vaikuttavat siihen, mitä varhaiskasvatus on ja miten se yhteiskun-

nassa toimii. Oppimisympäristö muovautuu toiminnalle osoitetuissa aineellisissa ja ai-

neettomissa puitteissa. Ympäristön kehitykseen osallistuvat niin varhaiskasvatustoimin-

taan osallistujat, lapset ja aikuiset, kuin sen ulkopuolisetkin tahot. (Raittila 2012, 71-71.) 

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö ei ole jonkinlainen stabiili ympäristö, vaan se ra-

kentuu ja muovautuu jatkuvasti arjen käytännöissä. Se on siis tietoisesti ja tiedostamatta 

tietynlaiseksi rakentuva paikka.  (Raittila 2012, 71-72.) Varhaiskasvatuksen tavoitteena 

on varmistaa lapsille kehittävä, oppimista edistävä, turvallinen ja terveellinen ympäristö 

(Opetushallitus 2016, 31). Oppimisympäristö ei kuitenkaan itsessään kasvata lasta, 

vaikka se ohjaakin lapsen uteliaisuutta, oppimismotivaatiota ja mielenkiintoa. Keskeistä 

on varhaiskasvattajan ja lasten välinen vuorovaikutus, sekä myönteinen, rohkaiseva ja 

kiireetön ilmapiiri. Oppimisympäristön tavoitteena on, että se tarjoaa lapselle ongelmia, 

sekä myös keinoja ratkaista niitä. Tämä ei kuitenkaan itsessään riitä, vaan lapselle tulee 

tarjota myös tukea ja ohjeistusta, jotta hän kykenee ratkaisemaan näitä ongelmia. (Brot-

herus ym. 2001, 87-90.) 

Lapsen oppiminen ja leikkiminen ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Lapsi ei osaa erotella 

leikkiä ja oppimista toisistaan erillisiksi toiminnoiksi, kun taas aikuinen mieltää ne usein 

toisistaan erillisiksi. Varhaiskasvattajien tulisikin keskittyä luomaan leikillisyyttä tukeva 

oppimisympäristö, jossa varhaiskasvattaja on sisäistänyt leikin ja oppimisen katkeamat-

toman yhteyden toisiinsa. (Hujala & Turja 2017, 27.) Varhaiskasvattajan tulee lisäksi kiin-

nittää huomiota siihen, että jokainen lapsi saa oppia ja kehittyä ilman paineita ympäris-

tössään (Lindon 2005,31). 
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Varhaiskasvattajan roolissa ryhmässä korostuvat auttaminen, saatavilla olo ja kuuntele-

minen (Kalliala 2009, 25). Kun lapsi on henkisesti tasapainossa ja kokee olevansa hy-

väksytty, hän pystyy myös tasapainoiseen vuorovaikutukseen, jota toimiva leikki edellyt-

tää. Aikuisen tehtävänä tässä prosessissa on tukea lapsen kokemusta hyväksytyksi tu-

lemisesta. (Jaakkola ym. 2017, 489.) Pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa ryhmissä 

toimiminen edistää lasten ja henkilöstön keskittymiskykyä sekä lapsilähtöistä toimintaa. 

Oppimisympäristöä tulee kehittää siten, että se vahvistavaa sukupuolten välistä tasa-

arvoa ja yhdenvertaisuutta. (Opetushallitus 2016, 32.) Varhaiskasvattajan tulee kuitenkin 

ottaa huomioon suunnittelussaan myös mahdollinen tyttöjen ja poikien mielenkiinnon-

kohteiden vähittäinen eriytyminen (Heikinaro-Johansson & Huovinen 2007, 39). 

Turun varhaiskasvatussuunnitelma (2017, 14) korostaa erilaisuuden hyväksymistä ja toi-

sen huomioimista. Hyvekasvatus ja positiivinen pedagogiikka tukevat lapsen myönteisen 

minäkuvan ja itsetunnon kehittymistä. Oppimistilanteissa huomioidaan lasten erilaiset 

tavat oppia, jolloin onnistumisen kokemus mahdollistuu. Toiminnallisuus ja leikki ovat 

lapselle ominaisia tapoja kokeilla ja onnistua. Hyvekasvatuksella tarkoitetaan lapsen hy-

vää käytöstä vahvistavien luonteenpiirteiden vahvistamista ja huomioimista. Hyveiden 

tunnistaminen auttaa rakentamaan aitoa itsetuntoa ja rohkaisee toimimaan hyveiden 

mukaisesti. Positiivisella pedagogiikalla taas tarkoitetaan pedagogista suuntausta, joka 

pohjautuu positiivisen psykologian viitekehykseen. Kasvattajan tulee tarjota ympäristö, 

työkalut ja läsnäolo, joiden avulla lapsi oppii vahvistamaan omaa hyvinvointiaan. Ope-

tuksen keskiössä on luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen ja 

hyödyntäminen.  

Monisävyisen oppimisympäristön rakentaminen on haastava tehtävä. Lapsille ei tule 

näyttää vain paikkaa leikkiä, vaikka oppimisympäristö olisikin huolella kehitetty. Lapsen 

täytyy saada tutustua ympäristöönsä. Lapsi saattaa tarvita esimerkkejä oppimisympäris-

tössä toimimisesta. Lasta täytyy ehkä jopa opettaa hyödyntämään joitakin oppimisym-

päristön osia. Oppimisympäristön ei tule olla täysin valmis, jotta lapselle jää tilaa tuottaa 

uusia sisältöjä ympäristöön. Hyvässä oppimisympäristössä näkyy myös lapsen käden 

jälki. (Stakes 2005, 17-18.)  
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3 LAPSILÄHTÖINEN VARHAISKASVATUS 

3.1  Lapsilähtöinen pedagogiikka  

Pedagogiikka nähdään kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutena. Henkilöstön, 

lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, nämä kolme voidaan nähdä erillisinä käsitteinä 

niin, että ne kuitenkin käytännön toiminnassa nivoutuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

Eri ikäisillä lapsilla kasvatus, hoito ja opetus luonnollisesti painottuvat ja näkyvät toimin-

nassa eri tavoin. Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, erityisesti kasvatus- ja var-

haiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa toimintaa. Toiminta on ammatillisesti joh-

dettua ja sitä toteuttaa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Toiminnan tarkoituksena on 

lasten hyvinvoinnin ja oppimisen mahdollistaminen. (Opetushallitus 2016, 20-21.)  

Kasvatus määritellään toimintana, jonka seurauksena kulttuuriset arvot, tavat ja normit 

välittyvät, muovautuvat ja uudistuvat. Kulttuuriperintö sekä tärkeinä pidetyt arvot ja tradi-

tiot siirtyvät kasvatuksen mukana seuraavalle sukupolvelle. Omien mielipiteiden muo-

dostusta, vallitsevien ajattelu- ja toimintatapojen kriittistä arviointia sekä eettisesti kestä-

vällä tavalla toimimista ohjataan kasvatuksella.  Opetus määritellään Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa lapsen oppimisen edistämisenä. Tärkeää on myös auttaa 

lasta luomaan käsitys itsestään, ympäröivästä maailmasta sekä toisista lapsista. Lasta 

innostetaan ja motivoidaan opettelemaan uusia asioita käyttämällä monipuolisesti erilai-

sia oppimisen taitoja. Lasten luontaista uteliaisuutta ja tutkimuksen haluja tuetaan ja hyö-

dynnetään opetuksessa. Lasten kehittyvät taidot, yksilölliset erityistarpeet sekä mielen-

kiinnon kohteet otetaan opetuksessa myös huomioon. Hoito kuvataan Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa fyysisistä perustarpeista huolehtimisena sekä tunnepohjai-

sena välittämisenä. Tavoitteena on, että lapsi kokee olevansa yhteydessä muihin ihmi-

siin ja olevansa tärkeä ja arvostettu. Hoito- ja hoivatilanteet ovat varhaiskasvatuksessa 

aina myös samanaikaisesti kasvatus- ja opetustilanteita. Näissä tilanteissa esimerkiksi 

vuorovaikutustaitojen, itsestä huolehtimisen taitojen, ajan hallinnan sekä hyvien tottu-

musten harjoittelu ja oppiminen ovat läsnä. (Opetushallitus 2016, 21.)  

Pedagogiikka näkyy varhaiskasvatuksessa arjen pieninä ja suurina valintoina. Nämä va-

linnat perustuvat niihin periaatteisiin ja käsityksiin kasvatuksesta, jotka kasvattajayhteisö 

kokee tarkoituksenmukaisiksi ja tärkeiksi. Tietoisuus näistä periaatteista vaihtelee kui-



 (17) 

tenkin paljon ja onkin kasvattajayhteisöjä, joissa arjen pedagogiikkaa rakennetaan pitkä-

jänteisesti ja sitoutuneesti yhteisesti sovittujen arvojen mukaisesti. Näissä kasvattajayh-

teisöissä pedagoginen linja on tehty näkyväksi ja sitä arvioidaan jatkuvasti. Tiedostama-

ton pedagogiikka taas tarkoittaa sitä, että jokainen työntekijä ja työtiimi tekee asioita pe-

rustuen omaan näkemykseensä parhaasta tavasta. Tällöin toiminnan tavoitteellisuus jää 

helposti väljäksi ja epämääräiseksi. (Mikkola & Nivalainen 2010, 25.) Erilaisia ja eri aika-

kausilta juontavia tulkintoja varhaiskasvatuksesta ja varhaiskasvatuksen pedagogiikasta 

elää samanaikaisesti päiväkotien pedagogisissa kulttuureissa. Nämä erilaiset näkemyk-

set ja kerroksellisuus voivat olla rikkaus. Toisinaan ne taas synnyttävät konflikteja. (Ka-

rila 2013, 10-11.) Pedagogiikan tulisi olla konkreettisesti määritelty, jotta työntekijöille on 

selvää, minkälaisia tekoja arjessa vaaditaan, jotta yhteisesti sovittu linja toteutuu (Mik-

kola & Nivalainen 2010, 25). Vaaditaankin pedagogiikan asiantuntemusta sekä henkilös-

tön yhteistä ymmärrystä ja näkemystä siitä, miten lapsen hyvinvointia ja oppimista voi-

daan parhaalla mahdollisella tavalla tukea ja edistää, jotta pedagogiikan painottuminen 

varhaiskasvatuksessa voidaan varmistaa (Opetushallitus 2016. 21).  

Jonkinlainen käsitys oppimisesta, on kaiken systemaattisen kasvattamisen ja opettami-

sen perustana. Lapsen yksilöllisen ja omaehtoisen oppimisen tukemista korostetaan lap-

silähtöisessä pedagogiikassa. Erilaiset lapset oppivat eri tavoin ja siksi varhaiskasvatta-

jien on ehdottoman tärkeää ymmärtää, että näin myös jokaisen lapset tarpeet ovat eri-

laisia. Lapsilähtöisyys saattaa helposti olla varhaiskasvattajille ajatus ”keskimääräisestä 

lapsesta”, jonka tarpeista lähdetään suunnittelemaan toimintaa, joka sopii kaikille ja edis-

tää jokaisen lapsen oppimista. Todellisuudessa tällainen lähestymistapa ei kuitenkaan 

toimi, vaan on olemassa useita keskenään erilaisia tapoja oppia. Tarvitaan erilaista toi-

mintaa, jotta varhaiskasvatuksessa voitaisiin tarjota kaikille lapsille onnistumisen koke-

muksia. (Kokljuschkin 1999. 20-21.) Martin Woodheadin (1987) mukaan lapsikeskeisen 

kasvatusajattelun ja pedagogiikan pohjana onkin juuri yksilöllisyyden kunnioittaminen ja 

yksilöiden välisen tasa-arvon ihanne. Lasta ei pyritä sovittamaan mihinkään ennalta 

määrättyyn standardimuottiin, vaan jokainen lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on. 

Jokaisen lapsen ainutkertaiset tarpeet ja kiinnostuksenkohteet ovat näin varhaiskasvat-

tajille aina samanarvoisia ja yhtä tärkeitä. Tämä jättää kuitenkin vielä ilmoille monitahoi-

sen kysymyksen siitä, johtaako yksilöllisyyden kunnioittaminen myös kasvatuksellisen 

tasa-arvon toteutumiseen. (Hytönen 2008, 17-18.)  

Oelkers ja Lehmann (1983) toteavat, että ihmisenä olemisessa olennaista on kanssa-

käyminen toisten ihmisten kanssa. Yksilön identiteetti sekä hänen itsearvostuksensa 
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muotoutuvat ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Oelkers ja Lehmann pitävät toi-

mivan vuorovaikutuksen edellytyksenä sitä, että ihmiset ovat toisiaan kohtaan hienotun-

teisia. (Hytönen 2008, 98.)  

