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Uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan lapsia ja vanhempia tulee osallistaa 
toiminnan ja varhaiskasvatuksen suunnitteluun päiväkodissa. Tämän opinnäytetyön tarkoituk-
sena oli kuvata, miten toimintakulttuuri on muuttunut Vantaalaisessa varhaiskasvatusyksi-
kössä toiminnan kehittämisen myötä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä näkyväksi toiminta-
kulttuurin muutoksen vaikutukset. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli myös, että kyseinen 
varhaiskasvatusyksikkö voisi hyödyntää tutkimuksen tuloksia osallisuuden kehittämisessä ja 
osallistamisen tietouden ja käytäntöjen lisäämisessä henkilökunnan kesken. Tutkimuskysy-
myksiksi muodostuvat: Miten vanhempien ja lasten osallistaminen on muuttanut varhaiskasva-
tushenkilöstön työtä Vantaalaisessa varhaiskasvatusyksikössä? Onko osallistamisen toiminta-
kulttuuri vakiintunut työntekijöiden kesken?  
 
Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena; ensin kyselylomake 14 kasvattajalle ja sitten haastat-
telu (teemahaastattelu) 7 kasvattajalle. Tutkimusote oli osittain laadullinen, eli kvalitatiivi-
nen ja osittain määrällinen, kvantatiivinen. Tutkimuksessa käytettiin molempia lähestymista-
poja, koska ne nähdään toisiaan täydentävinä suuntauksina. Teemahaastattelussa käytiin läpi 
kyselylomakkeen analysoinnin perusteella esiin nousseita teemoja, joita haluttiin käsitellä 
tarkemmin. Teemahaastattelun valinta kyselylomakkeen lisäksi tukee tavoitetta saada tietoa 
kasvatushenkilöstön subjektiivisesta kokemuksesta. 
 
Teoreettisessa viitekehyksessä hyödynnettiin aiempien tutkimusten lisäksi varhaiskasvatusla-
kia, varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja lapsen oikeuksien sopimusta. Keskeisiä käsit-
teitä opinnäytetyössäni ovat osallisuus, kasvatuskumppanuus ja toimintakulttuuri. 
 
Osallisuus -käsitteen merkitys oli tutkimukseen osallistuneilla selvä. Vastaajat tiesivät, että 
heidän tulee varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja varhaiskasvatuslain mukaan osallis-
taa vanhempia ja lapsia toiminnan ja varhaiskasvatuksen suunnitteluun. Siihen kuinka usein 
osallistamista tehdään, vastaajilla oli paljon hajontaa. Aiemmissa tutkimuksissa tuli esille 
osallistamisen sallivan ilmapiirin tärkeys. Tutkimukseen osallistuneilla oli erilaisia käytäntöjä 
lasten ja vanhempien osallistamiseen. Osa koki osallistamisen haastavaksi ja työmäärää lisää-
väksi, osa taas näki työn muuttuneen mielenkiintoisemmaksi osallistamisen myötä. Myös 
aiemmissa tutkimuksissa osallistaminen nähtiin toisinaan positiivisena ja toisinaan vähemmän 
positiivisena asiana. Osa vastaajista koki osallistamisen toimintakulttuurin olevan jo vakiintu-
nut käytäntö työyksikössämme ja osa näki siinä olevan vielä harjoiteltavaa.  
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According to the recently revised early childhood education programme, children and parents 
must be included in the activities and early childhood education planning in day cares. The 
purpose of this thesis was to describe how the activity culture has changed in a Vantaa early 
childhood education unit through the development of activities. The objective of the thesis 
was to present the impact of the changed activity culture. The purpose of this thesis was also 
to provide results that would support the development of participation and participation 
awareness and practices among the staff in the unit. The research questions were: How has 
the participation of parents and children changed early childhood education work in the Van-
taa pre-school education unit? Has the culture of participation become commonplace among 
our employees?  

A survey was conducted in two stages: first a questionnaire was sent to fourteen teachers and 
then a thematic interview with seven teachers. The survey sample was partially qualitative 
and partially quantitative.  Both approaches were used as, they were viewed as complement-
ing each other. The purpose of the thematic interviews was to discuss topics, that arose in 
the questionnaires, that needed discussing in more detail. The selection of the thematic in-
terview participants also supported the objective of the collection of information based on 
the subjective experiences of the pre-school workers. 

As a theoretical framework, previous studies were used, as well as the Early Childhood Edu-
cation Act, principles of the early childhood education programme, and the Convention on 
the Rights of the Child. The central concepts were participation, education partnership and 
activity culture. 

The participants clearly understood the concept of participation. The respondents were 
aware that, according to the early childhood education programme principles and the early 
childhood education act, they must include parents and children in the activities and plan-
ning of early childhood education. However, how participation was implemented was viewed 
very differently by the respondents. Previous studies showed the importance of a permissive 
atmosphere. Based on this research, the participants used various practices to include chil-
dren and parents. Some saw participation as a challenge and something that increased work-
load. Others felt that their work was more interesting due to the participation element. Par-
ticipating in previous studies was also seen as being positive by some and less positive by oth-
ers. Some participants thought that the culture of participation had already been established 
in the unit, but some believed it still needed practise.  

Keywords: participation, inclusion, early childhood education activity culture 
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1 Johdanto 

Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen mielipide ja toivomukset on otettava huomioon hänen 

ikänsä ja kehityksensä edellyttämällä tavalla, kun hänen varhaiskasvatustaan suunnitellaan. 

Lapsen vanhemmille tai muille huoltajille tulee myös antaa mahdollisuus osallistua lapsensa 

varhaiskasvatuksen suunnittelun lisäksi sen toteuttamiseen ja arviointiin. Jokaisessa toimipai-

kassa on järjestettävä säännöllisesti mahdollisuus lapsille ja vanhemmille osallistua varhais-

kasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 20 §.) Varhaiskasva-

tuslaissa yhtenä varhaiskasvatuksen tavoitteena on varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja 

saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 3 §). 

Tällä hetkellä käytössä oleva varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on vuodelta 2016 ja se 

on ollut määrä ottaa käyttöön 1.8.2017 alkaen kaikissa kunnissa, kuntayhtymissä ja muissa 

palvelua tarjoavissa (Opetushallitus 2016). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan 

osallisuuden kautta kehittyvät lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valinto-

jen seurauksista. Lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja näh-

dyksi tulemisesta vahvistavat lasten osallisuutta. Osallisuutta vahvistavat lasten ja huoltajien 

osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. (Opetushallitus 2016, 

30.) 

Lapsen oikeuksien sopimuksessa taataan jokaiselle lapselle, joka kykenee muodostamaan nä-

kemyksensä, oikeus ilmaista näkemyksensä vapaasti kaikissa häntä koskevissa asioissa ja oi-

keus saada oma näkemyksensä huomioon otetuksi. Tätä sovelletaan yksittäisten lasten lisäksi 

myös lapsiryhmiin. Sopimuksen mukaan lapsen näkemykset häntä koskevissa asioissa on selvi-

tettävä ja otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Lapsen oikeuksien sopi-

muksessa korostetaan lapsen roolia aktiivisena toimijana ja oikeuksien haltijana. Lapsen kuu-

lemisen tulisi olla lähtökohtana lasten ja aikuisten vuoropuhelulle. (Lapsen oikeuksien viestin-

nän yhteistyöverkosto 2018.) 

Työskentelen Vantaan kaupungilla eräässä varhaiskasvatusyksikössä, johon kuuluu kaksi päivä-

kotia. Työskentelen tänä toimintakautena esiopetusryhmässä lastentarhanopettajana. Ryh-

mässäni työskentelee myös toinen lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Kasvatuskumppa-

nuuden tärkeyttä vanhempien kanssa on korostettu vuosien varrella, mutta tänä päivänä sitä 

halutaan viedä vielä pidemmälle. Vanhemmat ja lapset on haluttu saada vaikuttamaan lasten 

arkeen myös päiväkodissa ja lapsia ja vanhempia onkin alettu osallistamaan toiminnan suun-

nitteluun päiväkodissa.  
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Opinnäytetyöni tarve lähti liikkeelle uudesta varhaiskasvatussuunnitelmasta, sen tuomista 

muutoksista ja muutosten vaikutuksesta. Lasten ja vanhempien osallistaminen päiväkodin toi-

minnan suunnitteluun tässä mittakaavassa on uutta. Olen itse kiinnostunut siitä, miten toi-

mintakulttuuri on muuttunut uudistuksen myötä kasvattajien näkökulmasta ja mitä he ai-

heesta ajattelevat. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata, miten osallistamisen toiminta-

kulttuuri on muuttunut yksikössämme toiminnan kehittämisen myötä. Opinnäytetyön tavoit-

teena on tehdä näkyväksi toimintakulttuurin muutoksen vaikutukset. Tavoitteena on myös, 

että kyseinen varhaiskasvatusyksikkö voisi hyödyntää tutkimuksen tuloksia osallisuuden kehit-

tämisessä ja osallistamisen tietouden ja käytäntöjen lisäämisessä henkilökunnan kesken. 

Tutkimuskysymykset: 

Miten vanhempien ja lasten osallistaminen on muuttanut varhaiskasvatushenkilöstön työtä 

Vantaalaisessa varhaiskasvatusyksikössä? 

Onko osallistamisen toimintakulttuuri vakiintunut työntekijöidemme kesken? 

 

2 Teoreettinen viitekehys 

2.1 Varhaiskasvatuslaki 

Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen mielipide ja toivomukset on otettava huomioon hänen 

ikänsä ja kehityksensä edellyttämällä tavalla, kun hänen varhaiskasvatustaan suunnitellaan. 

Lapsen vanhemmille tai muille huoltajille tulee myös antaa mahdollisuus osallistua lapsensa 

varhaiskasvatuksen suunnittelun lisäksi sen toteuttamiseen ja arviointiin. Jokaisessa toimipai-

kassa on järjestettävä säännöllisesti mahdollisuus lapsille ja vanhemmille osallistua varhais-

kasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 20 §.) Varhaiskasva-

tuslaissa yhtenä varhaiskasvatuksen tavoitteena on varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja 

saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 3 §). 

Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että jokaiselle päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle 

lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka tehdään lapsen kas-

vatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet lapsen 

varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. Tavoitteet kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvin-

vointia tukevalla tavalla. Lisäksi kirjataan tavoitteet toimenpiteiden saavuttamiseksi, sekä 

mahdollinen tuen tarve, tukitoimet ja niiden toteuttaminen. Lapsen varhaiskasvatussuunnitel-

man laatimisesta vastaa päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö ja se 

laaditaan yhteistyössä muun lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavien henki-

löiden ja lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa. Myös lapsen mielipide on selvitettävä 
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ja otettava huomioon hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa laadittaessa.  (Varhaiskasvatus-

laki 540/2018, 23 §.) 

