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Tämä opinnäytetyö on selvitystyö pedagogisesta dokumentoinnista Haapajär-
ven varhaiskasvatuksessa. Aiheena pedagoginen dokumentointi on varsin 

ajankohtainen, sillä uusi 1.8.2017 voimaan tullut varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet korostaa pedagogisen dokumentoinnin olevan varhaiskasvatuksen 
toiminnan perusta. Lisäksi selvitystyölle oli tarvetta Haapajärven varhaiskasva-

tuksen Kasvattajan käsikirja projektiin. Työn keskeinen tavoite on koostaa ja 
selventää mitä tarkoittaa pedagoginen dokumentointi Haapajärven varhaiskas-

vatuksessa, sekä miten sitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa.  
 
Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta, Haapajärven varhaiskasvattaji lle pide-

tystä esitelmästä kyselyn tulosten pohjalta, sekä Haapajärven varhaiskasvatuk-
sessa tapahtuvasta pedagogisen dokumentoinnin yhteenvedosta, joka linkite-

tään Kasvattajan käsikirjaan. Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus, minkä to-
teutin sähköpostikyselyllä, joka suunnattiin Haapajärven varhaiskasvatuksessa 
työskenteleville lastentarhanopettajille.  

 
Tuloksista kävi ilmi, että Haapajärven varhaiskasvatuksessa pedagoginen do-

kumentointi nähdään jatkuvana työmenetelmänä, jossa lapsi nähdään yksi lönä 
ja jonka tavoitteena on tuoda esille lapsen kasvu, kehitys, oppiminen ja oivalta-
minen myönteisellä tavalla. Lisäksi pedagoginen dokumentointi nähdään keino-

na tehdä varhaiskasvatus näkyväksi. Vaikka pedagoginen dokumentointi koet-
tiin Haapajärven varhaiskasvatuksessa hyödyllisenä ja tärkeänä, niin myös 

haasteita menetelmän käyttöön liittyen löytyi.  
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This thesis is a research of pedagogical documentation in early childhood ed u-
cation in Haapajärvi. The new foundation of early childhood development pla n-
ning, valid since Jan 8th 2017, emphasizes the importance of pedagogical doc-

umentation as a foundation of early childhood development, making this a very 
relevant topic. In addition, research was needed for developing the “Handbook 

of early childhood development teacher in Haapajärvi”. The purpose of this work 
is to collect and clarify the meaning of pedagogical documentation in early 
childhood development in Haapajärvi, and how it could be used when develop-

ing the curriculum. 
 

The thesis consists of a theory section, a questionnaire based presentation held 
for early childhood development teachers of Haapajärvi, and a summary of 
pedagogical documentation in early childhood development in Haapajärvi, 

which will be linked into the “Handbook of early development teacher in 
Haapajärvi”. My thesis is a qualitative research, which I executed by email 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni on selvitystyö pedagogisesta dokumentoinnista Haapajärven 

varhaiskasvatuksessa. Pedagoginen dokumentointi valikoitui aiheekseni kah-

desta aihevaihtoehdosta, jotka esitin Haapajärven varhaiskasvatuksen esimie-

hille tammikuussa 2018. Toisena vaihtoehtona olisi ollut vanhempien osallisuus, 

mutta päädyimme aiheen hylkäämiseen, koska vanhemmilta, sekä henkilökun-

nalta oli vastikään kyselty aiheesta toisen hankkeen tiimoilta.  

 

Pedagoginen dokumentointi on aiheena varsin ajankohtainen, sillä 1.8.2017 

voimaan tullut uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostaa pedagogi-

sen dokumentoinnin olevan varhaiskasvatuksen toiminnan perusta. Ensimmäis-

tä kertaa Opetushallituksen laatimista ohjeista on tullut normi, eli ne ovat ve l-

voittavia määräyksiä, eivätkä suosituksia, niin kuin ne ovat aiemmin olleet. Toi-

sin sanoen pedagoginen dokumentointi on aiheena ja sanana pyörinyt jo pitkää 

varhaiskasvatuksessa, mutta varsinainen johdon mukainen käytäntö, sekä tut-

kimus ovat uutta. Lisäksi aiheen valintaan vaikutti Haapajärven varhaiskasva-

tuksessa käynnissä oleva Kasvattajan käsikirja projekti, jonka osaksi minun 

tuottama pedagoginen dokumentointi osio luontevasti istui, näin opinnäytetyöni 

sai myös varsin tarpeellisen leiman. Pedagoginen dokumentointi on lisäksi aihe, 

joka itseäni kiinnostaa ja jonka koen itselleni olevan tarpeellinen ajatellen tule-

vaa lastentarhanopettajan työtäni. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016, 8-9, 37.)  