Yhteiskunnassamme on pidetty yleisesti tärkeänä, että lapsi osallistuu päivähoitoon en-

nen koulun aloittamista. Päivähoidon vaikutuksesta lapsen myöhempään oppimiseen ja 

kehitykseen on yleensä saatukin myönteisiä tuloksia. Erityisesti sosiaalisten taitojen ke-

hittymistä on korostettu. Ryhmässä lapsi saa harjoitella toimimista yhdessä toisten lasten 

kanssa ja jakaa yhteisiä kokemuksia. Vertaisryhmässä toimiessaan lapsi saa kokemuk-

sen yhteisön jäsenyydestä. Vertaissuhteita pidetään tärkeinä myös erilaisuuden hyväk-

symisen sekä toisten huomioonottamisen ja auttamisen opettelussa. Vertaissuhteilla tar-

koitetaan suurin piirtein saman ikäisten ja kehitykseltään samalla tasolla olevien lasten 

keskinäisiä suhteita. Vertaissuhteiden ajatellaan olevan tärkeitä sosiaalisen kasvatuksen 

näkökulmasta. Erityisesti niiden merkitystä lapselle itselleen korostetaan. Lapsi hankkii 

sosiaaliset kokemuksensa erilaisissa ympäristöissä kuin aiemmin, ja modernin yhteis-

kunnan luomat vertaismaailmat kuten päiväkodit, koulut ja harrastusryhmät ovatkin lap-

selle tärkeitä tapahtumapaikkoja vertaistoiminnalle. Näissä vertaismaailmoissa lapset 

muodostavat sosiaalisina toimijoina keskinäisiä suhteita ja vertaiskulttuuriaan. (Lehtinen, 

2009, 138-139.)  

3.2 Osallisuus  

Lapsella on oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä. Uusin lapsitutkimus on nostanut tietoi-

suuteen uuden ajatuksen; lapsuuden tehtävänä ei ole vain valmistaa lasta aikuisuuteen, 

vaan lapsuus itsessään on uniikki vaihe. Lapsi omalla aktiivisuudellaan ja osallisuudel-

laan vaikuttaa ympäristöönsä ja muokkaa sitä. Osallisuus on subjektiivinen kokemus, 

jossa pääasia on se, miten lapsi kokee olevansa osallinen. Lapsen osallisuuden tavoit-

teita ovat itsetunnon vahvistaminen, elämänhallinnan ja mielekkyyden lisääminen, syr-

jäytymisen ennaltaehkäisy, vastuuseen kasvaminen, lasten elämän kannalta mielekkäi-

den ratkaisujen toteutuminen, yhteisöllisyyden ja yhteisöön kuulumisen tunteen lisään-

tyminen. (Järvinen & Mikkola 2015, 13-14.) Jotta lapsen sosiaaliset taidot kehittyisivät, 

lapsen täytyy tulla kuulluksi ja kokea olevansa osallisena yhteisössä. Osallisuus ei ole 

vain yksilön tai yhteisön tunne, se on konkreettisia tekoja ja tapaa toimia toisten kanssa. 

(Marjanen & Marttila 2013, 77.) 
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Sopimusvaltion tulee taata lapselle, joka kykenee muodostamaan oman näkemyksensä, 

oikeuden ilmaista nämä näkemykset vapaasti. Lapsen näkemykset on otettava huomi-

oon ikä- ja kehitystaso huomioiden. Lapselle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi 

häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa päätöksissä joko suoraan tai hänen 

edustajansa toimielimen välityksellä. (YK:n lasten oikeuksien sopimus, 12 artikla.) Usein 

termejä osallisuus ja osallistuminen, käytetään rinnakkain ja lähes samaa tarkoittavina 

sanoina, mutta niiden merkityserot tulisi tiedostaa. Osallisuus ei ole vain osallistumista, 

vaan se on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Osallistuminen on taas 

toimintaa, joka voi tapahtua muiden ehdoilla. Lapsen osallisuus kuvaa toimintaa ja ole-

mista lapsen itsensä kannalta, kun taas osallistaminen on ympäröivien ihmisten tai jär-

jestelmän toimintaa, joka kohdistetaan lapseen. Osallisuus rakentuu eri osista, joiden 

keskinäiset suhteet voivat vaihdella. Eri osia ovat; mahdollisuus osallistua tai kieltäytyä, 

mahdollisuus saada tietoa, prosessiin vaikuttaminen, mahdollisuus omien ajatusten il-

maisemiseen, tuki omien mielipiteiden ilmaisuun sekä mahdollisuus itsenäisiin päätök-

siin. (THL 2017.) Osallisuus rakentuu vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten 

kanssa. Lapsi kokee olevansa osallinen, kun hän kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärre-

tyksi. Lapsen hyvinvointi on riippuvainen siitä, kokeeko hän olevansa aktiivinen toimija 

omassa elämässään. Usein osallisuus nähdään omatoimisuuden ja yksin pärjäämisen 

vaatimuksena lapselle. Lasta saa ja pitää auttaa. Lapsen auttaminen ei vie pois hänen 

jo opittuja taitojaan. Oppimisen ilo syntyy siitä, että lapsi saa riittävästi apua pitääkseen 

motivaatiota yllä sekä saa tarpeeksi apua ja aikaa opetella uusia taitoja. (Järvinen & 

Mikkola 2015, 17-18.)  

Lapselle ja hänen vanhemmilleen tai huoltajilleen on järjestettävä mahdollisuus osallis-

tua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin (Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Ak-

tiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle toiminnalle tule-

vaisuudessa. Tämä edellyttää taitoa ja halua osallistua itseään koskeviin asioihin, ja luot-

tamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, 

vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden kautta. Lapsen osallisuutta 

vahvistaa myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta, sekä sensitiivinen 

kohtaaminen. Jokaisella lapsella on yhdenvertainen oikeus vaikuttaa omiin asioihin, tulla 

kuulluksi ja nähdyksi. Yhdenvertaisuus ei tarkoita samanlaisuutta. (Opetushallitus 2016, 

24-30.) Osallisuuden edistäminen on Suomen hallituksen ja Euroopan Unionin tavoite, 

joilla pyritään edistämään tasa-arvoa. Se on myös yksi keskeinen keino torjua köyhyyttä 

ja ehkäistä syrjäytymistä. (THL 2017.) 
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Päiväkoti on sosiaalinen yhteisö, jossa lapsi yksilönä ja subjektina on toiminnan lähtö-

kohtana. Ryhmän jäsenenä lapsi toimii yhteydessä päiväkodin muihin lapsiin ja aikuisiin. 

Yhteisössä osallisena oleminen ja kuulluksi tuleminen ovat edellytyksiä lapsen sosiaa-

listen valmiuksien kehittymiselle. Sosiaaliset valmiudet ja taidot taas ovat välttämättömiä 

vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Osallisuudella ei tarkoiteta vain yksilön tai 

yhteisön tunnetta, vaan se näkyy konkreettisina tekoina ja tapoina toimia toisten kanssa. 

Osallisuus voi olla yhdessäoloa, yhteistä keskustelua, suunnittelua, toimintaa tai teke-

mistä yhdessä. (Marjanen ym. 2013, 76-77.) 

Lasten osallisuutta tukevien ja lapsen omien kokemuksien, ajatusten ja tunteiden ilmai-

semiseen kannustavien pedagogisten arjen käytäntöjen luominen on erityisen tärkeää, 

kun lasten osallisuutta halutaan lisätä ja heidän näkökulmia arvostaa (Marjanen ym. 

2013, 77). Yhdessä opettelu, eri osapuolten kuunteleminen, neuvottelu ja sopiminen 

ovat päivähoidossa niitä asioita, joiden avulla yhteisöllisyyttä rakennetaan ja osallisuus 

mahdollistetaan (Marjanen ym. 2013, 77). Osallisuuden kehittäminen ryhmässä vaatii 

varhaiskasvattajilta oman työn kriittistä tarkastelua. Sen avulla voidaan tunnistaa arjessa 

sellaisia toimintoja, jotka liittyvät lapsen osallisuuteen. Näitä huomioita jakamalla voidaan 

yhtenäistää tiimin teoreettista ajattelua sekä omaa käytännön toimintaa. (Hujala & Turja 

2011, 53.) Varhaiskasvatuksen näkökulmasta kasvatusajattelun juuret ovat Fröbeliläi-

sessä traditiossa, joka arvostaa aikuislähtöistä toimintaa. 1970-luvulla tradition tilalle al-

koi tulla behavioristinen suuntaus, joka jäljitteli koulun opetus- ja toimintatuokiokeskeistä 

toimintaa. Pedagogisempi ote kasvatusajattelussa alkoi vahvistua, ja samalla aikuinen-

lapsi- valtasuhde alkoi muuttua. Nykyajattelussa lapset nähdään aloitteellisina toimijoina, 

jotka rakentavat omaa ymmärrystään vuorovaikutuksessa sosiaalisen ja fyysisen ympä-

ristön kanssa. (Eerola 2014, 10-11.) 

Yhteisöllisyyden pohjana on osallisuus. Lapselle osallisuus merkitsee sitä, että hänellä 

on mahdollisuus tulla kuulluksi hänen jokapäiväisissä toiminnoissaan. Olennaista osalli-

suuden kannalta on se, että lapsi kokee olevansa hyväksytty, arvostettu ja tärkeä. Osal-

lisuus on yhdessä elämiseen liittyvä kokemus, jossa perustana on, että lapsi kokee ole-

vansa turvassa ja hänen tarpeensa tulevat tyydytetyiksi. Lisäksi lapsella tulee olla mah-

dollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteisönsä elämään. (Marjanen ym. 2013, 78.) Nigel 

Thomasin mukaan osallisuuden tasoja on kuusi: mahdollisuus valita, mahdollisuus 

saada tietoa, mahdollisuus vaikuttaa prosessiin, mahdollisuus ilmaista itseään, mahdol-

lisuus saada apua ja tukea itsensä ilmaisemiseen sekä mahdollisuus itsenäisiin päätök-
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siin. Ensimmäisellä tasolla lapsella on mahdollisuus valita, osallistuuko johonkin proses-

siin vai ei. Thomasin mukaan osallisuudesta kieltäytyminen on myös yksi osallisuuden 

muoto. Toinen taso kattaa mahdollisuuden saada tietoa prosessista, sekä omista oikeuk-

sistaan ja roolistaan siinä. Kolmantena on lapsen mahdollisuus vaikuttaa päätöksente-

koon, eli esimerkiksi, ketä osallistuu palavereihin ja mitä asioita palavereissa käsitellään. 

Neljäntenä tasona on mahdollisuus ilmaista itseään ja kertoa mielipiteensä ja ajatuk-

sensa. Viides taso käsittää mahdollisuuden saada apua itsensä ilmaisemiseen tavalla, 

jotta muutkin sen ymmärtäisivät. Kuudes taso on lapsen mahdollisuus itsenäisiin pää-

töksiin. (Marjanen ym. 2013, 81-83.) Thomasin malli ottaa huomioon tilanteiden yksilölli-

syyden. Lapset ovat erilaisia päätöksentekijöitä, siinä missä toinen tarvitsee vain tietoa 

tilanteesta ja vaihtoehdoista, toinen saattaa tarvita paljonkin tukea ja rohkaisua, jotta hän 

saa kerrottua ajatuksiaan. (Oranen 2008, 11.) 

Turja on suomentanut Hartin osallisuuden portaat artikkelissaan Lapset osallisina – kohti 

uutta varhaiskasvatuskulttuuria. Arnstein (1969) kehitti kansalaisten yhteiskunnallisen 

osallistumisen kehitystä kuvaavat osallisuuden portaat. Hart (1992) puolestaan laati Arn-

steinin teorian pohjalta lasten osallisuuden portaat lasten ympäristöjen kehittämisprojek-

tien yhteydessä. Lapsen osallisuuden taso mallin mukaan määräytyy sen perusteella, 

paljonko lapselle annetaan tietoa toiminnasta, kenen aloitteesta ja kenen suunnitelmien 

mukaan toiminta etenee. Mitä vähemmän lapsilla on tietoa toiminnan taustoista, sitä vä-

hemmän he voivat määritellä toimintaa ja omaa osuuttaan siinä, ja sitä matalammalla 

tasolla osallisuus toteutuu. Osallisuuden taso saattaa vaihdella tilanteesta riippuen no-

peastikin. (Turja & Fonsén 2010, 30-47.)  
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Kuva 2. Hartin osallisuuden portaat. (Turja & Fonsén 2010, 30-47.) 