 

2.2 Varhaiskasvatussuunnitelma 

Tällä hetkellä käytössä oleva varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on vuodelta 2016 ja se 

on ollut määrä ottaa käyttöön 1.8.2017 alkaen kaikissa kunnissa, kuntayhtymissä ja muissa 

palvelua tarjoavissa (Opetushallitus 2016). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa varhais-

kasvatus määritellään yhteiskunnalliseksi palveluksi, jolla on monia tehtäviä. Tehtäviä ovat 

esimerkiksi edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä huoltajien 

kanssa, sekä edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. (Ope-

tushallitus 2016, 14.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sanotaan: ”Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja tai-

dot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.” (Opetushallitus 

2016, 14.) Oppimisen lähtökohtana pidetään lasten aiempia kokemuksia, heidän mielenkiin-

non kohteitaan ja osaamistaan. Yhteyttä lasten kehittyviin valmiuksiin, muuhun kokemusmaa-

ilmaan ja kulttuuritaustaan pidetään tärkeinä uusia asioita opeteltaessa. Turvallinen ympä-

ristö, lapsen hyvinvointi, myönteiset tunnekokemukset ja positiiviset vuorovaikutussuhteet 

edistävät oppimista. Lapsen oppimisen ja osallisuuden kannalta tärkeää on vertaisryhmä ja 

kokemus yhteisöön kuulumisesta henkilöstön ohjaamana ja tukemana. Toiminnan kiinnosta-

vuus, tavoitteellisuus ja sopiva haastavuus innostaa lapsia oppimaan lisää ja on tärkeää, että 

jokainen lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja iloa omasta toiminnastaan, sekä iloa itsestään 

oppijana. (Opetushallitus 2016, 20.) 

Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan demokratian toteutumista kuulluksi tulemisen ja omaan 

elämään vaikuttavien asioiden suhteen. Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikutta-

minen ovat pohjana kestävälle ja demokraattiselle tulevaisuudelle, mikä edellyttää yksilöltä 

taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan ja luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuk-

siinsa. Yhtenä varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasta hänen kehittyvissä osallistumisen 

ja vaikuttamisen taidoissaan, sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen. Lasten osallistumisen ja 

vaikuttamisen taitoja vahvistavat lapsen arvostava kohtaaminen, hänen ajatustensa kuuntele-

minen ja aloitteisiin vastaaminen. Lapset otetaan mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja 

arvioimaan toimintaa, jolloin he oppivat myös vuorovaikutustaitoja ja yhteisten sääntöjen, 

sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Henkilöstön tehtävänä on huolehtia siitä, että jokai-

sella lapsella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Osallistumisen ja vaikuttamisen myötä 

lasten käsitys itsestään kehittyy, heidän itseluottamuksensa kasvaa ja heidän yhteisössä tar-

vittavat sosiaaliset taitonsa muovautuvat. (Opetushallitus 2016, 24.) 
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Oppivaa yhteisöä pidetään varhaiskasvatuksessa toimintakulttuurin ytimenä. Siinä lapset ja 

henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan ja kaikkien mielipiteille ja tunteille on tilaa. Oppi-

vassa yhteisössä lapsia ja henkilöstöä kannustetaan jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan uu-

denlaisia toimintatapoja rohkeasti. Kun toimintaa arvioidaan ja kehitetään yhteisössä jatku-

vasti, se haastaa itseään ja tunnistaa ja hyödyntää vahvuuksiaan. Kunnioittavaa ja huomaa-

vaista käytöstä arvostetaan oppivassa yhteisössä. Kokeilu, yrittäminen ja sinnikkyys ovat asi-

oita, joihin yhteisö rohkaisee ja yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat 

yhteisöä. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä kannustetaan itsearviointiin ja tiedon ja osaamisen 

jakamiseen, sekä ammatilliseen kehittymiseen. Yhteisön oppimista edistävät yhdessä sovittu-

jen tavoitteiden ja tehtävien pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi, huoltajilta ja muilta 

yhteistyökumppaneilta saatu palaute, sekä kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta 

saadun tiedon hyödyntäminen (Opetushallitus 2016, 29.) 

Inklusiivinen toimintakulttuuri edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa 

toiminnassa. Tärkeässä osassa on, että lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyk-

siä ja mielipiteitä arvostetaan, mikä edellyttää osallisuutta edistävien toimintatapojen, sekä 

rakenteiden tietoista kehittämistä. Osallisuuden kautta kehittyvät lasten ymmärrys yhtei-

söstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista. Lasten sensitiivinen kohtaaminen ja 

myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta vahvistavat lasten osallisuutta. Osalli-

suutta vahvistavat lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttami-

seen ja arviointiin. Kasvatusyhteisössä jokainen henkilöstön jäsen on tärkeä ja kaikki yhteisön 

jäsenet tulevat kohdatuksi ja kohdelluiksi yhdenvertaisina. (Opetushallitus 2016, 30.) 

 

2.3 Lapsen oikeudet 

Lapsen oikeuksien sopimuksessa taataan jokaiselle lapselle, joka kykenee muodostamaan nä-

kemyksensä, oikeus ilmaista näkemyksensä vapaasti kaikissa häntä koskevissa asioissa ja oi-

keus saada oma näkemyksensä huomioon otetuksi. Tätä sovelletaan yksittäisten lasten lisäksi 

myös lapsiryhmiin. Sopimuksen mukaan lapsen näkemykset häntä koskevissa asioissa on selvi-

tettävä ja otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Lapsen oikeuksien sopi-

muksessa korostetaan lapsen roolia aktiivisena toimijana ja oikeuksien haltijana. Ensisijaisesti 

on otettava huomioon lapsen etu. Tätä osaa lapsen oikeuksien sopimuksesta nimitetään myös 

osallisuusartiklana tai lapsen osallistumisoikeuden turvaavana artiklana ja se vahvistaa lapsen 

osallistumisen oikeutta. Lapsen kuulemisen tulisi olla lähtökohtana lasten ja aikuisten vuoro-

puhelulle. (Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto 2018.) 
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2.4 Aiemmat tutkimukset 

Aiheesta löytyy useita tutkimuksia. Olen tutustunut Päivi Virkin väitöskirjaan Varhaiskasvatus 

toimijuuden ja osallisuuden edistäjänä. Virkin väitöskirjan tarkoituksena on kuvata ja ymmär-

tää lasten toimijuutta ja osallisuutta. Sen lisäksi väitöskirjan tarkoituksena on kehittää tutki-

muksen kohteena olevan kaupungin varhaiskasvatuksen suunnittelumallia erityisesti lasten 

osallisuutta edistäväksi. (Virkki 2015, v.) 

Virkin (2015, 113) tutkimuksessa kasvattajat nimittivät lasten osallisuutta ja mahdollisuutta 

muovata päiväkodin toimintaa lapsilähtöisyydeksi. Kasvattajat kokivat lapsien mahdollisuuden 

toimia itsenäisesti ja kokea osallisuutta riippuvan paljon heistä. Kasvattajien tulee itse luoda 

lasten kasvua ja kehitystä tukeva ilmapiiri, kannustaa heitä ja tarjota heille mieluista ja moti-

voivaa toimintaa. Tutkimuksessa kasvattajat korostivat hyvän kasvattajan ominaisuutena eri-

tyisesti herkkyyttä kuulla ja aistia lasten erilaisia toiveita ja tarpeita. Kun kasvattajat tarkas-

telivat lapsilähtöisyyttä, niin lasten valintoja salliva asennoituminen ja ilmapiiri, sekä het-

kessä eläminen olivat tärkeässä osassa. Leikin merkitystä pidettiin suurena ja leikki- ja toi-

mintaympäristön rakentamista ja muuntelua tärkeänä tapana tukea lasten aktiivisuutta ja 

oma-aloitteisuutta. Leikkiä pidettiin selkeimpänä foorumina lasten osallisuudelle. Leikin tee-

mat lähtivät lapsista itsestään ja lasten oli mahdollisuus muovata leikkiä yhdessä toistensa 

kanssa. (Virkki 2015, 113.) 

Tutkimuksessa kasvattajat pitivät projektityöskentelyä hyvänä lapsilähtöisenä työskentelyta-

pana suunnitella yhteistä toimintaa. Projektityöskentelystä oli hyviä kokemuksia; se oli ollut 

lapsille mieluista ja motivoivaa. Lapset olivat johtaneet projektin eri vaiheita ja kuljettaneet 

sitä eteenpäin omalla kiinnostuksellaan (Virkki 2015, 115.) Kasvattajat ajattelivat, että ensi 

omaksutaan säännöt, jonka kautta vastuullisuus lisääntyy ja että osallisuuteen kasvetaan sen 

myötä. Kasvattajat eivät kuitenkaan korostaneet tutkimuksessa osallisuutta yhtenä vastuulli-

sen oppimisen keinona, vaikka toimintasäännöt olikin laadittu yhdessä lasten kanssa. Tutkija 

pohdi, että tutkimukseen osallistuminen oli saattanut tehdä kasvattajat entistä tietoisem-

miksi lasten osallisuuden merkityksestä ja lisännyt heidän mielenkiintoaan lasten osallistami-

seen. (Virkki 2015, 116.) 

Tutustuin myös Jonna Kankaan (2016) englanninkieliseen väitöskirjaan osallisuudesta. Tutki-

mus keskittyy kasvattajan näkökulmaan lasten osallisuudesta päiväkodin päivittäisessä toimin-

nassa. Tutkimus on VKK-Metron hanke ja tutkimusprojekti, jonka on rahoittanut Sosiaali- ja 

Terveysministeriö. Tutkimus toteutettiin pääkaupunkiseudulla vuonna 2010 ja siihen osallistui 

3721 kasvattajaa, 350. päiväkodista. (Kangas 2016, t.) 

Kankaan tutkimuksessa kasvattajat näkivät osallisuuden monilla eri tavoilla. Jotkut kokivat 

osallisuudeksi sen, kun lapset osallistuivat kasvattajien suunnittelemaan pedagogiseen toimin-
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taan. Mahdollisuus tehdä valintoja mainittiin vain silloin, kun lapset valitsivat vapaita leik-

kejä. Joissain tapauksissa lasten osallisuus nähtiin jopa haitallisena, kun kyseessä olivat peda-

gogiset toiminnot ja siksi kasvattajat rajoittivat lasten osallisuutta vain etukäteen suunnitel-

tuihin toimintoihin, kuten aikuisen auttamiseen ruoka-aikoina ja lelujen siivoamiseen tai muu-

hun järjestämiseen. (Kangas 2016, 40.) 

Kankaan tutkimuksessa osa kasvattajista näki lasten osallisuuden merkityksellisempänä ja he 

pyrkivät toteuttamaan sitä laajemmin. Lapset olivat osallisena toiminnan järjestämisessä ja 

he saivat vaikuttaa siihen yhdessä, välillä kasvattajan kanssa ja keskenään. Kasvattajat pitivät 

tärkeänä, että lapset saivat äänensä kuuluviin ja heidän kanssaan neuvoteltiin esimerkiksi las-

ten kokouksissa. Lasten osallisuus ymmärrettiin osaksi osallisuuden pedagogiikkaa. (Kangas 

2016, 40.) 

Osa kasvattajista nosti esille lasten vaikuttamismahdollisuudet ja osallisuuden arkisissa asi-

oissa. Osallisuus näkyi myös ryhmän yhdessä keksimissä säännöissä. Kasvattajan rooli oli tukea 

lasten osallisuutta ja olla herkkiä ja avoimia lasten ideoille, esimerkiksi silloin kun suunnitel-

tiin yhdessä muutoksia oppimisympäristöihin ja kun lapsilta tuli uusia leikki-ideoita. Yhteisöl-

lisyyden lisääntymisen myötä myös ryhmähenki muuttui positiivisemmaksi. (Kangas 2016, 41.) 