 

Opinnäytetyöni keskeisiä kysymyksiä ovat miten pedagogista dokumentointia 

toteutetaan Haapajärven varhaiskasvatuksessa, sekä kuinka pedagogista do-

kumentointi hyödynnetään Haapajärven varhaiskasvatuksen toiminnan suunnit-

telussa? Lisäksi pyrin avaamaan pedagogisen dokumentoinnin käsitettä. Aluksi 

käsittelen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä, sekä Haapajärven varhais-

kasvatuksen rakennetta. Seuraavaksi siirryn käsittelemään pedagogisen doku-

mentoinnin käsitettä historian avulla peilaten sitä Reggio Emilia -

pedagogiikkaan. Selvennän vielä dokumentoinnin ja pedagogisen dokumen-

toinnin käsitteiden eroja, sillä käsitteet ovat varsin lähellä toisiaan ja välillä jopa 

mahdotonta erotella toisistaan.   
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Neljännessä kappaleessa käsittelen opinnäytetyön toteutusta, aloittaen tutki-

muskysymyksistä. Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus, jossa aineisto kerät-

tiin sähköpostikyselyn avulla Haapajärven varhaiskasvatuksessa työskentelevi l-

tä lastentarhanopettajilta, jotka työskentelevät eri yksiköissä. Lisäksi käsittelen 

tutkimukseni eettisyyttä ja luotettavuutta. Neljännen luvun lopussa käsittelen 

vielä käyttämääni tietoperustaa.  

 

Viidennessä luvussa käsittelen tutkimustuloksia kahdessa eri alaotsikossa, jotka 

pohjautuvat tutkimuskysymyksiini. Vastausten koontiin käytin teemoittelua, joka 

oli luontevin tapa käsitellä aineistoa. Luvussa on koottu yhteen lastentarha n-

opettajien mietteitä yleisesti pedagogisesta dokumentoinnista, sekä sen hyö-

dynnettävyydestä käytännön työssä.  

 

Viimeinen luku sisältää tutkimuksen johtopäätökset, sekä omaa pohdintaani 

liittyen opinnäytetyön toteutukseen, mahdollisiin muutostarpeisiin koskien kyse-

lylomaketta, sekä tutkimuksen jatkojalostamis mahdollisuuksia tulevaisuudessa.  
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2 VARHAISKASVATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

Tässä luvussa käsittelen lyhyesti varhaiskasvatuksen määritelmää Suomessa, 

sekä varhaiskasvatusta määrääviä lakeja ja asetuksia. Lukijalle avaan myös 

Haapajärven varhaiskasvatuksen rakennetta ja toimintaympäristöjä, sekä Haa-

pajärven varhaiskasvatussuunnitelman yhteisiä tavoitteita. Koska opinnäytetyö-

ni linkittyy Kasvattajan käsikirja projektiin, avaan myös tätä käsitettä, sekä sen 

käyttötarkoitusta.   

2.1 Varhaiskasvatus Suomessa 

Suppeasti määriteltynä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelma l-

lista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonai-

suutta, jossa erityisesti pedagogiikka painottuu. Varhaiskasvatusta voidaan jär-

jestää päiväkodeissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena ku-

ten kerho- ja leikkitoimintana. (THL, 2017.) Varhaiskasvatus on yhteiskunnalli-

nen palvelu, laajemman tulkinnan mukaan varhaiskasvatuksen perustehtäviin 

kuuluvat edellisten lisäksi myös verkostotyö, lasten huoltajien kanssa tehtävä 

työ ja lastensuojelun tukitoimi. (Koivunen 2009, 11.)Varhaiskasvatus on lasten 

tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. 

Lisäksi varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea huoltajia kasvatustyössä sekä 

mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään ja opiskeluun. (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2016, 14.) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa varhaiskasvatuksen yleisestä suunnittelus-

ta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä lainsäädännön valmistelusta, taatakseen 

mahdollisimman laadukkaan, oikeudenmukaisen ja turvallisen varhaiskasvatuk-

sen jokaiselle. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017). Varhaiskasvatuksen järjes-

tämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen perustuslakiin, varhaiskasva-

tuslakiin ja päivähoidosta annettuun asetukseen sekä Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteisiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 14).  
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2.2 Haapajärven varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuslaissa sanotaan, että kunta on velvollinen järjestämään var-

haiskasvatusta niin laajasti tai sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa on tar-

vetta. Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää varhaiskasvatuksen itse tai hankkia 

palveluja julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2016, 14). Haapajärven varhaiskasvatuspalvelut vastaavat 

perheiden tarpeisiin järjestämällä varhaiskasvatuspalveluita kunnassa esiinty-

vää tarvetta vastaavasti kunnallisissa päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa.  

 

Haapajärvellä toimii kolme päiväkotia. Päiväkoti Satakieli on 89-lapsipaikkainen 

päiväkoti, joka on avoinna arkipäivisin noin klo 6.30-17.30 välisenä aikana. Päi-

väkoti Kartano on 42 – lapsipaikkainen vuorohoitoyksikkö. Kartano toimii tarvit-

taessa kaikkina viikonpäivinä ja ympärivuorokauden. Päiväkoti Satulaakso vas-

taa esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta sekä järjestää 1-5-vuotiaiden 20 

tunnin varhaiskasvatusoikeuden mukaisen varhaiskasvatuksen, sitä tarvitsevi l-

le. Tällä hetkellä Haapajärvellä on yhdeksän perhepäivähoitajaa, jotka hoitavat 

lapsia omassa kodissaan. (Haapajärven kaupunki 2018, Suhonen 2018)  

 

Haapajärven varhaiskasvatussuunnitelman mukaan varhaiskasvatuksen tavoi t-

teena on onnellinen lapsuus, jossa lapsi nähdään lapsena ja hänellä on oikeus 

tulla hyväksytyksi omana itsenään. Varhaiskasvatus on välittämistä, jossa hoito, 

kasvatus ja opetus muodostavat kokonaisuuden. Varhaiskasvatus on suunni-

telmallista ja tavoitteellista toimintaa sekä lapsen elämässä tapahtuvaa kasva-

tuksellista vuorovaikutusta, jossa myös leikillä on keskeinen merkitys. Tärkeänä 

nähdään huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kiinteä yhteistyö, jotta 

yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuu-

den. (Haapajärven varhaiskasvatussuunnitelma 2017, 3-4). 