Kolmea alinta askelta ei varsinaisesti lasketa kuuluvaksi osallisuuteen, sillä se on lähinnä 

lapsen muodollista kuulemista, mutta lapsi ei kuitenkaan pysty vaikuttamaan oikeasti. 

Varsinaisen osallisuuden alimmilla askelmilla lapset saavat tietoa siitä, mitä toiminnalla 

tavoitellaan, mutta aikuiset määrittelevät miten lapset voivat olla osallisina ja vaikuttaa. 

Ylemmillä askelmilla lapsen vaikutusvalta kasvaa, ja heidän toiveensa otetaan paremmin 

huomioon. Ylimmillä askelmilla lapset voivat suunnitella toimintaa ja tehdä aloitteita. Ai-

kuiset toimivat lasten apuna, ja lapset saavat harjoitella yhteistoiminnallisuutta ja dialo-

gisuutta. (Turja & Fonsén 2010, 30-47.) 

Osallisuuteen liitetään usein myös tiedollinen, toiminnallinen ja tunnekokemuksen as-

pekti. Tunteen yhdistyminen toimintaan saa siitä merkityksellisemmän. Jos lapsi ei koe 

toimintaa merkityksellisenä, se ei tallennu hänen kokemusvarastoonsa. Tieto-osalli-
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suutta voidaan pitää perustana muille osallisuuden osa-alueille. Ilman tietoa lapsi ei ym-

märrä, mistä toiminnassa on perimmiltään kysymys tai mitä mahdollisuuksia hänellä on. 

Tieto-osallisuus on myös käsitystä säännöistä koskien lasten keskinäisiä suhteita, että 

aikuisten ja lasten vuorovaikutusta. Hutchby ja Moran-Ellis (1998, 20-21) nimittävät tätä 

institutionaaliseksi tiedoksi, joka määrittelee lasten toimijuutta. Osallisuuden toiminnalli-

set muodot noudattavat tuttuja toimintaprosessin vaiheita, jotka ovat ideat, suunnitelmat, 

päätöksenteko, toiminnan täytäntöönpano ja toteutetun toiminnan arviointi. Toimeenpa-

noon liittyy pääsy materiaaleihin, jotka usein ovat lapsilta piilossa ja aikuisten kontrollin 

alla. Myös tieto-osallisuuteen liittyy pääsy materiaaleihin.  

Lasten osallisuutta on mahdollisuutta kehittää erinäisillä keinoilla. Tällaisia keinoja ovat 

lasten kokoukset, lasten portfoliokeskustelut tai esimerkiksi lasten ja vanhempien yhtei-

set aloitelaatikot. On tärkeää, että lapset saavat kokea, että heidän mielipiteillään ja osal-

lisuudella on todellista merkitystä. Se ylläpitää heidän motivaatiotaan osallistua päätök-

sentekoon. (Sinclair 2004, 109.) 
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4 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTUS 

4.1 Kehittämistehtävä ja prosessikuvaus 

Tehtävänämme on suunnitella uuteen päiväkotiin, lasta liikkumaan kannustava ympä-

ristö, joka houkuttelee leikkimään ja liikkumaan. Pääasiallisena tehtävänämme on suun-

nitella oppimisympäristö liikunnalliseksi lapset osallisiksi ottaen, ja tarjota päiväkodin 

henkilökunnalle ohjeita ja ideoita sen toteuttamiseen.  

Kehittämistoiminnan vaiheet lineaarisen mallin mukaan ovat tavoitteenmäärittely, suun-

nittelu, toteuttaminen sekä päättäminen ja arviointi (Toikko & Rantanen 2009, 64). Ke-

hittämistoiminnan vaiheet eivät aina kulje täysin lineaarisesti, vaan ne saattavat proses-

sin aikana limittäytyä toisiinsa. (Salonen ym. 2017, 52.)  

Tavoitteenmäärittelyvaihe sisältää kehittämistarpeen, alustavan kehittämistehtävän, toi-

mintaympäristön ja ajatuksen mukana olevista toimijoista (Salonen 2013,17). Tavoit-

teenmäärittelyvaiheessa määritellään myös, perustuuko tavoite yksittäiseen ideaan, tun-

nistettuun tarpeeseen vai ulkoiseen paineeseen. Tavoite pyritään määrittelemään mah-

dollisimman selkeästi ja rajatusti, sillä tavoitteenmäärittely on perusta, jonka varaan pro-

sessi myöhemmin rakentuu. (Toikko & Rantanen 2009, 64.)  

Alkuperäinen toimeksiantomme oli päiväkodin oppimisympäristön kehittäminen. Pää-

timme rajata ja täsmentää toimeksiantoamme kehittämistyötä varten. Rajasimme kehit-

tämistehtävästämme kaksi päätavoitetta. Ensimmäisenä tehtävänämme on luoda uu-

teen päiväkotiin lasta leikkimään kannustava tila, joka houkuttelee liikkumaan. Saimme 

toimeksiantajalta yhden huoneen, jota saimme kehitellä yhdessä lasten kanssa. Kasvat-

tajan rooli uuden oppimisympäristön esittelyssä on ensisijaisen tärkeää (Reunamo 2014, 

108). Tähän liittyen aiomme tukea kasvattajia oppimisympäristön ja leikkimahdollisuuk-

sien hyödyntämisessä. Toinen tavoitteemme on ottaa lapset osalliseksi tilan suunnitte-

lussa ja toteuttamisessa. Tarkoituksena on prosessin edetessä koota varhaiskasvattajille 

opas, jotta he voivat jatkaa oppimisympäristön kehittämistä lasta osallistavalla tavalla. 

Oppaan tarkoituksena on toimia tietoperustana lapsen osallisuudesta, sekä antaa konk-

reettisia esimerkkejä siitä, miten lapsen osallisuutta ja liikunnallisuutta voi tukea. Emme 

siis halunneet tehdä oppimisympäristöä täysin valmiiksi, jotta lapset pystyvät tuottamaan 

uutta sisältöä oppimisympäristöön. Halusimme, että oppimisympäristössä näkyy myös 

lapsen kädenjälki.  
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Kehittämisprosessin suunnitteluvaiheessa teimme hankkeesta kirjallisen kehittämis-

suunnitelman. Kehittämissuunnitelmassa käsitellään muun muassa tavoitteet, ympä-

ristö, vaiheet, toimijat, materiaalit ja aineistot, tiedonhankintamenetelmät ja dokumen-

tointitavat. On syytä myös selvittää kaikkien toimijoiden tehtävät ja vastuut. (Salonen 

2013, 17.)  

Kehittämistyömme suunnitteluvaihe alkoi loppuvuodesta 2017. Suunnitteluvaiheessa 

yhdessä toimeksiantajamme kanssa selkeytimme vielä kehittämistyömme tavoitteet. Ta-

voitteista olimme toimeksiantajamme kanssa samaa mieltä, mutta kehittämistyön toteut-

tamistapa sekä laajuus olivat vielä tässä vaiheessa epäselviä. Suunnitteluvaiheessa jou-

duimme tarkasti pohtimaan mihin aikamme riittää. Loppuvuodesta osallistuimme työpa-

jaan, jossa esittelimme alustavan suunnitelmamme ja saimme siitä palautetta. Tämän 

jälkeen aloitimme kehittämistyön tietoperustan työstämisen. Luimme paljon muiden opis-

kelijoiden opinnäytetöitä sekä tutkimme heidän lähteitään. Koko kehittämistyömme pro-

sessin ajan työmme sisällysluettelo on muovautunut kohti lopullista muotoansa.  Alku-

vuodesta 2018 osallistuimme tietoperustatyöpajaan, jossa saimme ohjaavalta opettajal-

tamme sekä vertaisarvioijilta palautetta keskittyen erityisesti tietoperustaan, sekä sen 

oleellisuuteen ja laajuuteen. Alkukeväästä ensimmäinen versio kehittämistyömme suun-

nitelmasta kattoi vielä koko päiväkodin sisätilat ja oli hyvin ennalta määritelty. Jokaiselle 

huoneelle oli määritelty eri teema. Keskusteltuamme ohjaavan opettajamme kanssa, 

päätimme keskustella vielä päiväkodin johtajan kanssa kehittämistyömme tarkoituksesta 

ja tavoitteista, jotta teoreettinen ja pedagoginen näkökulma tulevat huomioiduiksi. Raja-

simme aihettamme koskemaan pienempää tilaa, jotta pystymme panostamaan lasten 

osallisuuteen. Toimeksiantajamme oli samoilla linjoilla kanssamme.  

 

Toteuttamisvaihe alkaa sillä, että siirrytään ympäristöön, jossa varsinainen työskentely 

toteutuu. Aluksi yhdessä organisoidaan tulevaa työskentelyä. (Salonen 2013, 17). To-

teutusvaiheessa projekti muokkaantuu jonkin verran, joten projektisuunnitelmaa joutuu 

täydentämään tai jopa muokkaamaan. Toteutusvaiheessa pyritään varmistamaan, että 

kehittämistyön tulokset ovat hyödynnettävissä. (Toikko & Rantanen 2009, 65.)  
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Aloitimme kehittämistyömme varsinaisen toteuttamisvaiheen osallistumalla päiväkodin 

iltapalaveriin maaliskuussa, jossa esittelimme kehittämistyömme tarkoituksen ja tavoit-

teet pedagogisesta näkökulmasta. Jaoimme jokaiseen ryhmään kyselylomakkeen, johon 

oli kaksi viikkoa aikaa vastata. Sovimme yhden päiväkodin ryhmän kanssa, että toteu-

tamme kehittämistyömme toiminnallisen vaiheen heidän kanssaan. Varhaiskasvattajat 

valitsivat meille viiden lapsen pilottiryhmän, jonka kanssa työstimme yhdessä projekti-

amme. Ryhmällä oli tiloissaan tarkempaa käyttötarkoitusta vailla oleva huone, johon to-

teutimme projektimme. Suunnittelimme projektin etenevän viiden ohjauskerran puit-

teissa.  

Kuvio 1. Ohjauskertojen prosessikuvaus. 

 

Orientaatiokerralla eli ensimmäisellä tapaamiskerralla pilottiryhmämme kanssa virittäy-

dyimme yhdessä tulevaan projektiin. Luimme lapsille orientoivana satuna kirjan ”Tatu ja 

Patu päiväkodissa”. Kirjassa Tatu ja Patu seikkailevat päiväkodissa ja osallistuvat päivän 

mittaan päiväkodin toimintaan.  Lapset saivat tarinan jälkeen pohtia omia lempipaikko-

jaan päiväkodista. Tarkoituksena oli miettiä mikä päiväkodissa on kivaa ja mikä taas 

välttämättä ei niin hauskaa. Näin lapset saivat ensikosketuksen aiheeseemme ja me hie-

man tietoa siitä, mikä lapsista on päiväkodissa mukavaa. Pohdimme yhdessä lasten 

kanssa mitä he haluaisivat, että toteutettavassa huoneessa olisi. Kirjasimme ylös kaikki 

lapsilta tulleet ajatukset ja ideat juuri sellaisina kuin he ne kertoivat. Lapset innostuivat 

ideoimaan ja lopulta päädyimme siihen, että huoneessa yhdistyisi prinsessaleikki sekä 

merirosvoleikki.  

Orientaatiokerta Ideointikerta Toteutuskerta Toteutuskerta Lopetuskerta
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Ideointikerralla lähdimme lasten kanssa kehittelemään ideaa entisestään. Muistelimme 

ensin yhdessä mitä olimme ideoineet huoneeseen ja tämän jälkeen lapset pääsivät piir-

tämään ajatuksensa ja ideansa paperille unelmakarttojen muotoon. Emme asettaneet 

ideoinnille rajoitteita sen perusteella, olisivatko ideat toteutettavissa vai ei, vaan lapset 

saivat vapaasti unelmoida ja suunnitella, mitä huoneeseen haluaisivat. Näin lapset saivat 

itsekin konkretisoitua ajatuksena ja ideansa, kun ne näkyivät paperilla. Lapsi tarvitsee 

omien ajatusten esiintuomiseen aikuista, joka dokumentoi kuvallisten tuotosten sisältöä 

ja niihin liittyviä tarinoita (Rusanen 2009, 49–50). Piirtämisen jälkeen keskustelimme las-

ten kanssa siitä, mitä kuvista löytyy ja kirjoitimme ylös mitä he kertoivat. Lapset saivat 

omin sanoin kertoa, mitä heidän päiväkodissaan mieluiten on. Tarkoituksenamme oli 

myös poimia tarkempia ideoita siitä, mitä prinsessa- ja merirosvoleikkiin kuului. Lasten 

piirustuksista saimme poimittua ja valittua huoneelle värimaailman. Toisesta seinästä tuli 

vaalean liila ja toisesta vaaleansininen. Poimimme lasten piirustuksista myös konkreet-

tisia asioita, joita heidän mielestään huoneessa tulisi olla. Merirosvoleikkiin esimerkiksi 

lasten mielestä kuului aarrearkku, merirosvolaiva sekä merirosvolippu. 