 

2.5 Ammatillinen keskustelu 

Opetushallitus (2015) järjesti kaikille kansalaisille avoimen VASU2017 – verkkokommentoinnin 

2.11.–23.11.2015. Verkkokommentointiin saatiin 378 kommenttia. Vastaajina olivat huoltajat, 

lapset, varhaiskasvatuksen henkilöstö, sekä muut varhaiskasvatuksen kehittämisestä kiinnos-

tuneet henkilöt. Osallisuudesta kysyttiin: ”Miten osallisuus toteutuu parhaalla mahdollisella 

tavalla?” Vastaajat nostivat esille esimerkiksi pienryhmätoiminnan, joka mahdollistaa sen, 

että kasvattaja pystyy havainnoimaan lapsen kokemuksia, kiinnostuksen kohteita ja muita 

lapselle tärkeitä asioita. Vastauksissa nousivat esille myös toiminnan dokumentointi ja näky-

väksi tekeminen, lapsen aktiivinen toimijuus, kuulluksi tulemisen mahdollistaminen ja yhteen-

kuuluvuuden tunne. (Opetushallitus 2015.) 

 

2.6 Keskeiset käsitteet 

2.6.1 Osallisuus 

Käsitteen osallisuus määrittelyä ei pidetä ongelmattomana. Heikka, Fonsen, Elo & Leinonen 

(2014, 18) jakavat osallisuutta varhaiskasvatuksessa alakäsitteiden alle seuraavasti: osallisuus 

arjessa, joka määrittelee lapsen osallisuutta päiväkodin arkeen, perustoimintoihin ja rutiinei-

hin. Näissä lapsi nähdään toimijana. Vuorovaikutukseen ja yhteiseen toimintaan ryhmässä, 
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jolloin puhutaan osallisuudesta sosiaalisissa suhteissa ja ryhmätoiminnassa, jossa siihen osal-

listuvat ovat tasa-arvoisia (kasvattajat ja lapset). Kolmantena mainitaan osallisuuden koke-

mus, jonka idea on lapsen henkilökohtainen kokemus osallisuudesta päiväkodin yhteisössä. 

(Heikka ym. 2014, 18.)   

Hujala & Turja (2016, 43-44) viittaavat Lasten oikeuksien sopimukseen perustuviin arvolähtö-

kohtiin joiden mukaan lapsen oikeus tulla kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Lap-

sen mielipide tulisi ottaa huomioon ja sitä tulisi kunnioittaa. Lapsi tulisi myös ottaa mukaan 

kasvatustoiminnan ja ympäristön suunnitteluun, rakentamiseen ja arviointiin. Myös lapsen 

henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma tehdään yhdessä lapsen 

ja vanhemman kanssa. (Hujala & Turja 2016, 43-44.) 

Osallisuudesta puhuttaessa se liitetään vahvasti yhteisöllisyyteen ja varhaiskasvatuksessa 

suuntaa ollaan viemässä lapsen yksilöllisyydestä ryhmän jäsenyyteen ja yhteiseen toimintaan 

lapsiryhmässä aikuisten ja lasten kesken. Muissa konteksteissa osallisuudesta puhutaan sosiaa-

lisen syrjäytymisen ehkäisyssä ja yhteisön pyrkimyksenä ottaa jäsenensä osaksi tasavertaista 

yhteisöä. (Hujala & Turja 2016, 47-48.) Osallisuus on kuitenkin vapaaehtoista, eikä sen kos-

kaan tulisi olla lapsen osallistamista toimenpiteiden passiiviseksi kohteeksi. Hujala & Turja 

(2016, 48) käyttävät mielummin ilmaisua osallisuuden mahdollistaminen. 

Osallisuuden mahdollistaminen ei ole pelkästään ideoiden vastaanottamista. Lapselle tulisi 

tarjota mahdollisuus osallistua sekä suunnitteluun, valmisteluun, että arviointiin. Yhteinen 

kieli voi olla rajoittunutta, jolloin vaihtoehtoisina kommunikointikeinoina voi käyttää kuvia, 

piirtämistä tai muita vaihtoehtoisia keinoja. Aikuisen on mahdollistettava se, että lapset ovat 

tietoisia välineistä, materiaaleista ja toimintamahdollisuuksista, sekä tiloista jotka ovat las-

ten käytössä; niiden tulee olla lasten saatavilla. (Hujala & Turja 2016, 50-51.) 

Aikuinen voi havainnoida ja tulla näin tietoiseksi lapsen kiinnostuksenkohteista. Lapselle on 

myös tärkeää päästä tietoisesti vaikuttamaan, ja näkemään että häneen suhtaudutaan vaka-

vasti, mikä lisää itsetuntoa ja voimaantumisen tunnetta. Dialogi aikuisten ja muiden kanssa 

on perustana osallisuuden tunteelle. On tärkeää keskustella myös asioista, joita ei ollutkaan 

mahdollista toteuttaa. (Hujala & Turja 2016, 51.) 

 

2.6.2 Kasvatuskumppanuus 

Halusin nostaa tähän aiheeseen mielestäni liittyvän termin; kasvatuskumppanuus. Itse koen 

osallistamisen limittyvän kasvatuskumppanuuteen. Nykyään puhutaan myös vanhempien 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kekkonen (2012, 22) kertoo väitöskirjassaan kasvatuskumppa-

nuuden historiasta. Suomessa valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnal-

lisista linjauksista laadittiin vuonna 2012 ja silloin päivähoidon ja perheen välinen yhteistyö ja 
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vanhempien osallisuus linjattiin ensimmäistä kertaa kasvatuskumppanuudeksi. (Kekkonen 

2012, 22.) 

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhemman ja varhaiskasvatuksen työntekijän välistä 

keskinäistä ja vastavuoroista vuorovaikuttamista. Kasvatuskumppanuutta luodaan tietoisesti 

työntekijän aloitteesta kuullen ja dialogissa, kunnioittavalla ja luottavalla otteella. Se luo 

pohjan lapsen yhteiselle kasvatustehtävälle; lapsen hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen liit-

tyen, muodostaen lapsen kannalta parhaan mahdollisen elämänkokonaisuuden. (Kaskela & 

Kekkonen 2007, 5.) 

Vanhempi on lapsensa ensisijainen kasvattaja ja hän osallistuu lapsensa varhaiskasvatussuun-

nitelman laatimiseen. Kasvatuskumppanuuden tulisi aina lähteä lapsen tarpeista ja lapsen 

edun toteuttamisesta. Kasvatuskumppanuus tavoittelee sitä, että lapsi on aktiivinen toimija 

ja oman elämänsä kokija ja että lapsella on mahdollisuus tulla nähdyksi, ymmärretyksi ja kan-

natelluksi. Keskeistä on lapsen leikin, toiminnan, kokemusten, tarpeiden ja toiveiden havain-

nointi. (Kaskela & Kekkonen 2007, 17.) 

Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on yhdistää vanhempien tuntemus omasta lapsesta ja 

kasvattajan asiantuntemus tavalla, joka edistää lapsen hyvinvointia. Kasvatuskumppanuu-

dessa henkilöstön ja vanhempien roolit ovat erilaisia, mutta ne ajatelleen kuitenkin tasaver-

taisina. Tehtävät jakaantuvat seuraavasti; henkilöstöllä on vastuunaan luoda edellytykset 

kumppanuudelle ja sen perhekohtaiselle organisoinnille. Vanhemmilla on heidän lapsensa en-

sisijainen kasvatusvastuu ja -oikeus. Kumppanuudella halutaan saavuttaa vanhempien laa-

jempi osallistuminen ja osallisuus heidän lapsensa varhaiskasvatukseen. (Kekkonen 2012, 22.) 

 

2.6.3 Toimintakulttuuri 

Sanalla toimintakulttuuri tarkoitetaan historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunutta tapaa 

toimia. Yhteisön vuorovaikutus muokkaa toimintakulttuuria. Varhaiskasvatuksessa toiminta-

kulttuuri rakentuu paljolti varhaiskasvatusyksikössä työskentelevien ihmisten tavasta tehdä 

työtä. Heidän vuorovaikutuksestaan, osaamisestaan ja ammatillisuudestaan. Varhaiskasvatta-

jien työtä ohjaavat normit ja tavoitteet. Varhaiskasvatusta johtavien henkilöiden tehtävänä 

on luoda edellytykset toimintakulttuurin kehittämiselle ja arvioinnille. (Opetushallitus 2016, 

28). 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on kokonaisuus, joka rakentuu monista elementeistä. 

Siihen kuuluvat arvot ja periaatteet, sekä työtä ohjaavien normien ja tavoitteiden tulkinta. 

Toimintakulttuuriin vaikuttavat myös oppimisympäristöt ja työtavat, sekä yhteistyö ja sen eri 

muodot. Kokonaisuuteen vaikuttavat vuorovaikutus ja sen erimuodot, sekä henkilöstön osaa-

minen, ammatillisuus ja kehittämisote. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin vaikuttavat 
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myös johtamisrakenteet ja -käytännöt, toiminnan organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja 

arviointi. (Opetushallitus 2016, 28.) 

Varhaiskasvatuksessa toimintakulttuuriin vaikuttavat yhteisön kaikki jäsenet ja toimintakult-

tuuri vastaavasti vaikuttaa kaikkiin jäseniinsä. Toimintakulttuuria muokkaavat tiedostetut, 

tiedostamattomat ja toisinaan tahattomat tekijät, mutta kaikkien työtapojen tulisi aina tukea 

lapsen kehitystä ja oppimista ja ne pitää myös pystyä perustelemaan. Henkilöstön on tiedos-

tettava, että heidän toiminta- ja vuorovaikutustapansa ovat mallina lapsille, jotka omaksuvat 

koko ajan varhaiskasvatusyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja. (Opetushallitus 2016, 28.) 

Toimintakulttuuri vaikuttaa suoraan varhaiskasvatuksen laatuun ja sillä on suuri merkitys var-

haiskasvatuksen toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Toimintakulttuuri joka tu-

kee varhaiskasvatuksen tavoitteita, luo parhaat mahdolliset edellytykset lasten kehitykselle, 

oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle. 

(Opetushallitus 2016, 28.) 

Johtaminen on yksi keskeisesti toimintakulttuuriin vaikuttavista tekijöistä. Jokaisen lapsen 

hyvinvointi ja oppimisen edistäminen on varhaiskasvatuksen johtamisen lähtökohtana. Toi-

mintakulttuurin kehittäminen edellyttää vahvaa pedagogiikan johtamista. Se on varhaiskasva-

tuksen kokonaisuuden tavoitteellista ja suunnitelmallista johtamista, arviointia ja kehittä-

mistä. Pedagogiikan johtamisella mahdollistetaan henkilöstön hyvät työolosuhteet, ammatilli-

sen osaamisen ja koulutuksen hyödyntäminen ja kehittäminen, sekä pedagoginen toiminta. 

(Opetushallitus 2016, 28.) 