 

2.3 Kasvattajan käsikirja 

Kasvattajan käsikirja projektin tarkoitus on yhteneväistää Haapajärven varhais-

kasvatuksen toimintatavat ja toimia samalla perehdytyskansiona uusille työnte-



9 

 

kijöille. Käsikirja koostuu toimintatapojen yhteenvedoista, eli yhteisesti sovituista 

pelisäännöistä, sekä ohjeistuksista liittyen arjen työhön, kuten työntekijöiden 

sovituista työkäytännöistä, sairastapauksista sekä tapaturmista työpaikalla. 

Kasvattajan käsikirjasta löytyvät yleisimmät lomakkeet, joita käytetään arjen 

työssä niin oman, kuin lapsen toiminnan dokumentointiin.  Se on koottu yhdes-

sä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa, eli kaikki varhaiskasvattajat ovat 

osallistuneet sen tekoon.  

 

Kasvattajan käsikirja iltapalavereita on pidetty henkilökunnalle neljä kertaa, joka 

kerta eri aiheen tiimoilta. Ensimmäisellä kerralla 11.1.2018 aiheena oli ammatti-

taitoinen kasvattaja ja kun huoli herää. Toisella kerralla 7.2.2018 aiheena oli 

toimintaohjeiden päivittäminen ja kertaaminen turvallisuuskansiosta. Kolmas 

kerta järjestettiin 13.3.2018, jolloin varhaiskasvattajien tehtävänä oli koostaa 

havainnointilomakkeet eri ikäryhmille. Viimeinen eli neljäs kerta pidettiin 

11.4.2018, jolloin aiheena olivat tiimisopimus ja pedagoginen dokumentointi. 

Tuolloin 11.4 pidin PowerPoint esitelmän (Liite 3) varhaiskasvatuksen henkilö-

kunnalle, jossa esitin tutkimustuloksiani pedagogisen dokumentoinnin nykytilas-

ta Haapajärven varhaiskasvatuksessa. 

 

Kasvattajan käsikirja on tarkoitus saada käyttöön jokaiseen yksikköön 2019 

vuoden alussa, jonka jälkeen aiemmat yksikkökohtaiset perehdytyskansiot pois-

tuvat käytöstä. Vaikka Kasvattajan käsikirjan on tarkoitus olla yhteneväinen jo-

kaisessa yksikössä, niin jokainen yksikkö muokkaa sitä vielä omaan käyttötar-

koitukseensa sopivaksi täyttämällä sinne esimerkiksi oman yksikkönsä piha-

säännöt sekä eri vuorojen työtehtävät.  
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3 PEDEAGOGINEN DOKUMENTOINTI 

Avaan tässä kappaleessa dokumentoinnin, sekä pedagogisen dokumentoinnin 

käsitteitä historian kautta käsittelemällä dokumentoinnin juuria Reggio Emilia –

pedagogiikan avulla. Lisäksi avaan käsitteitä Kati Rintakorven väitöskirjaan 

Varhaiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista dokumentointia pohja-

ten, sekä hänen kirjaa Tää on meidän maailma! Pedagoginen dokumentointi 

varhaiskasvatuksessa apuna käyttäen. Muita määritelmää avaavia lähteitä ovat 

lisäksi Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet (2016), sekä Koivusen ja 

Lahtisen Kasvukiikarissa. Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille teokset.  

3.1 Dokumentoinnin juuret – Reggio Emilia -pedagogiikka 

Varhaiskasvatuksessa tapahtuva dokumentointi juontaa juurensa italialaiseen 

Reggio Emilia-kasvatusajatteluun, jonka filosofia pohjautuu yhteisön arvoihin, 

joita ovat lasten ja aikuisten oikeus olla oman elämänsä tärkeitä toimijoita, sub-

jektius, moninaisuuden kunnioittaminen, demokratia ja osallisuus, oppiminen, 

leikki, ilo ja tunteet – elämän kaikki sadat kielet (Päiväkoti Emilia 2018). Profes-

sori Loris Malaguzzia (1921-1994) kutsutaan Reggio Emilian tulisieluksi, hänen 

näkemyksensä lapsesta, jolla on sata kieltä ja oikeus ilmaista itseään niillä kai-

killa on luonut pohjan Reggio Emilia-kasvatusajattelulle. (Wallin 2000,13.)  