Seuraavana vuorossa olivat toteutuskerrat. Olimme etukäteen käyneet poistamassa 

huoneesta tapetteja ja teippaamassa listoja, jotta pääsimme lasten kanssa suoraan 

maalaamaan. Maalasimme kahdella ohjauskerralla yhdessä lasten kanssa huoneen 

kaksi seinää. Lapset pitivät maalaamisesta ja osallistuivat innokkaasti. Halusimme, että 

huoneessa näkyy lasten kädenjälki ja maalatessa tärkeintä ei ollut viimeistelty lopputulos 

vaan se, että lapset saivat osallisuuden kokemuksia.  

Loppukevään ja kesän työstimme tietoperustaamme. Syksyllä tulostyöpajassa esitte-

limme työmme sellaisena, kun se siinä vaiheessa oli. Saimme vertaisarviointeja työs-

tämme, ja opettajan kommentit, jotta pystyimme kehittämään työtämme oikeaan suun-

taan. Päätimme viime hetkillä poistaa työstämme yhteisöllisyyteen liittyvän kehittämis-

tehtävän, sillä emme kokeneet, että se liittyi varsinaisesti meidän työhömme. Muokka-

simme sisällysluetteloa, ja poistimme osan tietoperustasta, joka ei liittynyt kehittämis-

työmme otsikkoon. Kehittämistyön raportti sai kuitenkin lopullisen muotonsa vasta viime 

hetkillä.  

Ennen viimeistä ohjauskertaa, kävimme viimeistelemässä huoneen. Tarkoituksenamme 

oli kiinnittää seiniin koukut, joihin olisi tullut roikkumaan kankaita elävöittämään leikkiä. 

Huoltomies ei ollut kuitenkaan käynyt asentamassa koukkuja, joten jätimme kankaat las-

ten käytettäväksi ryhmään. Kiinnitimme seinätarrat ja teimme huoneeseen tilaa liikunta-

leikeille. Viimeisellä ohjauskerralla otimme pilottiryhmän lapset leikkimään huoneeseen, 
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jotta voimme näyttää esimerkkejä ja ohjata lasta leikkimään uudessa oppimisympäris-

tössä. Tällä tavoin lapset saavat ideoita omiin leikkeihinsä ohjatusti. Lapset ovat saaneet 

kesän ajan tutustua huoneeseen rauhassa, vaikka se on ollut keskeneräinen. Aluksi tut-

kimme yhdessä, mitä huoneeseen oli tehty lasten toiveiden mukaisesti. Lapset muistivat, 

mitä projektin alussa tapahtui, vaikka siitä olikin jo aikaa.  

Mietimme myös yhdessä lasten kanssa, mitä huoneesta vielä puuttui, jotta he voivat yh-

dessä varhaiskasvattajien kanssa jatkaa projektimuotoista ideointia huoneeseen. 

Ryhmä käyttää tilaa moneen erilaiseen toimintaan, kuten rauhoittumiseen, pelaamiseen 

ja rakenteluun. Huonetta on helppo muokata kulloiseenkin toimintaan sopivaksi. Viimei-

sellä kerralla leikimme kaksi ohjattua liikunnallista leikkiä, ja lopuksi lapset saivat leikkiä 

vapaata leikkiä huoneessa. Lapset keksivät tehdä isoista rakennuspalikoista sillan lin-

nasta laivaan.  

Ennen viimeistä ohjauskertaa keräsimme strukturoidulla kyselylomakkeella varhaiskas-

vattajilta ajatuksia oppimisympäristöstä, liittyen meidän opinnäytetyöhömme. Veimme 

strukturoidut kyselylomakkeet päiväkodille, ja pyysimme johtajaa jakamaan ne jokaiselle 

työntekijälle. Annoimme varhaiskasvattajille kaksi viikkoa aikaa vastata. Kahden viikon 

kuluttua kävimme hakemassa kyselylomakkeet pois. Sen lisäksi keräsimme viimeisellä 

kerralla palautetta lapsilta. Palautteenkeruumenetelmänä toimi teemahaastattelu. Lap-

set olivat haastattelusta innoissaan ja vastasivat suhteellisen laajasti.  

Projektilla tulee olla selkeä etukäteen määritelty päättymisajankohta. Prosessin kuluessa 

saattaa nousta esiin uusia kehitysehdotuksia, sillä projekteilla on luontainen taipumus 

jatkua. Nämä uudet kehitysehdotukset voidaan kuitenkin toteuttaa erikseen, uutena pro-

jektina ja alkuperäinen projekti pyritään lopettamaan suunnitellusti. (Toikko & Rantanen 

2009, 65.) Arvioinnin voidaan ajatella sisältyvän kaikkiin kehittämistyön vaiheisiin. Arvi-

ointivaiheessa toimijat yhdessä tarkastelevat syntynyttä tuotosta ja palauttavat sen mah-

dollisesti takaisin työstövaiheeseen tai siirtävät sen suoraan päättämisvaiheeseen. (Sa-

lonen 2013,18.)  
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Kuvio 2. Kehittämistyön prosessikuvaus. 

 

 

Kuvio 3. Kehittämistyön toiminnallisen vaiheen prosessikuvaus. 
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4.2 Kehittämismenetelmät 

Kehittämismenetelmät voidaan jakaa keskusteltua edistäviin, osallistaviin sekä esittäviin. 

Keskustelua edistäviin menetelmiin luetaan kuuluvaksi dialoginen keskustelu, palaverit, 

fokusryhmät sekä käyttäjäpaneelit. Osallistaviin menetelmiin kuuluvat muun muassa ko-

keileva toiminta, asiakasraadit ja työkonferenssi. Esittäviä menetelmiä ovat seinäteknii-

kat, valokuvat, piirrokset, esitykset ja miellekartat. Osa kehittämisen menetelmistä pal-

velee parhaiten tietyssä vaiheessa, osa niistä sopii käytettäväksi useammassa kohtaa. 

(Salonen ym. 2017, 55.)  

Olemme omassa kehittämistyössämme käyttäneet monia kehittämismenetelmiä, kuten 

dialogista keskustelua, palaveria, fokusryhmää, piirroksia ja miellekarttoja. Pyrimme var-

mistamaan, että jokainen lapsi kokee osallisuuden tunnetta ja uskoo omiin vaikutusmah-

dollisuuksiinsa, hyödyntämällä erilaisia kehittämistyön menetelmiä. Jokainen lapsi on 

erilainen, ja jokaiselle toimivat erilaiset toimintatavat ja menetelmät. Annoimme jokaiselle 

lapselle myös mahdollisuuden olla osallistumatta, jos he sitä toivoivat. Myös osallistu-

matta jättäminen on yksi tärkeä osallisuuden muoto. 

Kehittäminen on konkreettista toimintaa, jolla tähdätään jonkin selkeästi määritellyn ta-

voitteen saavuttamiseen. (Toikko & Rantanen 2009, 14.) Tavallisesti kehittämismenetel-

miltä odotetaan, että niillä saadaan aikaan tavoiteltuja tuloksia. (Seppänen-Järvelä 2006, 

21-23.) Kehittämismenetelminä voidaan käyttää myös valmista materiaalia, tutkimalla 

tutkimuksia sekä saman aihepiirin aikaisempia kehittämishankeraportteja ja menetelmä-

kirjallisuutta. (Salonen 2013, 22). Tiedonhankintamenetelmät kehittämistyössä ovat pää-

asiassa samoja kuin tutkimuksessa tutkimusmenetelmät, mutta kehittämistyössä ne ovat 

joustavammin käytössä. (Salonen 2013, 23.) Opinnäytetyöhömme liittyen haastatte-

lemme kohteena olevan päiväkodin henkilökuntaa sekä lapsia. Haastattelu on tutkimuk-

sen yksi perusmenetelmä ja se voidaan jakaa strukturoituun, puolistrukturoituun eli tee-

mahaastatteluun sekä avoimeen haastatteluun (Hirsijärvi ym. 2009, 208-210). Varhais-

kasvattajien ajatuksia keräsimme kyselylomakkeella, ja lasten teemahaastattelulla. Ky-

selylomake tunnetaan survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Survey-tutkimuk-

sessa aineisto kerätään standardoidusti (Hirsjärvi ym. 2009, 193). Lomakekyselyissä on 

varmistettava, että haastateltava on ymmärtänyt kysymykset ennen kuin kyselylomake 

jätetään vastattavaksi (Vilkka 2015, 127). 
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Teemahaastattelu on yksi eniten käytetty tutkimushaastattelun muoto. Teemahaastatte-

lusta voidaan käyttää myös nimeä puolistrukturoitu haastattelu. Haastattelutilanteessa ei 

ole väliä, missä järjestyksessä kysymykset esitetään. Tavoitteena on, että vastaaja voi 

antaa oman kuvauksensa ja haastatteluteemat ovat käsiteltynä luontevassa järjestyk-

sessä vastaajan kannalta. Haastattelijan tehtävänä on huolehtia, että vastaaja pysyy en-

nalta määrätyissä teemoissa. (Vilkka 2015, 124-126.) Haastatteluaineistojen keräämi-

sessä tutkija on aina tekemisissä sanojen ja niiden merkitysten kanssa. Sanat sisältävät 

usein tulkintaongelmien riskin. Teemahaastattelussa on mahdollisuus tarkastaa haastat-

telun aikana, että haastateltava on ymmärtänyt kysyttävän asian. (Vilkka 2015, 127.) 

Haastattelijan tulisi olla joustava haastattelutilanteessa, ja hänen tulee uskaltaa viedä 

haastattelu uusille raiteille, jos tilanne sitä vaatii (Kananen 2012, 103). Lomakehaastat-

telun ja teemahaastattelun kysymysten muotoilussa auttaa kohderyhmän tunteminen 

(Vilkka 2015, 127). 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyömme hyödyntää monipuolisesti erilaisia kehittämisme-

netelmiä. Kehittämistoiminta on sosiaalinen prosessi, joka edellyttää ihmisten aktiivista 

osallistumista ja vuorovaikutusta. Osallistavien menetelmien avulla pyrimme varmista-

maan, että jokainen, niin aikuiset kuin myös lapset, pääsevät osallistumaan ja vaikutta-

maan toiminnan eri vaiheissa. Tavoitteenamme onkin luoda mahdollisimman matala 

kynnys osallistumiselle. Osallistavilla menetelmillä luodaan luottamusta ja innostavaa il-

mapiiriä sekä nostetaan ryhmän energiatasoa (Taipale 2005, 2-3.). Osallistavassa kehit-

tämistoiminnassa pyritään dialogiin, jossa toisilta pyritään oppimaan ja heistä ollaan kiin-

nostuneita. Aktiivinen osallistuminen on mahdollista vain avoimessa vuorovaikutustilan-

teessa. (Toikko & Rantanen 2009, 93.) Toiminnan asiakkaiden, eli tässä projektissa toi-

meksiantajamme työntekijöiden sekä lasten, aktiivinen osallistuminen mahdollistaa inno-

vatiivisen sekä onnistuneen projektin toteutumisen.   

Strukturoidulla kyselylomakkeella halusimme selvittää aikuisten ajatuksia siitä, mitkä hei-

dän mielestään ovat hyvän oppimisympäristön edellytykset ja mitä toimivasta oppimis-

ympäristöstä löytyy. Kysyimme myös lasten lempileikkejä ja puuhia päiväkodissa. Kyse-

lylomakkeella halusimme selvittää varhaiskasvattajien ajatuksia siitä, mikä on tärkeää 

oppimisympäristössä. Ennen toiminnan varsinaista aloitusta kävimme dialogia varhais-

kasvattajien kanssa siitä, mikä heidän mielestään oli tärkeää hyvässä oppimisympäris-

tössä, ja millaisessa oppimisympäristössä heidän mielestään lapset parhaiten viihtyisi-

vät. Tämän perusteella aloitimme kehittämistyömme toiminnallisen osuuden lasten 

kanssa. 
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Jaoimme kaikille työntekijöille sekä toimeksiannon alussa että lopussa kyselylomakkeen. 