Osallisuuden toimintakulttuurissa pidetään tärkeänä kaikkien työpanosta, tietoja ja näkökul-

mia (Karlsson 2014, 215). Karlsson (2014, 221) esittelee vastavuoroista ja kohtaavaa osallisuu-

den toimintakulttuuria, jossa aikuinen on kiinnostunut siitä, miten lapsi ajattelee. Sekä aikui-

set, että lapset hyväksytään aktiivisina, osaavina ja luovina toimijoina, sekä tietoa ja kulttuu-

ria tuottavina yksilöinä. Lapselle on tärkeä antaa tilaa ja aikaa tuoda esiin näkemyksensä ja 

ajattelutapansa. (Karlsson 2014, 221.) 

 

3 Tutkimus 

3.1 Tutkimusmenetelmät ja analysointi 

Tein tutkimuksen kahdessa osassa ja tutkimusote oli osittain laadullinen, eli kvalitatiivinen. 

Vastaajan taustatietoja kartoittavat kysymykset ja jotkin strukturoidut kysymyksen voidaan 

luokitella määrällisiksi, kvantatiivinen (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen  

2013, 183, 184.) Kyselylomakkeessa oli vastaajan taustatietoja kartoittavia kysymyksiä, struk-
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turoituja kysymyksiä, sekä avoimia kysymyksiä ja siihen tarjottiin kaikille varhaiskasvatusyksi-

kön kasvattajille mahdollisuus osallistua. Kyselylomakkeeseen vastasi 14 kasvattajaa 21:stä. 

Haastattelututkimus (teemahaastattelu), toteutettiin seitsemälle kasvattajalle (yksi, kustakin 

ryhmästä). Teemahaastattelussa käytiin läpi kyselylomakkeen analysoinnin perusteella esiin 

nousseita teemoja, joita halusin käsitellä tarkemmin. Teemahaastattelun valinta kyselylomak-

keen lisäksi tukee tavoitetta saada tietoa kasvatushenkilöstön subjektiivisesta kokemuksesta.  

Valitsin käyttää molempia (kvantatiivinen ja kvalitatiivinen) lähestymistapoja, koska ne näh-

dään toisiaan täydentävinä suuntauksina. Kvalitatiivista tutkimusta voidaan käyttää kvantatii-

visen tutkimuksen esikokeena ja rinnakkain. (Hirsjärvi ym. 2014, 132). Kvantatiivisessa tutki-

muksessa on keskeistä käyttää johtopäätöksiä aiemmista tutkimuksista, hyödyntää aiempia 

teorioita ja määritellä käsitteitä. (Hirsjärvi ym. 2014, 140). Kvalitatiivinen tutkimus nähdään 

kokonaisvaltaisena tiedonhankintana, jossa aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilan-

teissa. Siinä tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. (Hirsjärvi ym. 2014, 164.) 

Kyselylomaketta laadittaessa päätin, että haluan sisällyttää siihen sekä strukturoituja, että 

avoimia kysymyksiä. Koin mielenkiintoisena selvittää miten kauan vastaajat olivat työskennel-

leet varhaiskasvattajina. Mielestäni vastaajien sukupuolen tai iän kysyminen ei olisi ollut tut-

kimusten tulosten kannalta olennaista ja myös vastaajien anonymiteetti olisi kärsinyt. Koin 

osallisuuteen liittyvän tutkimukseni täytyvän sisältää kysymyksen siitä, ymmärsivätkö vastaa-

jat, mitä osallisuus -käsite tarkoittaa. Mielestäni oli myös olennaista saada tieto siitä, olivatko 

vastaajat tietoisia siitä, että vanhempien ja lasten osallistaminen on nykyään varhaiskasvatus-

lain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan pakollista. Kysymys siitä, kuinka 

usein osallistamista tehdään, liittyy selvästi toiseen tutkimuskysymykseeni siitä, onko osallis-

tamisen toimintakulttuuri vakiintunut työyksikössämme. Osallistamisen käytännön kokemus-

ten toivoin avaavan sitä, miten toiminnan kehittäminen on tuonut muutosta kasvattajien työ-

hön. Haastattelukysymyksiä pohtiessani mietin erityisesti tutkimuskysymyksiä ja kyselylomak-

keesta nousseita teemoja ja näkökulmia. Mitä vastauksia olin ja saanut ja miten saisin kasvat-

tajien kokemuksia ja tuntemuksia tuotua esille vielä syvemmin. 

Aineistoa käsiteltäessä aloitin esitöistä, jossa tarkistin tiedot (virheet, puutteet). Esityövai-

heessa olisin voinut täydentää tietoja tarvittaessa (esimerkiksi lomakkeiden karhuaminen), 

mutta koin vastausprosenttini melko hyväksi (14/21) ja aineistoni näin kyselylomakkeiden 

osalta riittäväksi. Järjestin aineiston tiedon tallentamista ja analyysiä varten. (Hirsjärvi, ym. 

2014, 221-222.) Strukturoidut kysymykset, joissa on vastausvaihtoehdot, tallensin suoraan ha-

vaintomatriisiksi. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen  2013, 119.) 

Kyselylomakkeen avointen kysymysten vastaukset analysoin laadullisen tutkimuksen sisäl-

lönanalyysilla, käymällä aineiston läpi erottelemalla kasvattajien kokemuksista nousseita kiin-
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nostavia ja toistuvia näkökulmia. Laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysillä pyritään ymmär-

tämään aineistoa ja tarkoituksena on saada vastaus tutkimustehtävään, vaikka analysoiminen 

laadullisessa tutkimuksessa mielletäänkin vaikeaksi. (Hirsjärvi ym. 2014, 224.) Suoritin sisäl-

lönanalyysin aineistolähtöisesti, jossa analyysi ja luokittelu perustui aineistoon. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka a. 2016.) Yhdistin esiinnousseet näkökulmat teemoittain. Teemoitte-

lussa nostetaan esille keskeisiä aiheita aineistolähtöisesti, etsien yhdistäviä seikkoja. Apuna 

voidaan käyttää kvantifiointia ja/tai koodausta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka b. 2016.)  

Sovin ensin työyksikön esimiehen kanssa opinnäytetyön toteuttamisesta hänen yksikössään. 

Tutkimuslupien saapumisen jälkeen esimieheni oli maininnut tulevasta tutkimuksesta henki-

löstölle. Vein saatekirjeen ja tutkimuslomakkeet, sekä ohjeet varhaiskasvatusyksikön kaikkiin 

päiväkoteihin, taukotilan pöydälle. Kyselylomakkeiden vastausaika oli noin 1,5 viikkoa. Kyse-

lylomakkeet jätettiin nimettöminä kirjekuoreen ja hain ne itse. Ohjeissa kerroin myös tule-

vasta teemahaastattelusta ja kerroin kenet haluaisin teemahaastatteluun osallistuvan (jokai-

sesta ryhmästä vastuussa oleva lastentarhanopettaja). Teemahaastattelut toteutettiin yksilö-

haastatteluina kasvokkain ja tallennettiin älypuhelimen äänityssovelluksen avulla. Haastatte-

luaikataulu oli sovittu erikseen kunkin haastateltavan kanssa ja haastattelut tehtiin heidän 

työajallaan (esimiehen lupa). Haastattelupaikkana toimi kunkin kasvattajan omalla työpai-

kalla sijaitseva rauhallinen tila. 

Teemahaastattelujen aineistoa kertyi 5-20 minuuttia vastaajaa kohden. Lyhyempiä aineistoja 

oli enemmän. Analysoin teemahaastattelun sen litteroimalla saamastani haastattelumateriaa-

lista. Litteroidun materiaalin analysoin laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysilla, pyrkimyk-

senä selvittää tukeeko haastattelu kyselylomakkeelta nousseita teemoja. (Hirsjärvi ym. 2014, 

232). 

 

4 Tulokset 

Kyselylomakkeeseen vastasi seitsemän lastentarhanopettajaa ja seitsemän lastenhoitajaa. 

Heistä neljä oli työskennellyt varhaiskasvattajana 0-3 vuotta, kaksi oli työskennellyt varhais-

kasvattajana 4-8 vuotta, neljä oli työskennellyt varhaiskasvattajana 9-15 vuotta ja neljä oli 

työskennellyt varhaiskasvattajana yli 16 vuotta.  

Osallisuus -käsite oli kaikille tuttu ja kaikki vastaajat vastasivat kysymykseen: ”Osallisuus (kä-

site) Tiedän mitä osallisuus tarkoittaa” kyllä. Samalla tavalla kaikki vastasivat kysymykseen 

”Tiedän että minun tulisi osallistaa lapsia ja vanhempia päiväkodin toiminnan suunnitteluun” 

kyllä. 

Selkeästi hajontaa vastauksissa oli kysymyksessä ”Kuinka usein osallistat/ryhmässäsi osalliste-

taan lasta (toiminnan suunnittelu, arjen tilanteet)”. Siinä päivittäin vastasi viisi vastaajaa, 
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viikoittain viisi vastaajaa ja kuukausittain neljä vastaajaa. Kysymykseen ”Työni on muuttunut, 

kun osallistamisesta tuli velvoittavaa” suurin osa vastaajista vastasi kyllä. Kysymykseen ”Lap-

sen osallistaminen on minulle helppoa”, lähes kaikki vastaajat vastasivat kyllä tai toisinaan. 

Kyselylomakkeen avoimia kysymyksiä oli kolme. Kysymyksessä ”Kuvaile muutamalla lauseella, 

millä keinoilla olet/ryhmässäsi on osallistettu lapsia toiminnan suunnitteluun” suurin osa vas-

taajista mainitsi piirtämisen, kysymisen ja havainnoinnin. Osa vastaajista mainitsi arjen tilan-

teet, leikin valinnan ja lasten aloitteisiin vastaamisen. Jotkut vastaajista mainitsivat lasten 

kokoukset. 

Kyselylomakkeen toisessa avoimessa kysymyksessä kysyttiin ”Kuvaile muutamalla lauseella, 

millä keinoilla olet/ryhmässäsi on osallistettu vanhempia toiminnan suunnitteluun”. Suurin 

osa vastaajista mainitsi vanhempainillat. Osa vastaajista mainitsi osallistamisen sähköpostin 

tai ilmoitustaulun avulla. Jotkut vastaajista mainitsivat vanhempien kanssa käytävät lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma tai lapsen esiopetussuunnitelma -keskustelut, sekä päivittäin käy-

tävät keskustelut tuonti- ja hakutilanteissa. Moni vastanneista koki vanhempien osallistamisen 

vaikeaksi. 

Kyselylomakkeen kolmannessa avoimessa kysymyksessä kysyttiin: ”Kuvaile muutamalla lau-

seella, miten lasten ja vanhempien osallistaminen toiminnan suunnitteluun on muuttanut si-

nun työtäsi”. Osa vastaajista koki työnsä muuttuneen mielenkiintoisemmaksi. Osa vastaajista 

koki saaneensa vaihtelua ja monipuolisuutta työhön osallistamisen ja uusien asioiden myötä. 

Osa vastaajista koki muutoksen siinä, että nyt ideat tulevat lapsilta ja vanhemmilta. Jotkut 

vastaajista kokivat toiminnan muuttuneen projektiluontoisemmaksi ja enemmän hetkessä elä-

miseksi. Jotkut vastaajista kokivat, että työssä tarvitaan nyt enemmän havainnointia ja että 

osallistaminen vie aikaa. Jotkut vastaajista kokivat, että oppimisympäristöä kehitetään nyt 

jatkuvasti. Jotkut vastaajista kokivat, että osallistaminen on välillä vaikeaa, etenkin pienten 

lasten ja suomea toisena kielenä puhuvien lasten kanssa. 