 

Loris Malaguzzin mukaan lapsia vähätellään yhteiskunnassa, jossa heidät nä h-

dään pieninä, ymmärtämättöminä ja vailla vastuuntuntoa omista tekemisistään 

– näin myös lapsen tarpeita pidetään vähäisinä. Reggio Emilia-pedagogiikassa 

pyritään muuttamaan tätä käsitystä antamalla lapsille päärooli, vastuuta ja työ-

tehtäviä, jotta lapset vähitellen oppisivat hallitsemaan aikaa, tilaa ja esineitä se-

kä persoonallisuuttaan ja näin ollen lasten kyky huomioonottamiseen, läheisyy-

teen, yksityisyyteen ja yhteistyöhön kasvaisi. (Wallin 1990, 57.) Reggio Emilian 

näkemyksen mukaan lapsi kuuluu ennen kaikkea itselleen ja on oman elämän-

sä päätekijä. Lapsi nähdään perimän ja ympäristön yhteistuloksena, jossa asioi-

ta opitaan ja oivalletaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Lähtökohtana 

ei käytetä opettamista tai alistamista vaan päiväkodin tulisi tarjo ta rikas ja avoin 

oppimisympäristö luonnostaan uteliaille lapsille. Reggio Emilia -pedagogiikassa 
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aikuiset eivät opeta tietoa lapsille, vaan lapset oppivat tietoa itse aikuisten in-

nostamina. (Liimola & Voutilainen 1993, 34-35., Wallin 1990, 87-88.) 

 

Dokumentointi on olennainen osa Reggio Emilia –pedagogiikkaa, jossa tärkeä-

nä pidetään sitä, että päiväkodin toiminta on avointa ja julkista. Dokumentointia 

pidetään keinona jolla seurataan lasten kehitystä, arvioidaan omaa työtä ja pi-

detään vanhemmat ajan tasalla päiväkodin tapahtumista, kun dokumentointi on 

tehty hyvin, työstä voi keskustella paljon syvällisemmin. (Wallin 1990, 75.) Rin-

takorven mukaan kokonaisvaltaisessa dokumentoinnissa on kyse lapsen oppi-

misprosessin havainnoimisesta ja ne on tarkoitettu myöhempää tarkastelua var-

ten. (Rintakorpi 2009, 85.)  

 

3.2 Dokumentoinnista pedagogiseen dokumentointiin 

Käsitteet dokumentointi ja pedagoginen dokumentointi ymmärretään varhais-

kasvatuksessa monilla tavoilla. Väitöskirjassaan Varhaiskasvatuksen tallenta-

misesta kohti pedagogista dokumentointia Kati Rintakorpi tuo esille tutkijoiden 

havaintoja dokumentointiin liittyvästä kaksijakoisuudesta, mikä näkyy doku-

menttien tulkintatavoissa ja vallalla olevasta opetussuunnitelmaperinteestä. 

Anglosaksinen näkökulma on koulumainen, jossa dokumentoinnin avulla keski-

tytään lasten tulosten ja suoritusten mittaamiseen suhteessa ennalta sovittuihin 

ja oletettuihin ikäsidonnaisiin tiedollisiin tai taidollisiin tavoitteisiin. Pohjoismai-

nen näkökulma on sosiaalipedagoginen, jossa näkökulma on laajempi ja kehi-

tyksen ja oppimisen osa-alueet nähdään laajoina ja suuntaa-antavina. Näkö-

kulmassa pääpaino on koko prosessilla, jossa pedagogisella dokumentoinnilla 

pyritään tulkitsemaan, ymmärtämään ja muokkaamaan toimintaa yhdessä las-

ten ja vanhempien kanssa, heidän tarpeitaan vastaavaksi. (Rintakorpi 2018, 14-

15.) 

 

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa dokumentointia on toteutettu pitkään. 

Yksittäisiä dokumentointitapoja on monia, joista yleisimmät lienee; valokuvaus, 

videointi, lasten sadutus ja haastatteleminen, sekä erilaiset havainnointia tuke-

vat lomakkeet. Perinteisesti ajatellaan, että dokumentoinnin tarkoitus on tehdä 
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toiminta näkyväksi niin lapsille, huoltajille kuin varhaiskasvattajille. Dokume n-

tointi on nähty keinona tuoda näkyväksi lapsen oppiminen ja kehittyminen. Arjen 

tasolla ajatellen dokumentointi palvelee vanhempia kasvattamalla heidän tieto-

aan siitä, mitä varhaiskasvatuksessa tehdään ja on tehty.(Koivunen & Lahtinen 

2015 ,77-82; Rintakorpi &Vihmari-Henttonen 2017, 10.) 

 

Edellä mainitut dokumentit saavat pedagogisen funktion, kun niistä saatavaa 

tietoa käsitellään ja hyödynnetään pedagogista toimintaa suunniteltaessa, to-

teuttaessa, arvioitaessa ja kehittäessä. Varhaiskasvatussuunnitelman perustei-

den mukaan: ”Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, 

toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeinen työmenetelmä. Se on pro-

sessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muo-

dostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. Pedagoginen dokumentointi 

mahdollistaa lasten ja huoltajien osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitte-

luun ja kehittämiseen.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 37). 

 

Käytännössä ero dokumentoinnin ja pedagogisen dokumentoinnin välillä on 

häilyvä. Kun puhutaan pelkästä dokumentoinnista, tarkoitetaan sillä yleisesti 

toiminnan tallentamista ja näkyväksi tekemistä, toiminnasta tiedottamista, sekä 

erinäisten muistojen tallentamista myöhemmin tapahtuvaa reflektiota varten. 