Kontrolloidun kyselyn, vielä tarkemmin informoidun kyselyn, piirteitä ovat: että kyselylo-

makkeet jaetaan henkilökohtaisesti vastaajille, heille on kerrottu tutkimuksen tarkoituk-

sesta, vastaajat saavat vastata kyselyyn omalla ajallaan ja he palauttavat ne sovittuun 

paikkaan tietyn ajan puitteissa. (Hirsjärvi ym. 2009, 196-197.) Ensimmäisen kyselylo-

makkeen jaoimme ryhmiin heti sen jälkeen, kun olimme olleet iltapalaverissa kertomassa 

kehittämistyöstämme sekä sen toiminnallisesta vaiheesta. Ryhmien vastaukset vaihteli-

vat hyvin konkreettisista asioista hieman pääpiirteisimpiin asioihin, ja osa toiveista ylitti 

meidän toimivaltamme. Tuntui, että kyselylomakkeen tarkoitus ei välttämättä auennut 

kaikille työntekijöille. Jaoimme jälkimmäiset kyselylomakkeet johtajalle, joka jakoi ne 

työntekijöille, joten kyseessä oli informoitu kysely. Kaikille työntekijöille oli kerrottu tutki-

muksen tarkoitus aiemmin, ja kyselyyn vastaajat saivat vastata siihen omalla ajallaan. 

Olimme sopineet, että työntekijät palauttavat kyselyt johtajalle kahden viikon kuluttua, 

jolloin kävimme hakemassa lomakkeet pois.  

Päädyimme kontrolloituun kyselyyn, sillä koimme, että se olisi helpoin tapa työntekijöille 

tuoda ajatuksiaan anonyymisti ilmi, sekä se vie kaikkein vähiten heidän aikaansa, sillä 

se oli mahdollisuus täyttää kotonakin. Yksi kyselylomakkeen etu on se, että vastaajat 

pysyvät tuntemattomina. Yhtenä kyselylomakkeen haittana on taas se, että vastauspro-

sentti on usein melko pieni. (Vilkka 2005, 74.) Kyselylomakkeella ei voida varmistua, että 

vastaajat ovat suhtautuneet kyselyyn vakavasti. Saattaa olla, että vastaajat eivät ole pe-

rehtyneet kyselyssä esitettyihin ajatuksiin. Kato saattaa nousta suureksi. (Hirsjärvi ym. 

2009, 195.) Päädyimme itse tulostamaan kyselylomakkeet, ja viemään ne päiväkotiin, 

sillä se oli varmin tapa saada kyselylomakkeet nopeasti täytettäväksi. Kyselylomakkeen 

kysymykset mietimme huolellisesti, jotta ne vastaavat opinnäytetyön aihettamme.  

Luotettavan ja riittävän materiaalin ja aineiston keräämisen varmistamiseksi, halusimme 

kerätä mielipiteitä ja ajatuksia sekä aikuisilta, että lapsilta. Kerätessämme lasten ajatuk-

sia, pystymme vertaamaan niitä aikuisten ajatuksiin ja katsoa kohtaavatko ne. Omasta 

mielestämme hyvä ja toimiva oppimisympäristö on sekä aikuisten, että lasten ajatusten 

ja näkemysten yhteinen tulos. Koko projekti on jo lähtiessään väärillä raiteilla, jos aikuis-

ten ja lasten ideat ja toiveet eivät kohtaa. Meidänkin tapauksessamme päiväkodin var-

haiskasvattajilla tuntui olevan paljonkin ajatuksia ja toiveita siitä, miten oppimisympäris-

töä lähdetään muokkaamaan. Halusimme keskittyä nimenomaan lasten osallisuuden tu-
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kemiseen, sekä heidän ideoihin ja toiveisiin oppimisympäristöä suunniteltaessa. Sen ta-

kia haluamme varmistaa, että saamme riittävällä materiaalin ja aineiston keräämisellä 

varmistettua, että oppimisympäristöä lähdetään kehittämään lapsilähtöisesti.  

Käytimme yhtenä kehittämismenetelmänä osallistuvaa havainnointia ja tarkkailua. Jokai-

sella toimintakerralla yksi meistä toimi tarkkailijana, jotta hän pystyi täysin keskittymään 

lasten havainnointiin. Laadullinen tutkimusmenetelmä ei aina tarkoita kontaktia tutkitta-

vaan. (Hirsjärvi ym. 1997, 183.) Lapsilta ajatusten ja ideoiden kerääminen tapahtui 

enemmänkin toiminnan lomassa, mutta myös varsinaisella avoimella haastattelulla. 

Omien kokemustemme perusteella esimerkiksi leikin aikana lapsilta voi saada valtavasti 

irti, jos kuuntelee ja on valppaana. Pyrimme pitämään lasten kanssa toteutettavat toimin-

takerrat mahdollisimman rentoina ja luontevina, jotta lapsetkin rentoutuisivat seuras-

samme ja kokisivat, että voivat vapaasti esittää ajatuksiaan ja ideoitaan. Osallistuvassa 

havainnoinnissa tutkijalla on rooli, jonka avulla hän tekee havaintoja tutkittavasta asiasta. 

Tutkija osallistuu sekä ihmisenä että tutkijana tutkittavien arkielämään. (Grönfors 2001, 

124-125, 127.)  Havainnointi on erinomainen menetelmä esimerkiksi vuorovaikutuksen 

tutkimiseen, tai tilanteisiin, jotka ovat nopeasti muuttuvia tai vaikeasti ennakoitavia. Se 

sopii tilanteeseen myös silloin, kun tutkittavalla ei ole riittävää kielen taitoa, tai kun halu-

taan saada sellaista tietoa, jota tutkittava ei ole valmis kertomaan tutkijalle. (Hirsjärvi ym. 

1997, 213.) Toimivin havainnoinnin muoto on sellainen, jossa tutkija osallistuu välillä ha-

vainnoitavien elämään ja välillä vain tarkkailee yhteisön toimintaa (Grönfors 2001, 131). 

Tutkija pyrkii pääsemään tutkittavan ryhmän jäseneksi. Osallistumisen aste voi vaihdella 

täydellisestä osallistumisesta siihen, että osallistuja havainnoi. Täydellisestä osallistumi-

sesta tulee yleensä eettisiä ongelmia; miten kertoa tutkittavalle tutkimuksesta. Vaihtoeh-

tona on osallistuja havainnoi. Tutkittaville tehdään heti alusta asti selväksi, että tutkija on 

ryhmätilanteessa havainnoimassa. Käytännössä tutkija osallistuu ryhmän elämään, 

mutta saattaa kysyä ohjaavia kysymyksiä, jotka auttavat hänen työtään eteenpäin. Ha-

vainnointimenetelmää käyttäessä pitää muistaa, että tutkijan tulee pitää havainnot ja 

omat mielipiteet täysin erillisinä. (Hirsjärvi ym. 1997, 216-217.) Havaintojen dokumen-

tointitavat vaikuttavat havainnointiasetelmiin. Yleinen dokumentointitapa on erilaisten 

tutkimus-, hanke- ja havainnointipäiväkirjojen käyttö. Keskeiset havainnot sekä omat ko-

kemukset ja ajatukset kirjataan niihin heti havainnointilanteen jälkeen mahdollisimman 

tarkasti. Yleensä kirjataan konkreettisia faktoja, puhetta, tekoja ja omia alustavia tulkin-

toja. Kirjaamalla havainnot jäsennellysti, voidaan havainnoinnissa kiinnittää huomiota 

tiettyihin piirteisiin. (Toikko & Rantanen 2009, 144.)  
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Viimeiseksi kerraksi olimme suunnitelleet haastattelurungon, jonka avulla haastatte-

limme lapsia. Käytimme teemahaastattelua, sillä siinä voidaan säädellä aineiston ke-

ruuta tilanteen edellyttämällä tavalla, ja vastaajia myötäillen. Haastatteluaiheiden järjes-

tystä on mahdollista säädellä, ja vastauksia on enemmän mahdollista tulkita. Haastatte-

lun etuna on se, että suunnitellut henkilöt on yleensä mahdollista saada tutkimukseen. 

Haastattelu toisaalta vie aikaa. Siihen liittyy monia virhelähteitä, jotka voivat liittyä niin 

haastattelijaan kuin haastateltavaankin. Haastateltava voi kokea tilanteen monella ta-

valla pelottavaksi tai haastavaksi. (Hirsjärvi ym. 1997, 205-206.) Haastattelu voidaan to-

teuttaa yksilöhaastatteluna, parihaastatteluna tai ryhmähaastatteluna. Ryhmähaastat-

telu on käyttökelpoinen erityisesti silloin, kun voidaan olettaa, että haastateltavat araste-

levat haastattelua. Lapset voivat vierastaa tilannetta. Ryhmän tuki voi auttaa, jos kysyt-

tävä asia on muistelua vaativa. Toisaalta ryhmässä voi olla dominoivia henkilöitä, jotka 

yrittävät määrätä keskustelun suuntaa. (Hirsjärvi ym. 1997, 210-211.) Meidän etunamme 

oli se, että olimme toimineet samojen lasten kanssa aiemminkin, ketä aioimme haasta-

tella. Olimme siis jo tuttuja heille, ja he muistivat meidät aiemmista toimintakerroista. 

Pidimme viimeisen toimintakerran ennen kuin haastattelimme lapsia, joten olimme vuo-

rovaikutuksessa silloin muutoinkin kuin vain haastattelun merkeissä. Lapset eivät vieras-

taneet meitä koko projektin aikana ollenkaan, joten päätimme toteuttaa haastattelut yk-

silöhaastatteluna. 
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5 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TULOKSET 

5.1 Varhaiskasvatuksen henkilökunnan kyselylomakkeiden tulokset 

Ensimmäisen kyselylomakkeen toimitimme päiväkodille ennen toiminnan varsinaista to-

teuttamisvaiheen aloitusta, kartoittaaksemme varhaiskasvatuksen henkilökunnan aja-

tuksia hyvästä oppimisympäristöstä sekä saada jonkinnäköistä pohjaa, josta lähteä työs-

tämään kehittämistyötämme. Halusimme tietää, mikä juuri heidän yksikössään toimii.  

Jaoimme jokaiseen viiteen ryhmään yhden kyselylomakkeen, ja jokainen ryhmä sai kaksi 

viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Lopulta emme kuitenkaan saaneet kaikilta ryhmiltä kyse-

lylomaketta täytettynä takaisin. Viidestä kyselylomakkeesta saimme takaisin kolme.  

Strukturoidun kyselylomakkeen alussa ohjeistimme ryhmiä keskustelemaan kyselylo-

makkeen teemoista ryhmässä lasten kanssa ja muiden varhaiskasvattajien kanssa. Ky-

selylomake sisälsi ainoastaan avoimia kysymyksiä, joihin pystyi vastaamaan suhteelli-

sen lyhyesti. Päädyimme avoimiin kysymyksiin monivalintakysymysten sijasta siksi, että 

emme halunneet johdatella liikaa, vaan saada varhaiskasvattajien rehellisiä ja aitoja aja-

tuksia.  

Kyselylomake koostui viidestä kysymyksestä, joista neljä käsitteli oppimisympäristöä, ja 

viimeinen lasten lempileikkejä. Ensimmäisessä kysymyksessä selvitimme, mitä hyvää 

on jokaisen ryhmän omissa tiloissa jo valmiiksi. Toisessa kysymyksessä pyysimme poh-

timaan, mitä ryhmät kaipaavat omiin tiloihinsa. Kolmas kysymys koski yleisiä tiloja, ja 

niiden kehittämistä. Neljännessä kysymyksessä pyysimme listaamaan ryhmän mielestä 

kolme tärkeintä asiaa oppimisympäristössä. Viidennessä kysymyksessä pyysimme lis-

taamaan lasten lempileikkejä. 

Jotkut ryhmistä olivat ymmärtäneet kyselylomakkeen tarkoituksen konkreettisempana 

kuin mitä olimme tarkoittaneet, ja osa vastauksista ei koskenut lasten oppimisympäristöä 

lainkaan. Heidän ajatuksensa olivat konkreettisia hankintoja, jotka ylittivät meidän toimi-

valtamme. Ensimmäisessä kysymyksessä keskityttiin pitkälti päiväkodin fyysisiin tiloihin 

ja niitä kehuttiinkin. Päiväkodissa on pieniä erillisiä huoneita, joihin lasten on helpompi 

rakentaa pitkäkestoisia leikkejä. Isot tilat taas kannustavat lasta liikkumaan, ja liikunnal-

lisuudelle on tilaa ja mahdollisuuksia. Toinen kysymys oli ymmärretty eri ryhmissä hyvin 

eri tasoisesti.  Vastaukset vaihtelivat konkreettisista asioista siihen, miten tiloja voidaan 

parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää. Toiveissa oli oma mikro ryhmän tiloihin, uusi 
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ruokakärry sekä mielenkiintoiset leikkipaikat. Kolmas kysymys koski yleisiä tiloja. Toi-

veena oli kahvihuone tai muu taukohuonetila. Toiveita esitettiin myös ryhmien yleisiin 

tiloihin, ja esimerkiksi eteisiin toivottiin siirtymätilanteiden helpottamiseksi lattiatarroja. 