Teemahaastattelut syvensivät kyselylomakkeen kysymyksiä. Haastattelukysymyksiä oli kaksi ja 

niitä avattiin ja/tai tarkennettiin tarvittaessa. Teemahaastatteluun osallistui seitsemän kas-

vattajaa. Ensimmäinen kysymys oli: ”Miten vanhempien ja lasten osallistaminen on muuttanut 

työtäsi aiempaan verrattuna?”. Haastatteluista nousi esille erilaisia näkökulmia. Yksi vastaaja 

näki osallistamisessa syvempää merkitystä: 

”Osallistaminen lähentää aikuista lapsen maailmaan”. 

Eräs vastaaja koki vanhempien ihmettelevän nykyistä tapaa toimia ja oli sitä mieltä, että van-

hemmat olivat aiemmin luottaneet siihen että lapsilla on hyvä olla päiväkodissa ja että kas-

vattajat huolehtivat toiminnasta: 
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”Tuntuu että aikaisemmin vanhemmat on luottanut, siihen että lapsilla on 

hyvä olla täällä ja me huolehditaan siitä toiminnasta, minkälaista se on ja nyt 

ei kaikki vanhemmat välttämättä ymmärrä sitä miksi me niin paljon pyydetään 

heiltä sitä osallistumista ja ideoita ja ajatuksia ja toiveita. Osa vanhemmista 

on ihan tyytyväisiä, jos lapsella on täällä hyvä olla ja se riittää heille.”  

Yksi vastaaja koki, että vanhempien mielipiteitä on aina otettu huomioon, mutta vanhemmat 

ovat sittemmin muuttuneet vaativammiksi. Suhtautuminen vanhempiin on muuttunut enem-

män asiakaspalvelu -henkiseksi: 

”En mä nyt tiedä onko se iso muutos, että ainahan vanhempien mielipiteitä on 

otettu huomioon, mutta sanotaanko näin, että vanhemmatkaan ei ole olleet 

aikaisemmin niin vaativia kun nyt on. Nyt heitä käsitellään enemmän asiak-

kaina ja kaikkien toiveita pyritään ottamaan huomioon. Nyt yksilöllisyyttä ko-

rostetaan paljon enemmän ja se tekee työn raskaammaksi ja tekee myös 

enemmän työtä.” 

Eräs tutkimukseen vastanneista korosti lasten havainnoinnin merkitystä ja että sen tulisi olla 

vakiintunut toimintatapa koko varhaiskasvatustiimissä. Havainnoinnin myötä toimintaympäris-

töä muutetaan tarkoituksen mukaiseksi: 

”Lasten havainnointi pitäisi olla ihan systemaattista koko tiimissä ja toimin-

taympäristö muutetaan sen mukaiseksi, että mitä me havaitaan.” 

Osa tutkimukseen vastanneista oli alkanut työskennellä varhaiskasvatuksessa vasta uuden var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden käyttöönoton jälkeen, joten he eivät kokeneet työnsä 

muuttuneen: 

”Ei ole muuttanut, koska olen tullut töihin vasta uuden vasun jälkeen.” 

”Sen aikaa kun mä oon ollut työelämässä, se osallistaminen on ollut.” 

Yksi vastaaja koki osallistamisen tuovan ammatillista haastetta sen suhteen, että osallistami-

sesta saisi monipuolisempaa etenkin pienten lasten ryhmässä: 

”Ammattilaisena saa koko ajan miettiä, että miten voi itseänsä haastaa siinä, 

että saa sen osallistamisen monipuolisemmaksi etenkin pienten ryhmässä.” 

Eräs vastaaja koki osallistamisen tuoneet hänen työhönsä motivaatiota ja mielekkyyttä. Hän 

näki osallistamisen toisaalta tuoneen lisähaastetta, mutta toisaalta taas hyvää ja työssä jaksa-

mista: 
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”Tuonut enemmän motivaatiota ja tuonut enemmän mielekkyyttä työhön. Toi-

saalta vaikeampaa ja ajattelee että on lisähaaste siinä, että tämäkin pitää nyt 

ottaa huomioon, että niitä pitää osallistaa. Mutta toisaalta siitä on taas tullut 

semmoinen lumipalloefekti, että sitten kuitenkin on poikinut sellaista hyvää ja 

sitä työssä jaksamista ja semmoista että tavallaan se ei ole kuitenkaan ollut 

raskaampaa.” 

Yksi vastaaja näki osallistamisen muuttaneen toiminnan suunnittelua niin, että ennen toi-

minta oli suunniteltu uuden toimintakauden alussa lähes koko vuodeksi, mutta nyt toimintaa 

suunnitellaan enemmän hetkessä elämisen -periaatteella. Hän näki aikuisten ja lasten toimi-

van nyt vastavuoroisemmin ja aikuisen olevan enemmän kiinnostunut lasten kiinnostuksen 

kohteista: 

”Ennen syksyn suunnittelussa suunniteltiin kevääseen asti tyyliin kaikki, että 

mitä missäkin kuussa tehdään. Varmaan ehkä enemmän sellaista, että ei tehdä 

niin pitkän tähtäimen suunnitelmia, vaan eletään enemmän siinä hetkessä ja 

mikä niitä lapsia kiinnostaa. Sen mukaan koitetaan enemmän tehdä ja toimia. 

Enemmän vastavuoroisuutta edelliseen verrattuna.” 

Teemahaastattelun toisena kysymyksenä oli ”Onko tämä uusi (osallistamisen) toimintakult-

tuuri mielestäsi vakiintunut työntekijöillämme?” Vastaajilla oli erilaisia mielipiteitä. Eräs vas-

taaja koki, että osallistaminen oli tuotu meidän yksikköömme muita päiväkoteja verrattuna 

ajoissa ja sitä myöten osallistaminen alkaa jo pikkuhiljaa vakiintumaan: 

”Meidän yksikössä osallistaminen on tuotu mukaan niin ajoissa, mitä mä olen 

kuullut muista päiväkodeista, että kyllä mä uskon, että se pikkuhiljaa alkaa 

vakiintumaan.” 

Yhden vastaajan mielestä osallistamisen toimintakulttuuri on meidän työyksikössämme vakiin-

tunut, koska se näkyy kaikissa suunnitelmissa ja vasuissa. Hän koki hankaloittavaksi tekijäksi 

sen, että osa vanhemmista ei näe oallistamisen merkityksellisyyttä: 

”Kyl se mun mielestä meidän työyksikössä on, koska se näkyy kaikessa meidän 

suunnitelmissa ja vasuihin tulee ja näkyy kaikessa. Osalta hankaloittaa se että 

kaikki vanhemmat ei näe sen merkityksellisyyttä.”  

Eräs vastaaja koki, että osallistaminen ei ollut hänellä vakiintunut työtapa, vaan sitä piti aina 

erikseen miettiä. Hän koki myös, että heidän tiimissään nostetaan osallistamista paljon esille, 

eikä osallistaminen ole itsestään selvä asia. Vastaaja sanoi esimiehen nostavan osallistamista 

paljon esille ja muistuttavan siitä: 
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”Mulla varmaan ei oo vakiintunut. Se on sellanen erillinen juttu, mikä pitää 

aina erikseen miettiä. Tiimissä aina puhutaan siitä, mutta ei se tunnu siltä, 

että se olisi vakiintunut, että se olisi mitenkään itsestään selvä asia. Sitä nos-

tetaan paljon esiin esimiehen toimesta ja muistutetaan.” 

Yksi vastaajista koki, että osallistamisessa ollaan vielä alkuvaiheessa etenkin vanhempien suh-

teen. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että alkuvaiheesta huolimatta osallistaminen olisi sisäisty-

nyt: 

”Varmaan ollaan kuitenkin aika alkuvaiheessa vanhempien suhteen, että niiltä 

lähinnä alkusyksystä. Mutta vaikka ollaan alkuvaiheessa, niin jotenkin on kyllä 

sisäistynyt.” 

Eräs vastaajista oli sitä mieltä, että osallistamisen toimintakulttuuri on jo vakiintunut työyksi-

kössämme. Hän koki se olevan sisäänrakennettu tähän toimintaan, erityisesti kun toiminta-

kautta lähdetään rakentamaan: 

”On vakiintunut. Se kuuluu jo tähän ja on niin sisäänrakennettu tähän toimin-

taan. Ja lähinnä että miten toimintakautta lähetään rakentaa, että kyllä se 

kuuluu siihen.”  

Yksi vastaaja osallistaminen vakiintuneet jossain määrin, koska se on pakollista. Hän koki 

myös että esimies pitää huolen siitä, että osallistamisesta ei voi luistaa: 

”Jossain määrin vakiintunut joo, kun on pakko. Esimies pitää huolen siitä, että 

ei vaan yksinkertaisesti voi luistaa.” 

 

5 Johtopäätökset 

5.1 Velvollisuus osallistaa 

Tutkimukseni ensimmäinen osa oli kyselylomake, joka alkoi strukturoiduilla kysymyksillä. Vas-

taajat kokivat ymmärtävänsä osallisuus käsitteen, jonka määrittelyä Heikka, Fonsen, Elo & 

Leinonen (2014, 18) eivät pidä ongelmattomana. He jakavat osallisuutta varhaiskasvatuksessa 

alakäsitteiden alle seuraavasti: osallisuus arjessa, joka määrittelee lapsen osallisuutta päivä-

kodin arkeen, perustoimintoihin ja rutiineihin. Heikka, Fonsen, Elo & Leinonen (2014, 18) nä-

kevät lapsen toimijana ja puhuvat osallisuudesta sosiaalisissa suhteissa ja ryhmätoiminnassa, 

sekä lapsen osallisuuden kokemuksesta päiväkodin yhteisössä. (Heikka ym. 2014, 18.) Tutki-

mukseni tuloksista kävi ilmi, että vastaajat ymmärsivät osallisuuden eri tavoin, vaikka he ko-

kivatkin ymmärtävänsä osallisuus -käsitteen.  
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Tutkimukseen osallistuneilla kasvattajilla oli hyvin tiedossa se, että heidän tulee osallistaa 

lapsia ja vanhempia päiväkodin toiminnan suunnitteluun, kuten varhaiskasvatuslaissa (Varhais-

kasvatuslaki 540/2018, 20 §) ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2016) 

sanotaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on ollut määrä ottaa käyttöön 1.8.2017 al-

kaen kaikissa kunnissa, kuntayhtymissä ja muissa palvelua tarjoavissa (Opetushallitus 2016). 

Kuten haastatteluissakin mainittiin, osallistamista on tehty meidän yksikössämme jo muutama 

vuosi ennen uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa. Varhaiskasvatus-

lain mukaan lapsen mielipide ja toivomukset on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehityk-

sensä edellyttämällä tavalla, kun hänen varhaiskasvatustaan suunnitellaan. Lapsen vanhem-

mille tai muille huoltajille tulee myös antaa mahdollisuus osallistua lapsensa varhaiskasvatuk-

sen suunnittelun lisäksi sen toteuttamiseen ja arviointiin. Jokaisessa toimipaikassa on järjes-

tettävä säännöllisesti mahdollisuus lapsille ja vanhemmille osallistua varhaiskasvatuksen suun-

nitteluun ja arviointiin. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 20 §.) Kuten tutkimukseni tuloksista 

käy ilmi, kyseisessä varhaiskasvatusyksikössä tarjotaan vanhemmille mahdollisuus osallistua 

esimerkiksi vanhempainilloissa syksyllä. Varhaiskasvatuslaissa yhtenä varhaiskasvatuksen ta-

voitteena on varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asi-

oihin (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 3 §). 