Suomalaisissa päiväkodeissa tätä dokumentointia on tehty jo pitkään, siitä ker-

tovat mm. lasten askarteluiden esille laitto, valokuvat jotka tallennetaan erilaisin 

keinoin, päiväkotien Facebook-sivut, sekä lapsihaastattelut. Kaikki edellä maini-

tut dokumentoinnin keinot ovat tärkeitä ja olennainen osa pedagogista doku-

mentointi, jonka välineitä dokumentoinnista saadut tuotokset ovat. Kun puhu-

taan pedagogisesta dokumentoinnista käyttöön otetaan dokumentoinnista saa-

dut tuotokset ja niiden sisältöä aletaan yhdessä reflektoimaan oman tiimin, las-

ten ja vanhempien kanssa. Tämä prosessointi antaa merkityksen dokumentoin-

tityölle, sillä pelkät dokumentit eivät vielä edesauta varhaiskasvatuksen kehi t-

tämistä. Rintakorven mukaan dokumentointi tarkoittaa sisältöjen tuottamista, 

mutta pedagogisella dokumentoinnilla tarkoitetaan varhaiskasvatustoiminnan 

suuntaamista ja muokkaamista saadun tiedon ja uuden ymmärryksen avulla. 

(Rintakorpi 2017, 10.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Tässä luvussa käsittelen opinnäytetyöni toteutusta kokonaisuudessaan. Alkuun 

esittelen tutkimuskysymykset sekä käytetyn tutkimusmenetelmän, josta siirryn 

aineiston keruu ja analysointi vaiheeseen. Lopuksi käsittelen tutkimuksen eetti-

syyttä sekä luotettavuutta. Viimeiseksi avaan vielä käyttämääni tietoperustaa. 

4.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää mitä pedagoginen dokumentointi on ja 

miten se toteutuu Haapajärven varhaiskasvatuksen eri toimintayksiköissä. Näi-

den tutkimustehtävien pohjalta muotoutui kaksi tutkimuskysymystä: 

 

 Miten pedagogista dokumentointia toteutetaan Haapajärven 

varhaiskasvatuksessa? 

 Kuinka pedagogista dokumentointia hyödynnetään Haapajärven 

varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa? 

 

Opinnäytetyöni on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Lapin ammattikorkea-

koulun ohjeistuksen mukaan laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtä-

mään todellisuutta, käyttäen laadulliselle tutkimukselle ominaisia tutkimusmene-

telmiä, joissa on ihmisten omin sanoin kirjallisesti tai suullisesti tuotettua aineis-

toa, tai sellaista aineistoa joka perustuu tutki jan omiin havaintoihin tutkittavasta.  

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan tutkimuksen 

tarkoituksena on saada mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys tutkittavasta  

ilmiöstä, tapahtumasta tai toiminnasta. (Lapin ammattikorkeakoulu 2017; Tuomi 

& Sarajärvi 2009.) 

 

Prosessimaisuus on ominaista laadulliselle tutkimukselle, mikä tarkoittaa, että 

etukäteen laaditun tutkimussuunnitelman täytyy olla joustava ja tarpeen mukaan 

muutettavissa oleva tutkimuksen edetessä olosuhteiden mukaisesti. Laadulli-

sessa tutkimuksessa kohdejoukko valitaan tarkoituksen mukaisesti ja tapauksia 

käsitellään ainutlaatuisina, tutkimustuloksia tarkastellaan monitahoisesti ja yksi-

tyiskohtaisesti, jolloin lähtökohtana ei pidä olla teorian tai hypoteesin testaami-
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nen, vaan odottamattomien ja uusien seikkojen paljastaminen. (Hirsjärvi, Re-

mes & Saravaara 2013, 160-164.) 

 

Yksi laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelmä on kysely, jota käytin omassa 

opinnäytetyössäni.  Tuomen ja Sarajärven mukaan kyselyn idea on hyvin yksi n-

kertainen, kun halutaan tietää mitä ihminen ajattelee, tai miksi hän toimii niin 

kuin toimii, on järkevää kysyä asiaa häneltä. Kyselytutkimuksen etuna voidaan 

pitää nopeutta, sekä vaivatonta aineiston saantia. Myös aikataulu ja kustannuk-

set voidaan arvioida melko tarkasti. Lisäksi huolella suunnitellun kyselyn aineis-

to on helposti analysoitavissa. Kyselytutkimuksen suurimpana ongelmana pide-

tään vastauskatoa, johon vaikuttaa vastaajajoukon koko, sekä tutkimuksen ai-

hepiiri. Kun lomake suunnataan jollekin erityisryhmälle, kuten tässä tapaukses-

sa lastentarhanopettajille, sekä kyselyn aihe sattuu olemaan ryhmälle erityisen 

tärkeä, voidaan odottaa korkeampaa vastausprosenttia. Kyselytutkimuksen 

heikkouksina pidetään myös aineiston pinnallisuutta, koska ei ole mahdollista 

varmistua siitä, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen, eli 

ovatko vastaukset huolella ja rehellisesti laadittu, myös väärinymmärrykset k y-

symysten suhteen ovat mahdollisia. (Tuomi & Sarajajärvi 2018, 84-86; Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 195-196.) 