Yhdessä vastauksista toivottiin ulkotilojen kehittämistä. Epäselväksi jäi, mikä toiveen tar-

kempi määrittely oli. Neljännen kysymyksen toistuvia teemoja olivat liikunnallisuus, leik-

kitilojen rajaus, oppimisympäristön monipuolisuus ja opettavaisuus, käytännöllisyys sekä 

turvallisuus. Lasten lempileikeiksi lueteltiin; autoleikki, Spiderman-leikki, värittäminen, 

laivaleikit, juoksuleikit, lääkärileikit, kampaamoleikit sekä prinsessaleikit. Kysymyksen 

vastaukset sisälsivät myös jonkin verran varhaiskasvattajien omia toiveita siitä, mitä he 

toivoisivat lasten leikkivän.  

Toinen kyselylomake käsitteli lasten osallisuutta ja liikunnallisen oppimisympäristöjen 

kehittämistä. Toiseen kyselylomakkeeseen saimme viisi vastausta viideltätoista työnte-

kijältä. Kyselylomake sisälsi yhdeksän kysymystä sekä ”Muuta kommentoitavaa”- koh-

dan. Kolme kysymyksistä oli monivalintakysymyksiä, ja loput kuusi avoimia kysymyksiä. 

Kyselyihin vastattiin anonyymisti, mutta alussa kysyimme vastaajan koulutustaustaa ja 

työkokemusta. Koulutustaustaltaan kaikki vastaajat olivat lähihoitajia, yksikään lasten-

tarhaopettaja ei vastannut kyselyyn. Kukaan vastaajista ei ole voinut olla talossa kauem-

paa kuin vuoden 2017 elokuusta, koska päiväkoti on avattu vasta silloin. Muuten alalta 

työkokemusta vastaajilla oli reilusta vuodesta viiteen vuoteen.  

Monivalintakysymyksistä kaksi olivat väittämiä ja yksi kysymys, joihin vastaaja valitsi 

mielestänsä sopivimman vastausvaihtoehdon. Ensimmäinen väittämä oli ”Oppimisym-

päristöjämme kehitetään yhdessä lasten kanssa.” Vastausvaihtoehdot olivat ”Usein (vii-

koittain)”, ”Toisinaan (kuukausittain)” tai ”Harvoin”. Toinen väittämä oli ”Jatkossa aiomme 

muokata oppimisympäristöjä lasten toiveita kuunnellen”, johon oli mahdollista vastata 

”Usein”, ”Melko usein”, ”Toisinaan” ja ”Harvoin”. Kolmas kohta käsitteli sitä, kuinka usein 

vastaaja osallistui lasten leikkeihin. Vastausvaihtoehdot olivat samat kuin toisessa mo-

nivalintakysymyksessä.  Ensimmäiseen väittämään kolme vastaajista vastasi, että oppi-

misympäristöä kehitetään lasten kanssa ”Usein” ja kaksi ”Toisinaan”. Toiseen väittä-

mään kolme vastaajista vastasi ”Usein” ja kaksi ”Melko usein”. Kolmanteen kysymyk-

seen kaikki viisi vastaajista vastasivat, että osallistuvat ”Usein” lasten leikkeihin.  

Avoimet kysymykset käsittelemme siinä järjestyksessä, kun ne kyselylomakkeessa oli-

vat. Kirjoitamme vastaukset auki siten, kun ne kyselylomakkeessa lukevat. Vastaukset 
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tulevat kyselylomakkeittain samassa järjestyksessä jokaisessa kysymyksessä, eli en-

simmäistä kyselylomaketta kuvataan (1), toista (2), kolmatta (3), neljättä (4) sekä viidettä 

(5). Viiva vastauksessa tarkoittaa vastaamatta jättämistä. 

Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä kysyimme ”Kuinka usein lasten leikkivälineitä 

uudistetaan?”. Vastaukset olivat: (1) ”Aina kun tarve”, (2) ”Kaksi kertaa vuodessa ellei 

ole tarvetta aikaisemmin”, (3) ”1-2kk välein”, (4) ”?”, (5) ”Noin kerran kahdessa kuukau-

dessa”. 

Toisella avoimella kysymyksellä halusimme selvittää, miten päiväkodin oppimisympäris-

töjä voidaan kehittää niin, että ne innostaisivat lasta liikkumaan. Vastaukset olivat: (1) 

”Maahan enemmän maalauksia, esim. autorata tai juoksurata.”, (2) ”Tilojen vaihtelua 

toisten ryhmien kanssa. Tilat pysyisivät siisteinä. Tavaroiden helppo liikuteltavuus.”, (3) 

”Ulos haluaisin asfalttiin maalattuja pelikenttiä, esim. hyppelyruudukko, pikipata yms. Li-

säks tarvittaisiin ehdottomasti liikuntasali”, (4) ” Esim. lattiaan kuviot, joita pitkin juosta tai 

hyppiä yms.”, (5) ”Tarrat lattiaan, asfalttivärit, lisää liikuntavälineitä”. 

Kolmannes avoin kysymys kuului: ”Miten oppimisympäristöllä voisi mahdollistaa lapsen 

omaehtoista päivittäistä liikuntaa?”. Vastaukset olivat: (1) ”Tekemällä siitä mielenkiintoi-

sen ja erilaisen.”, (2) ”Merkatut polut jalanjälkiä pitkin tms.”, (3) ”Mielenkiintoinen, ruok-

kiva ympäristö ja välineitä saataville.”, (4) ”Ei kiellä esim. juoksemista”, (5) ”-”.  

Neljännes kysymys oli: ”Miten voisitte ottaa huomioon lasten omat ideat ja aloitteet op-

pimisympäristön kehittämisessä (tilojen ja välineiden suhteen)?”. Vastaukset olivat: (1) 

”Kun lapsi haluaa juosta, kehitettäisiin juoksuleikki.”, (2) ”Lasten palaveri ja suunnittelu”, 

(3) ”Meillä on viikoittain lasten palaveri, jossa lapset saavat tuoda ajatuksiaan ja toivei-

taan esille.”, (4) ”Viikkopalaverit lasten kanssa, toiveiden puu jne.”, (5) ”-”. 

Viidennessä kysymyksessä kysyimme kolmea tärkeintä asiaa hyvässä oppimisympäris-

tössä. Vastaukset olivat: (1) ”Riittävä tila, innostavat materiaalit, tavaroiden hyötykäyttö”, 

(2) ”Rauha, tilavuus, tilan jakaminen”, (3) ”Virikkeellinen, hyvät välineet, innostava”, (4) 

”Turvallisuus, rauhallisuus, siisteys”, (5) ”Turvallisuus, innostavuus, lapsilähtöisyys”. 

Kuudennella kysymyksellä selvitimme: ”Mitä haasteita/vaikeuksia näet tilojen kehittämi-

sessä liikunnallisemmaksi juuri teidän päiväkodissanne (tilojen suhteen, välineiden suh-

teen, henkilökunnan suhteen)?”. Vastaukset olivat: (1) ”Osissa ryhmissä on pienet tilat, 

mikä hankaloittaa ryhmän jakautumista.”, (2) ”Tilat rajalliset, koko ajan käytössä”, (3) ”Se, 
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ettei ole liikuntasalia. Se, että on tosi pienet tilat isolle ryhmälle.”, (4) ”Liian pienet tilat”, 

(5) ”Pienet tilat, liukkaat lattiat”.  

Yksi vastaajista (1) oli vastannut ”Muuta kommentoitavaa”- kohtaan, että ”Vauhtivarpai-

den uusi tila, minkä maalasitte on kiva. En vain itse käytä tilaa, sillä en ole siinä ryh-

mässä.” Muut ”Muuta kommentoitavaa”- kohdat oli jätetty tyhjiksi. 

5.2 Lasten teemahaastatteluiden tulokset 

Lapsille pidimme kaksi haastattelukertaa. Molemmilla kerroilla käytimme teemahaastat-

telua. Molemmilla kerralla yksi meistä toimi kirjurina, jotta saimme lasten ajatukset pape-

rille sellaisena, kuin he ne esittivät.  

Ensimmäinen teemahaastattelu toteutettiin toiminnan lomassa. Toisella toimintakerralla 

lapset saivat tehtäväkseen piirtää unelmien päiväkodin, ja tavaroita, joita sieltä löytyy. 

Pilottiryhmässä lapsia oli viisi, joista tyttöjä oli kolme. Kaikki tytöistä ideoivat prinsessa-

leikkiä, ja molemmat pojista ideoivat merirosvoleikkiä. Lasten piirtäessä haastattelimme 

heitä piirustuksiin ja projektiimme liittyen. Samalla, kun lapset piirsivät, haastattelimme 

heitä siitä, mitä he yleensä toteutettavassa huoneessa leikkivät. Vastauksiksi saimme 

lego-leikin, sillä huoneeseen on sijoitettu lego-rakentelupalikoita, sekä sählyn peluun. 

Kyselimme myös piirustuksista, ja näin selvitimme, mitä he toivoisivat huoneeseen. Sa-

malla, kun lapset piirsivät, he ideoivat leikkiä jo eteenpäin. Ajatuksena oli, että meriros-

volaivasta urheat merirosvot voivat tulla pelastamaan ihanat prinsessat haiden ham-

paista. Merirosvolaiva vain parkkeerataan prinsessalinnan eteen, ja merirosvot pääsevät 

pelastustehtäviin.  

Toinen haastattelukerta toteutettiin lasten kanssa viimeisellä ohjauskerralla. Sen jälkeen, 

kun olimme leikkineet lasten kanssa kaksi ohjattua leikkiä, yksi meistä jäi havainnoimaan 

lasten vapaata leikkiä, ja kaksi muuta ottivat yhden lapsen kerrallaan haastateltavaksi 

toiseen huoneeseen. Toinen haastattelutilanteeseen osallistuneista toimi kirjurina, ja toi-

nen haastattelijana. Lapset osallistuivat taas innokkaasti haastatteluun, ja kertoivat avoi-

mesti omia ajatuksiaan.  

Olimme tehneet valmiiksi haastattelun rungon, jota oli helppo muokata tilanteeseen so-

pivaksi haastattelun aikana. Lasten vastausten perusteella saatoimme kysyä niihin liit-

tyen jatkokysymyksiä. Tästä syystä emme halunneet tehdä haastattelun rungosta liian 

ennalta määriteltyä vaan jättää myös vapaalle keskustelulle tilaa. Halusimme myös pitää 
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haastattelut melko lyhyinä, jotta lapset jaksoivat osallistua. Tästä syystä valmistelimme 

haastatteluun viisi alustavaa kysymystä. Ensimmäisessä kysymyksessä kysyimme lap-

silta heidän liikunnallisia lempileikkejään päiväkodissa. Toinen kysymys käsitteli lasten 

lempipaikkoja päiväkodissa, joissa leikkiä. Kolmannessa kysymyksessä kysyimme, 

kuinka usein lapsi saa itse valita leikkinsä ja kuinka usein varhaiskasvattaja määrää lei-

kin. Neljännellä kysymyksellä selvitimme, puuttuuko lasten mielestä päiväkodin oppimis-

ympäristöstä jotakin tärkeää. Viidennessä kysymyksessä kysyimme, kuinka usein var-

haiskasvattajat leikkivät lasten kanssa ja toivoisivatko lapset, että sitä tapahtuisi useam-

min.  