Tutkimuksessani selkeää hajontaa vastauksissa tuli kysymykseen ”Kuinka usein osallistat/ryh-

mässäsi osallistetaan lasta (toiminnan suunnittelu, arjen tilanteet)”. Siinä päivittäin vastasi 

viisi vastaajaa, viikoittain viisi vastaajaa ja kuukausittain neljä vastaajaa, mikä voi kertoa 

siitä, että osallistamisen toimintakulttuuri ei välttämättä ole vakiintunut kaikissa ryhmissä tai 

kaikilla kasvattajilla. Vastaajat voivat kokea myös vakiintumisen eri tavoin, kuin toiset. Osa 

vastaajista koki pienten lasten ja suomea toisena kielenä puhuvien lasten osallistamisen haas-

tavana, mikä saattaa osaltaan myös vaikuttaa siihen, kuinka usein osallistamista tehdään. 

Haastattelussa eräs kasvattaja sanoi: ”Lasten havainnointi pitäisi olla ihan systemaattista 

koko tiimissä ja toimintaympäristö muutetaan sen mukaiseksi, että mitä me havaitaan.” Vir-

kin (2015, 113) tutkimuksessa kasvattajat kokivat lapsien mahdollisuuden toimia itsenäisesti 

ja kokea osallisuutta riippuvan paljon heistä. Hänen tutkimuksessaan kasvattajat olivat sitä 

mieltä, että heidän tulee itse luoda lasten kasvua ja kehitystä tukeva ilmapiiri, kannustaa 

heitä ja tarjota heille mieluista ja motivoivaa toimintaa. (Virkki 2015, 113.) Kankaan tutki-

muksessa jotkut kasvattajat kokivat osallisuudeksi sen, kun lapset osallistuivat kasvattajien 

suunnittelemaan pedagogiseen toimintaan, mikä taas kertoo siitä, että lapset eivät ole itse 

saaneet olla osallisena toiminnan suunnitteluun. (Kangas 2016, 40.) Lasten oikeuksien sopimus 

puoltaa myös lapsen oikeutta vaikuttaa häntä koskeviin asioihin koko ajan. Lapsen oikeuksien 

sopimuksessa korostetaan lapsen roolia aktiivisena toimijana ja oikeuksien haltijana. (Lapsen 

oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto 2018.) 
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5.2 Miten osallistaa 

Yhdessä kyselylomakkeen avoimessa kysymyksessä vastaajat kertoivat millä keinoilla he ovat 

tai heidän ryhmässään on osallistettu lapsia toiminnan suunnitteluun. Suurin osa vastaajista 

mainitsi piirtämisen, kysymisen ja havainnoinnin. Hujala & Turja (2016, 50-51) kirjoittavat, 

että osallisuuden mahdollistaminen ei ole pelkästään ideoiden vastaanottamista. Aikuisen on 

mahdollistettava se, että lapset ovat tietoisia välineistä, materiaaleista ja toimintamahdolli-

suuksista, sekä tiloista jotka ovat lasten käytössä; niiden tulee olla lasten saatavilla. (Hujala 

& Turja 2016, 50-51.) Omassa tutkimuksessani välineisiin, materiaaleihin ja toimintamahdolli-

suuksiin viitattiin lähinnä silloin, kun lapsi saa itse valita mitä leikkii. Aikuinen voi havain-

noida ja tulla näin tietoiseksi lapsen kiinnostuksenkohteista, mitä pidettiin myös minun tutki-

muksessani tärkeänä tapana selvittää lapsen kiinnostuksen kohteita ja sitä kautta saada ide-

oita erilaisiin toimintamahdollisuuksiin. (Hujala & Turja 2016, 51.) Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteiden mukaan oppimisen lähtökohtana pidetään lasten aiempia kokemuksia, hei-

dän mielenkiinnon kohteitaan ja osaamistaan. Turvallinen ympäristö, lapsen hyvinvointi, 

myönteiset tunnekokemukset ja positiiviset vuorovaikutussuhteet edistävät oppimista. Lapsen 

oppimisen ja osallisuuden kannalta tärkeää on vertaisryhmä ja kokemus yhteisöön kuulumi-

sesta henkilöstön ohjaamana ja tukemana. Toiminnan kiinnostavuus, tavoitteellisuus ja sopiva 

haastavuus innostaa lapsia oppimaan lisää ja on tärkeää, että jokainen lapsi saa onnistumisen 

kokemuksia ja iloa omasta toiminnastaan, sekä iloa itsestään oppijana. (Opetushallitus 2016, 

20.) 

Osa vastaajista mainitsi lasten osallistamisesta kysyttäessä arjen tilanteet, leikin valinnan ja 

lasten aloitteisiin vastaamisen. Hujalan & Turjan (2016, 51) mukaan lapselle on myös tärkeää 

päästä tietoisesti vaikuttamaan, ja näkemään että häneen suhtaudutaan vakavasti, mikä lisää 

itsetuntoa ja voimaantumisen tunnetta. Dialogi aikuisten ja muiden kanssa on perustana osal-

lisuuden tunteelle, mikä tuli esiin myös minun tutkimukseni haastatteluissa, kun vastaaja koki 

osallistamisen lisänneet vastavuoroisuutta lapsen ja kasvattajan välillä. (Hujala & Turja 2016, 

51.) Myös Virkin (2015, 113) tutkimuksessa vastaajat pitivät leikin merkitystä suurena ja 

leikki- ja toimintaympäristön rakentamista ja muuntelua tärkeänä tapana tukea lasten aktiivi-

suutta ja oma-aloitteisuutta. Leikkiä pidettiin selkeimpänä foorumina lasten osallisuudelle. 

Leikin teemat lähtivät lapsista itsestään ja lasten oli mahdollisuus muovata leikkiä yhdessä 

toistensa kanssa. (Virkki 2015, 113.) Kankaan (2016, 41) tutkimuksessa osa kasvattajista nosti 

esille lasten vaikuttamismahdollisuudet ja osallisuuden arkisissa asioissa. Osallisuus näkyi 

myös ryhmän yhdessä keksimissä säännöissä. Kasvattajan rooli oli tukea lasten osallisuutta ja 

olla herkkiä ja avoimia lasten ideoille, esimerkiksi silloin kun suunniteltiin yhdessä muutoksia 

oppimisympäristöihin ja kun lapsilta tuli uusia leikki-ideoita. Yhteisöllisyyden lisääntymisen 

myötä myös ryhmähenki muuttui positiivisemmaksi. (Kangas 2016, 41.) Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteiden mukaan lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja vahvistavat lapsen 

arvostava kohtaaminen, hänen ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen. Lapset 
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otetaan mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaa, jolloin he oppivat 

myös vuorovaikutustaitoja ja yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. 

Henkilöstön tehtävänä on huolehtia siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa. Osallistumisen ja vaikuttamisen myötä lasten käsitys itsestään kehittyy, heidän it-

seluottamuksensa kasvaa ja heidän yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taitonsa muovautuvat. 

(Opetushallitus 2016, 24.) 

Jotkut vastaajista mainitsivat osallistavansa lapsia lasten kokouksien avulla. Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan demokratian toteutu-

mista kuulluksi tulemisen ja omaan elämään vaikuttavien asioiden suhteen, mikä toteutuu hy-

vällä tavalla lasten kokouksissa. Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen 

ovat pohjana kestävälle ja demokraattiselle tulevaisuudelle, mikä edellyttää yksilöltä taitoa 

ja halua osallistua yhteisön toimintaan ja luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Yh-

tenä varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasta hänen kehittyvissä osallistumisen ja vaikut-

tamisen taidoissaan, sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen (Opetushallitus 2016, 24.) Osallisuu-

den kautta kehittyvät lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seu-

rauksista. Lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tule-

misesta vahvistavat lasten osallisuutta. (Opetushallitus 2016, 30.) 

Tutkimuksessani kysymykseen vanhempien osallistamisesta vastaajilta nousi selkeästi eniten 

esille vanhempien osallistaminen vanhempainilloissa. Kekkosen (2012, 22) kasvatuskumppa-

nuuden tavoitteena on yhdistää vanhempien tuntemus omasta lapsesta ja kasvattajan asian-

tuntemus tavalla, joka edistää lapsen hyvinvointia. Vanhempien osallistaminen vaikuttaa li-

mittyvän kasvatuskumppanuuteen. Kasvatuskumppanuudessa henkilöstön ja vanhempien roolit 

ovat erilaisia, mutta ne ajatelleen kuitenkin tasavertaisina. Tehtävät jakaantuvat seuraavasti; 

henkilöstöllä on vastuunaan luoda edellytykset kumppanuudelle ja sen perhekohtaiselle orga-

nisoinnille, minkä johdosta vanhempien osallistamisen tulisi olla lähtöisin kasvattajista. Van-

hemmilla on heidän lapsensa ensisijainen kasvatusvastuu ja -oikeus. Kumppanuudella halu-

taan saavuttaa vanhempien laajempi osallistuminen ja osallisuus heidän lapsensa varhaiskas-

vatukseen. (Kekkonen 2012, 22.) Vanhempainillat ovat alkusyksystä hyvä tapa aloittaa van-

hempien osallistaminen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa puhutaan inklusiivisesta toi-

mintakulttuurista, joka edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toimin-

nassa. Siinä tärkeässä osassa on, että lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä 

ja mielipiteitä arvostetaan, mikä edellyttää osallisuutta edistävien toimintatapojen, sekä ra-

kenteiden tietoista kehittämistä. Vaikka tässä yksikössä osallisuutta on kehitetty, vanhempien 

osallistamisen vaikuttaa vastaajienkin mielestä olevan aika suppeaa. Osallisuutta vahvistavat 

lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 

(Opetushallitus 2016, 30.) 
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Jotkut tutkimukseeni vastanneista mainitsivat vanhempien osallistamisesta puhuttaessa van-

hempien kanssa käytävät lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tai lapsen esiopetussuunnitelma -

keskustelut, sekä päivittäin käytävät keskustelut tuonti- ja hakutilanteissa. Vanhempien osal-

listaminen vasu tai leops -keskusteluissa tuli kuitenkin harvemmalta vastaajalta, mikä on mie-

lestäni aavistuksen huolestuttavaa, sillä varhaiskasvatuslain mukaan suunnitelmat tehdään yh-

teistyössä vanhempien, lapsen ja ryhmän lastentarhanopettajan kanssa. Lapsen varhaiskasva-

tussuunnitelmaa tai lasten esiopetussuunnitelmaa ei kasvattaja voi tehdä ilman vanhempien 

mielipidettä. Moni vastanneista koki vanhempien osallistamisen vaikeaksi. Varhaiskasvatuslaki 

edellyttää, että jokaiselle päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava 

henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka tehdään lapsen kasvatuksen, opetuksen ja 

hoidon toteuttamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteut-

tamiseksi. Tavoitteet kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla. 