 

4.2 Aineiston keruu ja analyysi  

Tutkimusmenetelmänä käytin kyselylomaketta (Liite 1), joka lähetettiin kaikille 

kahdeksalle Haapajärvellä työskentelevälle lastentarhanopettajalle sähköpostit-

se maaliskuun loppupuolella ja vastausaikaa annoin reilun viikon, lähetin myös 

muistutus viestin lastentarhanopettajille vastausajan puolivälin paikkeilla. Ennen 

kyselyn lähettämistä maaliskuussa teimme toimeksiantosopimuksen Haapajär-

ven varhaiskasvatuksen kanssa, eli hain tutkimuslupaa Haapajärven sivistysjo h-

tajalta.   

 

Lastentarhanopettajille suunnattu kysely koostui avoimista kysymyksistä, joiden 

tarkoituksena oli selvittää lastentarhanopettajien kokemuksia heidän käyttämis-

tään pedagogisen dokumentoinnin työskentelytavoista, niiden hyödynnettävyy-
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destä lapsen, lapsiryhmän, huoltajien ja muiden varhaiskasvattajien kanssa te h-

tävässä yhteistyössä, sekä mahdollisista haasteista. Taustatiedoissa kysyin 

lastentarhanopettajien työvuosia Haapajärven varhaiskasvatuksessa sekä kou-

lutusta, nähdäkseni onko vastuksissa havaittavissa eroja koulutuksen tai työko-

kemuksen suhteen.  

 

Suuntasin kyselyni vain ryhmien lastentarhanopettajille, koska heillä on varhais-

kasvatuslain sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan 

pedagoginen vastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunni-

temallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja 

kehittämisestä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 17 & varhais-

kasvatuslaki 1 ja 7 a§) Lisäksi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

(2016) mukaan; Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta ja toteutumi-

sen arvioinnista päiväkodeissa vastaa henkilö, jolla on lastentarhanopettajan 

kelpoisuus. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 10). Syynä rajauk-

seen oli myös opinnäytetyöni aikataulutus, sekä aineiston pitäminen maltillise-

na. Koin myös, että juuri lastentarhanopettajat, jotka ovat saaneet pedagogisen 

koulutuksen, tuottivat kyselyyni täsmällisiä ja juuri heidän pedagogista osaamis-

taan ja työskentelytapojaan kuvaavia vastauksia. 

 

4.3 Tutkimuksen eettisyys  

Sosiaalialan tutkimuksissa, niin kuin myös opinnäytetöissä korostuu ennen 

kaikkea työn eettisyys, sillä tutkimuksen tarkastelun kohteena on inhimillinen 

elämä eri muodoissaan. Tutkijalla, kuten myös sosiaalialan ammatti laisella tulee 

olla kriittinen työote, mikä tarkoittaa sitä että asioita osataan kyseenalaistaa ja 

tarkastella laaja-alaisesti. Tämä koskee sekä tutkimustuloksia, että omaa työn-

otetta. Eettisten ohjeiden, etikkaa analysoivien tekstien, sekä näitä teemoja 

työstävien työryhmien yleistyminen on osoitus siitä, että tutkimuseettisiä kysy-

myksiä on alettu pohtia yhä laaja-alaisemmin. Virallinen ohjaava rooli on Tutki-

museettisellä neuvottelukunnalla (asetus 1347/1991), joka on laatinut ohjeistuk-

sen: Hyvä tieteellinen käytäntö ja loukkausten käsitteleminen, yhteistyössä 
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suomalaisten tiedeyhteisöjen kanssa, jota tulee noudattaa kaikissa tutkimuksis-

sa. (Pohjola 2007, 13.)   

 

Opinnäytetyössäni noudatan tutkimuseettisen neuvottelulautakunnan laatimia 

eettisiä periaatteita, jotka jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen, joita ovat; Tutkit-

tavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen 

sekä yksityisyys ja tietosuoja. Tutkimukseeni osallistuvien henkilöiden itsemää-

räämisoikeus näkyy siinä, että tutkimukseeni osallistuminen oli vapaaehtoista. 

Tiedotin tutkimukseen osallistuvia tutkimuksen kulusta, sen käyttötarkoitukses-

ta, sekä mahdollisista vaikutuksista. Huolehdin vastaajien yksityisyydestä ja 

anonyymiydestä niin, että tutkimuksessani ei esitellä yksittäisen vastaajan tieto-

ja niin että hänet voitaisiin tunnistaa, sekä käsittelen aineistoa ehdottoman luot-

tamuksellisesti. Kirjoittaessani tutkittavista kunnioitan heidän vastauksiaan ja 

mielipiteitään. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4-11.) 

 

Tutkimuksen eettisyyteen kuuluu myös se, että saatuja tuloksia arvioidaan tar-

kasti ja kriittisesti, sekä niin ettei tutkimustuloksia yleistä liiaksi, tähän olen pyr-

kinyt omassa tutkimuksessani. Lisäksi aineiston analyysi vaiheessa ja tutkimus-

tuloksia kirjoittaessa pyrin kiinnittämään huomiota siihen, että kaikki tulkinnat 

pohjautuvat kyselystä saatuihin vastauksiin, eikä omiin mielipiteisiini tai koke-

muksiini. (Pohjola 2007, 22-28.) 