Ensimmäiseen kysymykseen lapset vastasivat monipuolisesti erilaisia ulko- ja sisäleik-

kejä. Osa leikeistä oli yleisesti tunnettuja kuten esimerkiksi Karhu nukkuu-leikki, hippa 

sekä sähly. Lapset mainitsivat myös joitain leikkejä, joissa liikunnallisuus ei ole pää-

osassa. Osa leikeistä oli lasten itse keksimiä kuten esimerkiksi ”kiristysheitin”. Toisen 

kysymyksen lempipaikoiksi leikkiä mainittiin esimerkiksi ulkotilat, ateljee sekä yhdessä 

ideoimamme ja toteuttamamme huone. Haastatteluista jäi epäselväksi, valitsivatko osa 

lapsista lempipaikakseen toteuttamamme huoneen yhteisen projektin takia vai huo-

neesta löytyvien leikkivälineiden vuoksi. Kolmannessa kysymyksessä kaksi lapsista ker-

toi saavansa valita itse leikkinsä lähes aina. Varhaiskasvattajat ovat kuitenkin luoneet 

leikille rajoitteita esimerkiksi määrittelemälle sen, montako lasta mihinkin leikkiin mahtuu 

kerrallaan. Neljänteen kysymykseen lapset vastasivat hyvinkin konkreettisia leikkiväli-

neitä, joita päiväkodista heidän mielestään puuttuu. Kukaan lapsista ei tässä kysymyk-

sessä pohtinut päiväkodin fyysisiä tiloja tai niiden puutteita. Kaksi lapsista mainitsi konk-

reettisia leikkivälineitä kuten pehmolelut ja roolivaatteet. Kolme lapsista vastasi, että hei-

dän mielestään päiväkodista ei puutu mitään. Viimeisessä kysymyksessä kolme lapsista 

vastasi, että varhaiskasvattajat eivät leiki heidän kanssaan usein. He mainitsivat kuiten-

kin, että silloin tällöin varhaiskasvattajat leikkivät heidän kanssaan hippaa ja pelaavat 

muistipelejä. Nekin lapsista, jotka vastasivat, että varhaiskasvattajat leikkivät heidän 

kanssaan usein, kertoivat, että he itse pyytävät varhaiskasvattajia leikkiin mukaan. Yksi 

lapsista selkeästi toivoi, että varhaiskasvattajat leikkisivät hänen kanssaan enemmän 
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5.3 Kehittämistehtävän tuotos 

Kehittämistehtävän tuotokseksi voidaan laskea sekä tila, jonka muokkasimme lasten 

osallisuutta tukien, että opas, jonka annoimme päiväkodin varhaiskasvattajille. Muokka-

simme huonetta, jolla ei ollut sen tarkempaa käyttötarkoitusta. Saimme vapaat kädet to-

teuttaa sinne lasten kanssa lähes mitä vain. Tilaa käytettiin muun muassa rentoutumis-

tilana, joten oli tärkeää, että huoneen saa tarvittaessa tyhjäksi. Sen vuoksi keskityimme 

lasten kanssa muokkaamaan huoneen seiniä. Huoneen teemoiksi valikoituvat prinses-

salinna sekä merirosvolaiva, ja lapset ideoivat niiden olevan eri puolilla huonetta. Läh-

dimme toteuttamaan huonetta maalaamalla lasten toiveesta heidän kanssaan ensin sei-

nät. Oli loogista, että huoneen toiselle pitkälle seinälle lähdettiin toteuttamaan toista tee-

maa ja toiselle toista. Lapset saivat itse maalata huonetta, joten lasten kädenjälki näkyy 

tuotoksessakin. Tilasimme ideoiden pohjalta huoneeseen sopivat seinätarrat sekä värei-

hin sopivat kankaat. Jätimme huoneen tarkoituksella keskeneräiseksi, jotta lapset voivat 

jatkaa ideointia ja huoneen teemojen kehittämistä. Oppaassa esittelemme, miten huo-

neen muokkaamista voi jatkaa lasta osallistaen. Pieni erillinen tila sopii hyvin projekti-

työskentelyyn ja pienryhmätoimintaan.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

6.1 Toteutuksen ja menetelmien arviointi 

Koimme kehittämistyön prosessin venyneen liian pitkäksi. Kehittämistyöhön varattu vuo-

den toteuttamisaika oli mielestämme liian pitkä. Vuoden aikana fokus työtä kohtaan vaih-

teli suuresti. Oli kausia, jolloin työskentely oli todella tiivistä ja taas kausia, jolloin työ oli 

pysähdyksissä pitkäänkin. Toimeksiantajallamme tekemämme projektin seisahtuminen 

kesän ajaksi pysäytti myös raportin edistymisen. Kesälomat loivat haasteita projektille 

sekä raportin työstämiselle. Osa lapsista oli kesälomilla kuin myös ohjaajammekin. 

Tauon jälkeen loppukesästä oli haasteellista lähteä uudestaan työstämään kehittämis-

työtämme.  

Kolmen hengen ryhmässä kaikkien aikataulujen yhteen sopiminen oli välillä haastava 

tehtävä. Kaikki meistä eivät päässeet kaikille lasten kanssa toteutettaville ohjauskerroille 

mukaan, mikä aiheutti sen, että projekti ei välttämättä näyttäytynyt lapsille yhtä selkeänä 

kuin olimme toivoneet. Ensimmäisen neljän ja viimeisen ohjauskerran välillä oli pitkä ai-

kaväli, joka katkaisi projektin jatkuvuuden. Pitkän aikavälin vuoksi, kävimme viimeisellä 

ohjauskerralla lasten kanssa läpi kulunutta projektia ja sen tarkoitusta. Vaikka edellisistä 

ohjauskerroista olikin kulunut aikaa, lapset muistivat viimeisellä ohjauskerralla mitä 

olimme projektin aikana tehneet. Ensimmäisen neljän ja viimeisen ohjauskerran välille 

syntyi pitkä väli, sillä jouduimme odottamaan projektin viimeistelyyn tarvittavaa materi-

aalia. Emme voineet tilata materiaalia etukäteen aiemmin, sillä ideat tulivat lapsilta vasta 

projektin jo alettua. Kehittämistyömme pedagoginen ja teoreettinen näkökulma olivat pit-

kään epäselviä ja tämä osaltaan vaikeutti projektin aloittamista.  

Halusimme selvittää työssämme, miltä osin lasten ja varhaiskasvattajien ajatuksen op-

pimisympäristöstä ovat yhteneväiset. Tämän vuoksi halusimme pitää lapsille konkreetti-

sen haastattelun, jossa he pääsisivät itse kertomaan ajatuksiaan.  

Toteuttamisvaiheen aikana emme konsultoineet enää varhaiskasvattajia, vaan teimme 

projektin täysin lasten toiveiden ja ajatusten mukaan. Kehittämistehtävä oli alun perin 

tarkkaan ennalta määritelty toimeksiantajan puolesta, eikä sitä ollut rajattu ollenkaan. 

Myös kyselylomakkeessa tuli vahvasti ilmi varhaiskasvattajien toiveet oppimisympäris-

töstä. Tämän takia halusimme varsinaisen toteuttamisvaiheen työstää vain lasten 

kanssa. Näin pyrimme varmistamaan, että myös lasten ääni saatiin kuuluviin. 
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Lasten osallisuuden taso Hartin (1992) osallisuuden portaiden mukaan nousi tasolle 

”Lapset päätöksentekoon aikuisten projekteissa”. Koimme, että projekti oli meidän ja las-

ten yhteinen sen edetessä, mutta päätös projektin aloittamisesta tuli toimeksiantajal-

tamme ja me suunnittelimme ohjauskerrat, joiden perusteella projekti eteni. Projektin si-

sällä kaikki päätösvalta oli kuitenkin lapsilla, mutta toimeksiantaja asetti rajoitteita esi-

merkiksi materiaalien hankinnassa. Olemme pyrkineet kuuntelemaan lasten ääntä mah-

dollisimman paljon niiltä osin, kun se on ollut mahdollista.  

Ideointikerralla annoimme lapsille vapaat kädet ideoida unelmien päiväkotiin mitä ta-

hansa, emmekä rajanneet aihetta valmiiksi etukäteen. Orientaatiokerralla olimme lasten 

kanssa jo ideoineet prinsessa- ja merirosvoleikkiä, ja tästä syystä lapset päätyivät piirtä-

mään niihin teemoihin liittyen.  

Kehittämismenetelminä käytimme dialogista keskustelua, fokusryhmää, piirroksia, miel-

lekarttoja sekä palaveria. Kävimme dialogista keskustelua päiväkodin johtajan kanssa 

projektin aluksi, sekä olimme esittelemässä projektiamme päiväkodin iltapalaverissa kai-

kille varhaiskasvattajille. Fokusryhmän meille valitsi päiväkodin varhaiskasvattajat, sillä 

fokusryhmän tuli olla sellaisesta lapsiryhmästä, jonka tiloissa olisi meidän projektiimme 

sopiva huone. Sen lisäksi lasten tuli olla sen ikäisiä, että he pystyvät tuomaan esille omia 

toiveitaan ja ideoitaan. Emme ottaneet päiväkodin vanhimpia lapsia ryhmään, jotta he 

jatkaisivat vielä projektin jälkeen päiväkodissa ja jotta he pääsevät osallistumaan tilan 

käyttämiseen. Olemme yleisesti puhuneet fokusryhmästä nimellä pilottiryhmä. Lapset 

saivat piirtää omia ajatuksiaan paperille miellekarttamaiseen tyyliin. Lasten piirustuksista 

saimme paljon irti, ja koemme kehittämismenetelmän olleen tuottoisa.  

Varhaiskasvattajille käytimme tiedonkeruumenetelmänä strukturoitua kyselylomaketta ja 

lapsille teemahaastattelua. Ajattelimme, että varhaiskasvattajille sopii paremmin tiedon-

keruumenetelmänä strukturoitu kyselylomake, sillä siihen on helppo vastata silloin kun 

itselle sopii, eikä se vaadi tarkkaan sovittua aikaa ja paikkaa. Päiväkodin arki on hektistä 

ja halusimme, että varhaiskasvattajat pystyisivät vastaamaan rauhassa kyselylomakkei-

siin silloin kun se heille itselleen sopii. Teimme varhaiskasvattajille kaksi kyselyloma-

ketta, sillä halusimme niillä selvittää heidän ajatuksiaan oppimisympäristöstä sekä lasten 

osallisuudesta.  
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Emme ensimmäisellä lomakkeella saaneet kerättyä sellaista tietoa kuin toivoimme ja 

osittain siitäkin syystä halusimme tehdä vielä toisen kyselyn. Ensimmäiseen kyselylo-

makkeeseen vastattiin ryhmittäin, joten halusimme toisella kyselylomakkeella varmistaa, 

että varhaiskasvattajat pääsisivät tuomaan omia henkilökohtaisia ajatuksiaan esille. 

Toiset kyselylomakkeet, joissa kysyttiin lasten osallisuudesta oppimisympäristön muok-

kaamisessa, jaoimme jokaiselle päiväkodin varhaiskasvattajalle. Viideltätoista varhais-

kasvattajalta saimme viideltä vastaukset kerättyä. Tässä tapauksessa vastausprosentti 

jäi pieneksi, eikä siis välttämättä kuvaa täysin toimeksiantajamme ajattelutapaa. Lapset 

ovat osallistuneet projektiimme innokkaasti ja aktiivisesti, mutta päiväkodin varhaiskas-

vattajien osallistuminen on ollut vaihtelevaa. Halusimme toisessa kyselylomakkeessa ky-

syä aikaisempaa työkokemusta, sillä halusimme tietää, vaikuttaako työkokemuksen 

määrä vastauksiin. Koimme, että koska saimme takaisin vain viisi vastausta, niiden pe-

rusteella oli vaikea lähteä arvioimaan vaikuttaako työkokemus vastauksiin. Niistä vii-

destä vastauksesta, jotka saimme takaisin, emme huomanneet eroa vastauksissa sen 

välillä oliko vastaajalla vuosi vai viisi vuotta kokemusta. 

Lasten kanssa teemahaastattelu osoittautui hyväksi menetelmäksi, sillä se oli haastatte-

lutilanteessa helposti sovellettavissa lasten vastausten mukaan. Halusimme ottaa jokai-

sen lapsen yksi kerrallaan haastatteluun, jotta toisten lasten vastaukset eivät vaikuttaisi 

kenenkään omiin vastauksiin. Saimmekin lapsilta todella erilaisia vastauksia.  

Sillä aikaa, kun muut kaksi haastattelivat yhtä lasta kerrallaan, yksi meistä toimi osallis-

tuvana havainnoijana lasten leikeissä. Periaatteena oli, että lapset saivat itse lähteä vie-

mään leikkiä haluamaansa suuntaan. Lapset lähtivät innoissaan heti kehittelemään leik-

kiä yhdessä eteenpäin, ja jokaiselle löytyi leikistä oma rooli. Lapset keksivät omat sään-

nöt, joita jokainen noudatti. Lapset rakensivat sillan huoneesta löytyvistä lego-palikoista 

prinsessalinnasta merirosvolaivaan. Lattia oli vettä, jossa uiskenteli hai, joka nappasi 

kiinni, jos sillalta putosi. Kun hai sai napattua prinsessan tai prinssin kiinni, hän päätyi 

hain apuriksi. Olimme aikaisemmin leikkineet yhdessä ohjattuja leikkejä, jotka selvästi 

jäivät lasten vapaaseen leikkiin. Leikimme ohjattuina leikkeinä Pienet kalat uivat- leikkiä 

sekä Kapteeni käskee-leikkiä. Suunnittelimme tarkoituksella yhteisiksi lei-keiksi sellaisia 

leikkejä, jotka sopivat huoneen teemaan. Halusimme myös tukea lapsen liikunnallisuutta 

yhteisillä leikeillä, ja antaa esimerkkejä siitä, miten huoneessa pystyisi yhdistämään huo-

neen teeman ja liikunnallisuuden. 
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Pohdimme kehittämistyötä tehdessämme, että olivatko huoneen teemat liian stereotyyp-

pisesti jaettu tyttöjen ja poikien teemoihin, prinsessaleikki tytöille ja merirosvot pojille. 