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 23 §.) 

 

5.3 Työ muutoksessa 

Tutkimuksessani halusin selvittää, miten lasten ja vanhempien osallistaminen toiminnan suun-

nitteluun on muuttanut varhaiskasvattajien työtä aiempaan verrattuna. Osa vastaajista koki 

työnsä muuttuneen mielenkiintoisemmaksi. Osa vastaajista koki saaneensa vaihtelua ja moni-

puolisuutta työhön osallistamisen ja uusien asioiden myötä. Eräs vastaaja sanoi: ”Tuonut 

enemmän motivaatiota ja tuonut enemmän mielekkyyttä työhön. Toisaalta vaikeampaa ja 

ajattelee että on lisähaaste siinä, että tämäkin pitää nyt ottaa huomioon, että niitä pitää 

osallistaa. Mutta toisaalta siitä on taas tullut semmoinen lumipalloefekti, että sitten kuitenkin 

on poikinut sellaista hyvää ja sitä työssä jaksamista ja semmoista että tavallaan se ei ole kui-

tenkaan ollut raskaampaa.” Kankaan tutkimuksessa osa kasvattajista näki lasten osallisuuden 

merkityksellisempänä ja he pyrkivät toteuttamaan sitä laajemmin. Lapset olivat osallisena 

toiminnan järjestämisessä ja he saivat vaikuttaa siihen yhdessä, välillä kasvattajan kanssa ja 

keskenään. Kasvattajat pitivät tärkeänä, että lapset saivat äänensä kuuluviin. (Kangas 2016, 

40.) Kasvattajien suhtautuminen työn muutoksiin oli molemmissa tutkimuksissa vaihtelevaa ja 

positiivisempaan suhteutumiseen vaikuttaa varmasti ihmisen persoonan lisäksi ryhmässä vallit-

seva toimintakulttuuri. 

Eräs vastaaja sanoi: ”Osallistaminen lähentää aikuista lapsen maailmaan”. Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden mukaan oppivaa yhteisöä pidetään varhaiskasvatuksessa toiminta-

kulttuurin ytimenä. Siinä lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan ja kaikkien mielipi-

teille ja tunteille on tilaa. Oppivassa yhteisössä lapsia ja henkilöstöä kannustetaan jakamaan 

ajatuksiaan ja kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja rohkeasti. Kokeilu, yrittäminen ja sin-
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nikkyys ovat asioita, joihin yhteisö rohkaisee ja yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemuk-

set vahvistavat yhteisöä. (Opetushallitus 2016, 29.) Vastaajan mainitsema aikuisen ja lapsen 

maailman lähentyminen voivat siis onnistuessaan opettaa lasten lisäksi aikuisia. 

Osa tutkimukseeni osallistuneista näki osallistamisen vähemmän positiivisena asiana. Eräs 

kommentoi näin: ”Tuntuu että aikaisemmin vanhemmat on luottanut, siihen että lapsilla on 

hyvä olla täällä ja me huolehditaan siitä toiminnasta, minkälaista se on ja nyt ei kaikki van-

hemmat välttämättä ymmärrä sitä miksi me niin paljon pyydetään heiltä sitä osallistumista ja 

ideoita ja ajatuksia ja toiveita. Osa vanhemmista on ihan tyytyväisiä, jos lapsella on täällä 

hyvä olla ja se riittää heille.” Tällaisessa tapauksessa olisi mielestäni tärkeä pyrkiä lisäämään 

vanhempien ymmärrystä osallistamisen merkityksestä, jotta he ovat varmasti ymmärtäneet 

mistä on kyse. On kuitenkin ymmärrettävä myös niiden vanhempien kanta, jotka eivät halua 

osallistua mitään ylimääräistä. Myös Kankaan tutkimuksessa kasvattajat näkivät osallisuuden 

monilla eri tavoilla. Jotkut kokivat osallisuudeksi sen, kun lapset osallistuivat kasvattajien 

suunnittelemaan pedagogiseen toimintaan. Mahdollisuus tehdä valintoja mainittiin vain sil-

loin, kun lapset valitsivat vapaita leikkejä. Joissain tapauksissa lasten osallisuus nähtiin jopa 

haitallisena, kun kyseessä olivat pedagogiset toiminnot ja siksi kasvattajat rajoittivat lasten 

osallisuutta vain etukäteen suunniteltuihin toimintoihin, kuten aikuisen auttamiseen ruoka-

aikoina ja lelujen siivoamiseen tai muuhun järjestämiseen. (Kangas 2016, 40.) 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet eivät kokeneet työhönsä tulleen muutoksia. Osa oli ollut 

työelämässä vasta siitä, kun uusi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet oli tullut voimaan. 

Yksi vastaajista koki, että vanhempien mielipiteitä oli aina otettu huomioon, mutta hän näki 

vanhempien olevan nykyään vaativampia: ”En mä nyt tiedä onko se iso muutos, että ainahan 

vanhempien mielipiteitä on otettu huomioon, mutta sanotaanko näin, että vanhemmatkaan ei 

ole olleet aikaisemmin niin vaativia kun nyt on. Nyt heitä käsitellään enemmän asiakkaina ja 

kaikkien toiveita pyritään ottamaan huomioon. Nyt yksilöllisyyttä korostetaan paljon enem-

män ja se tekee työn raskaammaksi ja tekee myös enemmän työtä.” 

Osa vastaajista koki työn muuttuneet projektiluontoisemmaksi. Eräs kasvattaja koki työn 

muuttuneen enemmän hetkeksi elämiseksi ja vastavuoroisemmaksi: ”Ennen syksyn suunnitte-

lussa suunniteltiin kevääseen asti tyyliin kaikki, että mitä missäkin kuussa tehdään. Varmaan 

ehkä enemmän sellaista, että ei tehdä niin pitkän tähtäimen suunnitelmia, vaan eletään 

enemmän siinä hetkessä ja mikä niitä lapsia kiinnostaa. Sen mukaan koitetaan enemmän 

tehdä ja toimia. Enemmän vastavuoroisuutta edelliseen verrattuna.” Myös Virkin (2015, 115) 

tutkimuksessa kasvattajilla oli kokemusta projektityöskentelystä. Siinä kasvattajat pitivät 

projektityöskentelyä hyvänä lapsilähtöisenä työskentelytapana suunnitella yhteistä toimintaa. 

Projektityöskentelystä oli hyviä kokemuksia; se oli ollut lapsille mieluista ja motivoivaa. Lap-
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set olivat johtaneet projektin eri vaiheita ja kuljettaneet sitä eteenpäin omalla kiinnostuksel-

laan (Virkki 2015, 115.) Projektityöskentelyn positiivisista kokemuksista voidaan päätellä sen 

olevan hyvä toimintamahdollisuus osallistavan toimintakulttuurin lisäämiseksi. 

 

5.4 Toimintakulttuurin vakiintuminen 

Halusin tutkimuksessani kuulla kasvattajien mielipiteitä siitä, että onko osallistamisen toimin-

takulttuuri heidän mielestään vakiintunut työntekijöillä yksikössämme. Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteiden (Opetushallitus 2016, 28) mukaan varhaiskasvatuksessa toimintakult-

tuuri rakentuu paljolti varhaiskasvatusyksikössä työskentelevien ihmisten tavasta tehdä työtä. 

Heidän vuorovaikutuksestaan, osaamisestaan ja ammatillisuudestaan. (Opetushallitus 2016, 

28). Kysymys toimintakulttuurin vakiintumisesta herätti tutkimukseeni vastanneissa erilaisia 

mielipiteitä. Osa koki, että osallistaminen on tuotu mukaan niin ajoissa ja että se näkyy mei-

dän kaikissa suunnitelmissa, että se on jo vakiintunut yksikössämme.  

Eräs vastaaja koki osallistamisen olevan vielä asia, joka vaatii muistuttelua itselle ja tiimika-

vereille: ”Mulla varmaan ei oo vakiintunut. Se on sellanen erillinen juttu, mikä pitää aina 

erikseen miettiä. Tiimissä aina puhutaan siitä, mutta ei se tunnu siltä, että se olisi vakiintu-

nut, että se olisi mitenkään itsestään selvä asia.” Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

(Opetushallitus 2016, 28) mukaan varhaiskasvatuksessa toimintakulttuuriin vaikuttavat yhtei-

sön kaikki jäsenet ja toimintakulttuuri vastaavasti vaikuttaa kaikkiin jäseniinsä. Toimintakult-

tuuria muokkaavat tiedostetut, tiedostamattomat ja toisinaan tahattomat tekijät. (Opetus-

hallitus 2016, 28.) Mistä voidaan päätellä, että osalla kasvattajista osallistava toimintakult-

tuuri ei ole vielä vakiintunut tapa toimia. Tässäkin tapauksessa voisi miettiä, mitä tiedostet-

tuja, tiedostamattomia tai tahattomia tekijöitä on, jotka vaikuttavat tämän ryhmän toiminta-

kulttuuriin. 

Tutkimukseen osallistuneista kasvattajista osa korosti esimiehen roolia tärkeänä tekijänä 

muistuttamassa osallistamisesta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 

2016, 28) mukaan johtaminen on yksi keskeisesti toimintakulttuuriin vaikuttavista tekijöistä. 

Toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää vahvaa pedagogiikan johtamista. Pedagogiikan 

johtamisella mahdollistetaan henkilöstön hyvät työolosuhteet, ammatillisen osaamisen ja 

koulutuksen hyödyntäminen ja kehittäminen, sekä pedagoginen toiminta. (Opetushallitus 

2016, 28.) Tutkimukseni vastauksista käy ilmi esimiehen panostus osallistavan toimintakult-

tuurin kehittämiseen ja sen merkitys tulee varmasti jatkossakin olevan suuri, ennen kuin osal-

listava toimintakulttuuri on täysin vakiintunut tässä työyksikössä. Esimiehen merkitys osallis-

tavan toimintakulttuurin ylläpitämisessä ja valvomisessa vaikuttaa tutkimuksen tulosten pe-

rusteella olennaiselta. Toimintakulttuuri vaikuttaa suoraan varhaiskasvatuksen laatuun ja sillä 
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on suuri merkitys varhaiskasvatuksen toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Toi-

mintakulttuuri joka tukee varhaiskasvatuksen tavoitteita, luo parhaat mahdolliset edellytyk-

set lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, hyvinvoinnille sekä kestä-

välle elämäntavalle. (Opetushallitus 2016, 28.) 

 

6 Eettisyys ja luotettavuus 

Lasten ja vanhempien osallisuudesta varhaiskasvatuksessa löytyy tutkimuksia ja teoriatietoa. 

Oma tutkimukseni erottuu muista tutkimuksista sillä, että se on kohdistettu yhteen varhais-

kasvatusyksikköön. Olen myös itse ollut mukana osallisuuden kehittämisessä usean vuoden 

ajan. Kerroin tutkimuksesta työyksikössäni etukäteen. Tutkimuksen ensimmäisen osan kysely-

lomakkeen yhteydessä lähetetystä saatekirjeestä selvisivät minun yhteystietoni ja opiskelu-

paikkani. Hyvän tutkimustavan mukaisesti, kerroin osallistumisen vapaaehtoisuudesta, tutki-

muksen tarkoituksesta, aineiston keruutavasta (Kuula 2006, 106). 