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Kyselytutkimuksen tarkoituksena on hankkia tutkimukseen tarkoituksen mukais-

ta tietoa, joka on todenmukaista ja virheetöntä. Tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnissa voidaan käyttää monia erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. Yleensä 

metodikirjallisuudessa tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään validitee-

tin ja reliabiliteetin käsittein. Validius käsite tarkoittaa mittarin tai tutkimusmene-

telmän kykyä mitata juuri sitä mitä ollaan tutkimassa. Reliabiliteetin käsitteellä 

tarkoitetaan tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta, eli siis sen kykyä antaa 

ei sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen toteutuksessa virheiden osuus pyri-

tään minimoimaan, tätä varten keskeiset virhelähteet täytyy tunnistaa ja niiden 
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vaikutus tutkimustuloksiin täytyy raportoida mahdollisimman kattavasti ja rehel-

lisesti, jolloin tutkimuksen lukija voi arvioida virheiden vaikutusta tutkimuksen 

luotettavuuteen. (Tuomi & Sarajärvi 2017, 158-165; Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2009, 231-233.)  

 

Opinnäytetyöni luotettavuuden kannalta vain lastentarhanopettajien haastatte-

luihin tyytyminen ei tuota koko Haapajärven varhaiskasvatuksen henkilöstön 

näkökulmaa pedagogisesta dokumentoinnista. Vaikka lastentarhanopettajilla on 

ryhmiensä pedagoginen vastuu, ei se tarkoita, etteivätkö varhaiskasvatuksen 

muut työntekijät toteuttaisi pedagogiikkaa kaiken aikaa osana työtään. Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan pedagogiikan painottuminen 

varhaiskasvatuksen arjessa edellyttää, että henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys 

siitä, miten lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää. 

Tästä näkökulmasta laadukkaan pedagogiikan taustalla on koko lapsiryhmän 

työntekijöiden näkemys. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016,20).  

 

4.5 Opinnäytetyön tietoperusta 

Koska pedagogista dokumentointia ei ole Suomessa vielä juurikaan tutkittu pe-

rustuu opinnäytetyöni tietoperusta suurilta osin Kati Rintakorven väitöstutkimuk-

seen; Varhaiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista dokumentointia, 

sekä Kati Rintakorven ja Elsa Vihmari-Henttosen tuottamaan kirjaan; Tää on 

meidän maailma! Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa. Lisäksi 

aiheesta on olemassa aiempia opinnäytetöitä, joista esittelen muutaman. Opin-

näytetyössäni tärkeitä tiedonlähteitä ovat myös; Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, Haapajärven oma varhaiskasvatussuunnitelma, sekä lapsen varhais-

kasvatussuunnitelma.  

 

Väitöstutkimuksessaan Kati Rintakorpi tutkii varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa 

dokumentointia ja siihen liittyvää pedagogisen dokumentoinnin prosessia, kol-

men laadullisen tutkimuksen sekä yhden määrällisen tutkimuksen keinoin, johon 

osallistui niin varhaiskasvattajia, vanhempia kuin lapsia. Tutkimustulosten mu-

kaan pedagoginen dokumentointi jatkuvana prosessina varhaiskasvatuksessa 
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on vasta muovautumasta ja monet varhaiskasvattajat käyttävät sitä vähän tai ei 

ollenkaan työssään. Pedagogisen dokumentoinnin käytön vähyyttä perusteltiin 

ajan puutteella, käytettävissä olevien välineiden vähyydellä ja osaamattomuu-

della. Rintakorven tutkimuksen perusteella pedagoginen dokumentointi on yh-

teydessä lapsilähtöiseen ja kehittyvään toimintakulttuuriin, jossa voidaan yh-

dessä lasten ja perheiden kanssa luoda merkityksiä arjen ilmiöille, sekä käsit-

teellistää ja muokata niitä. (Rintakorpi 2018, 5-6.) 

 

Maunula ja Sirjala (2014) ovat selvittäneet opinnäytetyössään useamman päi-

väkodin varhaiskasvattajien näkemyksiä pedagogisesta dokumentoinnista laa-

dullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuksessaan he ovat selvittäneet minkälaista 

pedagogista dokumentointia varhaiskasvattajat käyttävät ja kuinka pedagogisia 

dokumentteja käytetään kasvatuskumppanuuden tukena. Tutkimuksessa selvi-

si, että kasvattajien ja päiväkotien välillä ilmeni eroja pedagogisen dokume n-

toinnin laajuudessa ja intensiteetissä. Suosituimpia dokumentointikeinoja olivat 

kynä ja paperi sekä valokuvaus, joita hyödynnettiin etenkin kasvunkansioiden 

tekemisessä. Kaikki tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvattajat kokivat pe-

dagogisen dokumentoinnin tukevan kasvatuskumppanuutta esimerkiksi keskus-

telun avaajana ja muistamisen tukena vanhempien kanssa käytävässä yhteis-

työssä. Pedagogisen dokumentoinnin haasteeksi tutkimuksessa nousivat kiire 

ja ajanpuute. (Maunula & Sirjala 2014, 10-18.) 