Emme kokeneet sitä kuitenkaan ongelmalliseksi, sillä lapset itse ideoineet teemat. Vii-

meisellä kerralla kuitenkin sekä pojat että tytöt leikkivät molemmilla puolilla huonetta. 

Vapaassa leikissä lapset yhdistivät molemmat teemat yhteiseen leikkiin. 

6.2 Tulosten ja tuotosten arviointi 

Ensimmäisen kyselylomakkeen vastauksista oli vaikea erottaa, mitkä olivat lasten toi-

veita ja ajatuksia ja mitkä varhaiskasvattajien. Vastausten perusteella oli vaikea lähteä 

pohtimaan yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia lasten ja varhaiskasvattajien toiveissa. 

Emme koe, että varhaiskasvattajat olivat vastauksissaan ajatelleet oppimisympäristön 

vahvuuksia ja kehittämiskohteita lapsilähtöisesti. Vastauksissa esille tuodut oppimisym-

päristön kehittämiskohteet olivat mielestämme ajateltu varhaiskasvattajien tarpeiden 

kannalta, kuten esimerkiksi uusi mikro, taukotila sekä uudet ruokakärryt. Olisimme voi-

neet paremmin alustaa kyselylomakkeeseen vastaamista, jolloin olisimme mahdollisesti 

saaneet enemmän irti vastauksista. Koska emme saaneet jokaiselta päiväkodin ryhmältä 

vastauksia, emme koe, että olisimme saaneet kattavaa kuvaa koko päiväkodin henkilös-

tön ja lasten ajatuksista sekä näkemyksistä heidän päiväkotinsa oppimisympäristöstä. 

Toisen kyselylomakkeen avoimissa kysymyksissä halusimme kirjata kysymysten vas-

taukset juuri sellaisina, kuin ne vastauspaperissa olivat. Avoimet kysymykset sisältävät 

aina tulkinnanvaraa, ja halusimme, että jokainen näkee itse vastaukset. Osa vastaajista 

oli jättänyt joitain kysymyskohtia tyhjäksi, eikä meille selvinnyt johtuiko se siitä, että he 

eivät olleet ymmärtäneet kysymystä, jolloin meidän olisi pitänyt alustaa kyselylomaketta 

paremmin, vai siitä, ettei hänellä ollut siihen mitään vastattavaa.  

Koska päiväkoti on avattu vasta 2017 elokuussa, sen tilat ovat vielä keskeneräiset, ja 

puutteita välineissä saattaa löytyä. He eivät ole ehkä löytäneet vielä omalle päiväkodil-

leen täysin sopivaa toimintatapaa, joka saattaa osaltaan kuormittaa varhaiskasvattajaa. 

Tämän vuoksi välttämättä kaikki eivät olleet ehtineet tai jaksaneet vastata kyselylomak-

keisiin. Oli mielenkiintoista huomata, että yksikään lastentarhaopettaja ei ollut vastannut 

kyselyyn.  
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Osa lapsista toivoi, että varhaiskasvattaja leikkisi useammin heidän kanssaan. Kuitenkin 

ne varhaiskasvattajat, jotka vastasivat kyselyyn, vastasivat, että osallistuvat lasten leik-

keihin ”Usein”. Koska kyselylomakkeisiin vastattiin anonyymisti, on vaikea sanoa minkä 

ryhmän varhaiskasvattajat ovat vastanneet. Emme tiedä, onko sen ryhmän varhaiskas-

vattajista vastannut ketään, josta pilottiryhmän lapset olivat. Pilottiryhmäämme kuului 

viisi lasta, joten se on vain pieni otanta koko päiväkodin lapsista, eikä se kuvaa kaikkien 

päiväkodin lasten mielipidettä. Varhaiskasvattajien toiseen kyselylomakkeeseen vastasi 

vain viisi varhaiskasvattajaa, joten on vaikea sanoa, mikä on yksikön yhteinen linja. Ky-

selylomakkeista saimme kuitenkin selville, että lasten liikunnalliset lempileikit ovat pitkälti 

samoja, kuin mitä varhaiskasvattajat mainitsivat. Varhaiskasvattajat ovat selkeästi olleet 

herkkiä havainnoimaan lapsia, ja tarttumaan heidän toiveisiinsa. Lapset kokevat, että 

aikuiset osallistuvat eniten liikunnallisiin leikkeihin. Olisi ollut mielenkiintoista haastatella 

päiväkodin johtajaa liittyen oppimisympäristöön, jolloin päiväkodin virallinen linja olisi sel-

vinnyt. 

Tuotoksessa tärkeimmäksi emme missään vaiheessa kokeneet sitä, minkä näköiseksi 

huone muovautuisi, vaan sen, miten lapset ideoivat ja miten he ottivat tuotoksen vastaan. 

Jokaisella ohjauskerralla lapsilla oli myös mahdollisuus olla osallistumatta toimintaan, 

sillä se on osallisuuteen liittyvä tärkeä osa lapsen itsemääräämisoikeutta. Viimeisellä oh-

jauskerralla lapset puhuivat ”heidän tekemästään huoneesta”, joten lapset selkeästi ko-

kivat huoneen omaksi tuotoksekseen, jonka he olivat ideoineet ja toteuttaneet. Lapset 

kokivat olevansa osallisia oppimisympäristön muokkaamisessa, ja saivat omaa ään-

tänsä kuuluviin. Lapset olivat ylpeitä yhteisestä projektista ja he halusivat innoissaan 

esitellä sitä muille. Lapset lähtivät omaehtoisessa leikissä rakentamaan leikkiä huoneen 

teemojen ympärille. Koimme sen projektin siltä osin onnistuneeksi, sillä lapset selkeästi 

ottivat huoneen teemat omakseen. Tila innosti kehittelemään liikunnallista ja suhteellisen 

pitkäkestoista leikkiä. Vaikka tila olisi tyhjillään leikkivälineistä, huone innostaisi lasta silti 

leikkimään. 

6.3 Ammatillinen kasvu ja kehitys 

Valitsimme aiheeksemme sellaisen aihealueen, joka kiinnosti meitä kaikkia sekä on 

meille kaikille henkilökohtaisesti kehittämiskohde. Jokainen haluaa omassa työssään 

varmistaa lapsen osallisuuden toteutumisen, joten sen tutkiminen ja toteuttaminen kehit-

tämistyössä edesauttaa omaa ammatillista kehitystä. Koemme, että projektin aikana 



 (46) 

olemme saaneet omaan työskentelyymme lisää varmuutta, ja työkaluja ja menetelmiä. 

Käytimme osallistavia kehittämismenetelmiä, joita on helppo hyödyntää myös jatkossa 

omassa työssämme.  

Prosessi on ollut pitkä, joka meille jokaiselle on tuntunut haastavalta. Projektin etenemi-

sen keskeytyessä oma ammatillinen jatkuva reflektointi oli vaikeaa. Kehittämistyön tarve 

oli enemmänkin yhdessä yksikössä kuin koko sosiaalialalla. Lasten osallisuuden mah-

dollistaminen sekä leikissä että oppimisympäristöjen kehittämisessä on kuitenkin tärkeä 

aihe, ja siihen tulisi ehdottomasti kiinnittää lisää huomiota. Toimeksiantajallemme teke-

mässä projektissa jätimme huoneen tarkoituksella hieman keskeneräiseksi, jotta he voi-

sivat jatkaa projektityöskentelynä oppimisympäristön kehittämistä. Tekemämme opas 

voisi hyödyttää laajemmin kuin vain yhtä yksikköä, sillä käsittelemme siinä yleisesti las-

ten osallisuuden tukemista ja heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan, joita on helppo hyö-

dyntää.  

Kolme vuotta ammattikorkeakoulussa ovat valmistaneet meitä näin suuren projektin lop-

puunsaattamiseen. Olemme oppineet kehittämistyön keskeiset menetelmät ja periaat-

teet ja pystymme hyödyntämään niitä jatkossa. Ohjaavan opettajan ja vertaisopiskelijoi-

den tuki on ollut ensisijaisen tärkeää, jotta projekti on saatu valmiiksi. Heiltä saamamme 

palautteen perusteella kehittämistyömme löysi lopullisen muotonsa.  

Olemme kaikki kolme jo työelämässä, ja sopivan ajan löytyminen oli välillä haastavaa. 

Se näyttäytyi koko prosessin ajan turhauttavana tunteena, kun yhteistä työstämisaikaa 

ei ole löytynyt niin paljon kuin olisimme halunneet. Olemme kokeneet työn jakamisen 

tasapuolisesti välillä vaikeaksi.  

Pyrimme hakemaan mahdollisimman uusia lähteitä, mutta jokaisen tietoperustan osan 

kohdalla se ei ollut mahdollista niin pitkälti kuin olisimme halunneet. Pyrimme kuitenkin 

hyödyntämään erilaisia laadukkaita ja ajankohtaisia lähteitä. Osa teorioista, joita olemme 

käyttäneet ovat 1900-luvun puolelta, mutta halusimme käyttää mahdollisimman alkupe-

räisiä lähteitä. Olemme käyttäneet vanhaa, vuoden 2005 varhaiskasvatussuunnitelmaa, 

koska koemme, että siinä on edelleen ajankohtaista ja hyvää tietoa.  
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Liite 1 (1) 

Ensimmäinen kyselylomake 

AJATUKSIA OPPIMISYMPÄRISTÖSTÄ 

 

Keskustelkaa aiheesta ryhmässä lasten ja muiden työntekijöiden kanssa. 

 

1. Mitä hyvää on teidän ryhmämme omissa tiloissa? 
 

 

 

2. Mitä teidän ryhmämme kaipaa omiin tiloihinsa? 
 

 

 

3. Miten yleisiä tiloja voisi mielestänne kehittää? 
 

 

 

4. Listaa kolme tärkeintä asiaa hyvästä oppimisympäristöstä 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

5. Kerätkää lapsilta lista heidän lempileikeistään 
 

 

 

 

 

Kiitos vastauksista "#$% 
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Toinen kyselylomake varhaiskasvattajille 

HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ OPPIMISYMPÄRISTÖSTÄ OPINNÄYTETYÖHÖN 

 

Taustatietokysymyksiä 

Koulutustausta _____________________ 

Työkokemus ______________________ 

 

 

Oppimisympäristöjä kehitetään yhdessä lasten kanssa 

Usein (viikoittain) ____ 

Toisinaan (kuukausittain) ____ 

Harvoin _____ 

 

Kuinka usein lasten leikkivälineitä uudistetaan?  __________ 

 

Jatkossa aiomme muokata oppimisympäristöjä lasten toiveita kuunnellen 

Usein ____ 

Melko usein ____ 

Toisinaan ____ 

Harvoin ____ 

 

Kuinka usein osallistut lasten leikkeihin 

Usein ____ 

Melko usein ____ 

Toisinaan ____ 

Harvoin ____ 

 

Miten päiväkotisi oppimisympäristöjä voisi kehittää niin, että ne innostaisivat lasta liikku-
maan? 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________ 

 

 

Miten oppimisympäristöllä voisi mahdollistaa lasten omaehtoista päivittäistä liikuntaa? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________ 

 

 

 

Miten voisitte ottaa huomioon lasten omat ideat ja aloitteet oppimisympäristön kehittämi-
sessä? (tilojen ja välineiden suhteen) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________ 

 

Mielestäsi kolme tärkeintä asiaa hyvässä oppimisympäristössä; 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

Mitä haasteita/vaikeuksia näet tilojen kehittämisessä liikunnallisemmaksi juuri teidän päivä-
kodissanne? (tilojen suhteen, välineiden suhteen, henkilökunnan suhteen) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________ 

 

Muuta kommentoitavaa: 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

Kiitos vastauksista! "#$% 

Enni, Tia ja Maiju 
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Teemahaastattelu lapsille 

HAASTATTELURUNKO LAPSILLE 

 

Liikunnallinen lempileikkisi päiväkodissa?  

 

 

Lempipaikkasi leikkiä päiväkodissa? 

 

 

Kuinka usein saat valita itse leikkisi? 

 

 

Puuttuuko päiväkodistasi jotain tärkeää? 

 

 

Leikkivätkö aikuiset kanssanne? 

 