Muotoilin haastattelukaavakkeeni kysymykset sellaisiksi, että ne eivät johdatelleet haastatel-

tavaa. Myös haastattelutilanteissa säilytin neutraalin kannan ja pystyin olla tuomatta esiin 

omaa kantaa. Mielestäni sain tulokset esille mahdollisimman totuudenmukaisesti, vääristele-

mättä lopputulosta. Huolehdin tutkimukseni luotettavuudesta ja eettisyydestä sillä, että pi-

dän haastattelemani työntekijät salassa ja hävitän tiedot opinnäytetyön valmistumisen jäl-

keen. Tutkimuksen luottamuksellisuus tarkoittaa sopimusta ja lupausta, mikä tutkittavien 

kanssa tehdään tutkimusaineiston käytöstä (Kuula 2006, 88). Hyvän tutkimustavan mukaisesti, 

kerroin osallistumisen vapaaehtoisuudesta, tutkimuksen tarkoituksesta, aineiston keruuta-

vasta (Kuula 2006, 106). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisätäkseni, olen pyrkinyt se-

lostamaan tarkasti tutkimuksen toteuttamisen vaiheet (Hirsjärvi ym. 2014, 232). 

Mietin, vaikuttiko miten oma jäsenyyteni tässä työyhteisössä tutkimuksen tuloksiin? Sainko 

minä erilaiset tulokset, kun mitä ulkopuolinen tutkimuksen tekijä olisi saanut? Johtuiko minun 

hyvä vastausprosentti siitä, että olen tämän työyhteisön jäsen? Näihin kysymyksiin en voi tie-

tää varmaa vastausta. Olen itse sitä mieltä, että sain paremman vastausprosentin siksi, että 

olen tämän työyhteisön jäsen ja työkaverini halusivat tukea opiskelu-uurastustani. Koen kui-

tenkin että sain varmaankin realistisemmat ja rehellisemmät tulokset, kuin mitä ulkopuolinen 

tutkimuksen tekijä olisi saanut. 

Noudatin tutkimusta tehdessäni hyvää tieteellistä käytäntöä eettisesti hyvän tutkimuksen ai-

kaansaamiseksi. Noudatin rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten 

tallentamisessa, esittämisessä, sekä niiden arvioinnissa. Sovelsin tieteellisen tutkimuksen kri-

teerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. To-

teutin riittävää avoimuutta tutkimustuloksiani julkaistessa. Otin huomioon muiden tutkijoiden 

työn asianmukaisella tavalla. (Hirsjärvi ym. 2014, 23-24.) 
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7 Pohdinta 

Tutkimuksessani keräämäni aineisto osoittautui mielestäni sopivan kokoiseksi, vaikka alkuun 

tuntuikin siltä, että tutkimukseen osallistuvien määrä on suuri. Sain mielestäni rajattua tutki-

mustani hyvin, minkä vuoksi pysyin pääosin hyvin aiheessa. Tutkimuksen myötä minulle heräsi 

kuitenkin joitakin kysymyksiä, esimerkiksi se, että olisinko voinut selvittää tarkemmin, ym-

märsivätkö vastaajat osallisuus -käsitteen tarkoituksen laajemmin. Pidin erittäin positiivisena 

asiana sitä, että tutkimukseen osallistuneilla kasvattajilla oli eri pituista työkokemusta alalta 

ja uskon sen tuoneen vaihtelua vastauksiin. 

Oman työkokemukseni ja tämän opinnäytetyön tekemisen myötä koen sisäistäneeni osallisuus 

-käsitettä laajemmin ja koen saaneeni teoreettisesta viitekehyksestä, sekä tutkimuksen tulok-

sista paljon vinkkejä siitä, miten voin jatkossa kehittää omia ja tiimini osallistamisen taitoja 

työssäni varhaiskasvattajana. Minulle jäi vahvasti mieleen osallistamisen mahdollistamisen 

tärkeys; se että lasten aloitteisiin vastataan ja vaikutusmahdollisuuksia tarjotaan päivittäin, 

kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Yhteisön ja yksilöiden vaikutus vallitsevaan toimintakulttuu-

riin on valtava ja esimiehen tuki ja valvonta erittäin merkityksellinen osallistavan toiminta-

kulttuuriin kehittämisessä ja ylläpitämisessä. 

Olen työskennellyt varhaiskasvattajana noin kymmenen vuotta; ensin lastenhoitajana ja nyt 

kolmatta vuotta lastentarhanopettajana. Työssäni olen tietenkin joutunut perehtymään käy-

tössä olevaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, Vantaan arvoihin ja muihin työtämme 

ohjaaviin asiakirjoihin. Tietoperustani on kuitenkin ollut aika pinnallista, lähinnä olen ollut 

selvillä siitä mitä pitää tehdä ja asioiden syvemmän merkityksen ymmärtäminen on jäänyt 

kohdallani vähän pintapuoliseksi. Sosionomi -koulutus on laajentanut näkemystäni ja osaamis-

tani sosiaalialan eri ulottuvuuksista ja olen saanut esimerkiksi eri menetelmien käytöstä pal-

jon vinkkejä, joita voin hyödyntää työssäni lastentarhanopettajana. En kuitenkaan koe saa-

neeni sosionomi-koulutuksen aikana varhaiskasvatuksen opintojaksoista kovinkaan paljon 

uutta tietoa, jota voisin hyödyntää työssäni. Opinnäytetyöprosessi sen sijaan on lisännyt tie-

toa ja osaamistani varhaiskasvatuksen suhteen paljon. Lähdekirjallisuuden kartoittaminen ja 

siihen tutustuminen, sekä tarkempi syventyminen varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteisiin on saanut minut ymmärtämään enemmän meitä ohjaavien säännös-

ten merkityksiä. 

Tutkimustani voisi hyödyntää työyksikössäni osallistavan toimintakulttuurin kehittämisessä. 

Osa tutkimukseeni osallistuneista näki osallistamisen positiivisena ja osa negatiivisena. Uskoi-

sin että osallistamisen mahdollisuuksien näkeminen voisi lisätä henkilöstön positiivisuutta 

osallistamista kohtaan. Tuloksissa oli paljon hajontaa siinä, kuinka usein lapsia ja vanhempia 

osallistetaan. Uskon että eri käytäntöjen esiin tuomisella henkilöstö voisi saada toisiltaan ver-

taistukea ja vinkkejä siihen, miten osallistamista voisi lisätä omassa ryhmässä ja saada siitä 

päivittäinen tapa toimia. Tutkimuksessa esiin tulleiden lasten ja vanhempien osallistamisen 
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toimintakäytännöt – kuten varhaiskasvatussuunnitelma tai lapsen esiopetussuunnitelma -kes-

kustelut ja lasten aloitteisiin vastaaminen - voitaisiin tuoda kaikille esiin, jotta niitä olisi 

mahdollista hyödyntää kaikissa ryhmissä. Monet vastaajat näkivät vanhempien osallistamisen 

haastavana. Vanhempien osallistamisen kehittäminen olisi mielestäni hyvä, yhteinen kehittä-

misen kohde tulevalle toimintakaudelle. Vanhemmilta itseltään olisi myös hyvä kysyä, millä 

tavoin he haluaisivat osallistua toiminnan suunnitteluun. 

Jatkotutkimusmahdollisuuksia olisi esimerkiksi se, miten lapset ja vanhemmat kokevat osallis-

tamisen päiväkodin toiminnan suunnitteluun. Tutkimuksessa voisi selvittää, mitä lapset ja 

vanhemmat ovat mieltä nykyisistä osallistamisen käytänteistä ja millä muilla keinoin heitä 

voisi osallistaa. Yhtenä jatkotutkimusideana minulle tuli mieleen selvittää se, miten lapset 

kokevat oman osallisuutensa päiväkodissa. Kolmantena jatkotutkimusmahdollisuutena olisi 

mielestäni sen selvittäminen, miten osallistamisesta saataisiin päivittäinen käytäntö jokaisen 

kasvattajamme kesken. 
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Liitteet 

Liite 1 

 

Saatekirje 
 
Hei! 
 
Teen tutkimusta lasten ja vanhempien osallistamisesta päiväkodin toiminnan suunnitte-
luun varhaiskasvatusyksikössänne. Tutkin sitä, miten toimintakulttuuri on teidän (kasvat-
taja) mielestänne muuttunut lasten ja vanhempien osallistamisen myötä. 
 
Kyselyn ensimmäinen osa on oheinen kyselylomake. 
 
Kyselyn toinen osa on teemahaastattelu, jonka toteutan kyselylomakkeesta nousseiden 
teemojen perusteella jälkikäteen. 
 
Tutkimus tehdään anonyyminä, eli sinun tai yksikkönne tietoja ei mainita missään ja ai-
neisto hävitetään asianmukaisesti, kun opinnäytetyöni on valmistunut. 
 
Toivon että sinulla olisi mahdollisuus osallistua tutkimukseeni! 
 
 
Terv. 
Anniina Nurmento 
Sosionomi AMK (lastentarhanopettaja) 
Laurea Ammattikorkeakoulu 
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Liite 2 

Kyselylomake 

Kysely lasten ja vanhempien osallistamisesta päiväkodin toiminnan suunnitteluun 

Ohje: Rastita oikea vaihtoehto 

 

1. Työskentelen (ammattinimike)         a) lastentarhanopettajana               

                                                      b) lastenhoitajana 

2. Olen työskennellyt varhaiskasvattajana      a) 0-3 vuotta            b) 4-8 vuotta         

                                                                c) 9-15 vuotta          d) yli 16 vuotta       

3. Osallisuus (käsite) Tiedän mitä osallisuus tarkoittaa:         a) kyllä 

                                                                                       b) en 

                                                                                       c) en osaa sanoa 

4. Tiedän että minun tulisi osallistaa lapsia ja vanhempia päiväkodin toiminnan 

suunnitte-luun:                                                                            a) kyllä 

                                                                                       b) en 

                                                                                       c) en osaa sanoa 

5. Kuinka usein osallistat/ryhmässäsi osallistetaan lasta (toiminnan suunnittelu, 

arjen tilan-teet):                                                                         a) päivittäin 

                                                                                      b) viikoittain 

                                                                                      c) kuukausittain 

6. Työni on muuttunut, kun osallistamisesta tuli velvoittavaa: 

                                                                                             a) kyllä 

                                                                                             b) ei 

                                                                                             c) en osaa sanoa 
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7. Lapsen osallistaminen on minulle helppoa:          a) kyllä 

                                                                                               b) ei 

                                                                                               c) toisinaan  

8.  Kuvaile muutamalla lauseella, millä keinoilla olet/ryhmässäsi on osallistettu 

lapsia toi-minnan suunnitteluun: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

9. Kuvaile muutamalla lauseella, millä keinoilla olet/ryhmässäsi on osallistettu 

vanhempia toiminnan suunnitteluun: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

10. Kuvaile muutamalla lauseella, miten lasten ja vanhempien osallistaminen toi-

minnan suunnitteluun on muuttanut sinun työtäsi: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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Liite 3 

 

Haastattelukysymykset 

 

1. Miten vanhempien ja lasten osallistaminen on muuttanut työtäsi aiempaan verrat-

tuna? 

2. Onko tämä osallistamisen toimintakulttuuri mielestäsi vakiintunut työntekijöillämme? 

 