 

Rauhala (2017) on selvittänyt opinnäytetyössään varhaiskasvattajien näkemyk-

siä pedagogisen dokumentoinnin toteuttamisesta, laadullisen tutkimuksen kei-

noin. Tutkimukseen osallistui yhden päiväkodin varhaiskasvattajat ja heille 

suunnattiin kysely tiimeittäin, jotta tiimit pohtivat juuri omia pedagogiseen dok u-

mentointiin liittyviä käytäntöjä. Tutkimuksen mukaan varhaiskasvattajat käyttä-

vät pedagogista dokumentointia vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön, sekä 

toiminannan suunnittelun ja arvioimisen tukena. Eniten käytettyjä pedagogisen 

dokumentoinnin menetelmiä olivat valokuvaus ja havaintojen kirjaaminen. Pe-

dagogisen dokumentoinnin haasteeksi nousi ajanpuute. (Rauhala 2017, 1, 14-

20.) 
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Sorrin (2017) opinnäytetyö on selvitystyö pedagogisesta dokumentoinnista var-

haiskasvatuksessa. Työn tavoite on koostaa lukijalle tietoa pedagogisesta do-

kumentoinnista ja tarjota yhteenveto Tornion varhaiskasvatuksen henkilöstön 

käyttöön. Työn keskeiset kysymykset ovat; mitä pedagoginen dokumentointi 

varhaiskasvatuksessa tarkoittaa ja miksi pedagogista dokumentointia tehdään 

varhaiskasvatuksessa? Kenen hyväksi pedagogista dokumentointia tehdään ja 

mitkä ovat sen haasteet? Työ on laadullinen tutkimus jonka aineistona Sorri 

käyttää omia havaintoja, ajankohtaista kirjallisuutta ja artikkeleita. (Sorri 2017, 

5-9.) 
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5 PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI VARHAISKASVATUKSESSA 

Esittelen tässä luvussa tutkimuksessa saatuja tuloksia varhaiskasvattajien nä-

kemyksistä pedagogisen dokumentoinnin toteuttamisesta Haapajärven varhais-

kasvatuksessa. Olen teemoitellut tutkimuskysymykset ja jakanut ne alalukuihin 

seuraavasti tutkimuskysymysten pohjalta; Pedagoginen dokumentointi Haapa-

järven varhaiskasvatuksessa ja pedagogisten dokumenttien hyödyntäminen 

Haapajärven varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa.  

 

Kyselyyni vastasi seitsemän lastentarhanopettajaa kahdeksasta. Vastauksista 

kävi ilmi, että pääsääntöisesti lastentarhanopettajat ovat työskennelleet Haapa-

järven varhaiskasvatuksessa alle viisi vuotta. Kaksi lastentarhanopettajaa ovat 

yliopiston käyneitä, loput viisi sosionomi (AMK) koulutuksen käyneitä. Koen, 

että vastuksissa ei ollut eroavaisuuksia koulutuksesta riippumatta.  

 

5.1 Pedagoginen dokumentointi Haapajärven varhaiskasvatuksessa  

Olen koonnut tämän alaluvun alle vastauksia seuraavista kyselylomakkeeni k y-

symyksistä; Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa pedagoginen dokumentointi? Min-

kälaisia dokumentoivia työskentelytapoja olet käyttänyt työssäsi? Mitkä doku-

mentoivat työskentelytavat ovat mielestäsi hyviä/toimivia ja miksi? Sekä mitkä 

dokumentoivat työskentelytavat eivät ole toimineen ja miksi? Tarkoituksenani 

on selventää tähän alalukuun se, mitä pedagoginen dokumentointi on Haapa-

järven varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajien määrittelemänä. 

 

5.1.1 Mitä pedagoginen dokumentointi on? 

Haapajärvellä työskentelevät lastentarhanopettajat määrittelevät pedagogisen 

dokumentoinnin jatkuvaksi työmenetelmäksi, jonka avulla havainnoidaan, suun-

nitellaan ja arvioidaan varhaiskasvatuksen toimintaa. Se on keino tuoda esille 

toiminnan sisältöä ja merkityksellisyyttä, sekä tehdä toiminta näkyväksi niin lap-

sille, vanhemmille kuin henkilökunnalle. Pedagoginen dokumentointi nähdään 

vahvasti lapsilähtöisenä työskentelytapana, jossa lapsi nähdään yksi lönä ja 

työskentelyn tavoitteena on tuoda esille lapsen kasvu, kehitys, oppiminen ja 
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oivaltaminen myönteisellä tavalla. Pedagoginen dokumentointi nähdään yhtei-

senä työmenetelmänä lasten, huoltajien ja varhaiskasvattajien välillä, sekä sa-

malla oman työn reflektoinnin välineenä.  

 

”Pedagoginen dokumentointi on tavallaan kehä, jossa eri asiat va i-

kuttavat toisiin ja se on liikkuva prosessi eli se ei ole lauseita vih-

kossa tai kuvia kansiossa pelkästään vaan ne ovat vain yksi pieni 

osa-alue prosessia.” 

 

”Lisäksi pedagogisen dokumentoinnin avulla lasta kiinnostavat asiat 

nostetaan esille ja lapsi pääsee toteuttamaan itseään mielenkiinnon 

kohteidensa kautta ja tässä on tärkeää juuri se, että lapsi ja perhe 

huomaavat ja kokevat myös tämän. Pedagoginen dokumentointi on 

prosessi, jossa lapsen kasvu ja kehitys erityisesti huomataan ja 

tuodaan esille.” 

 

5.1.2 Dokumentoivat työskentelytavat 

Kyselyn vastauksissa lastentarhanopettajat mainitsivat monia dokumentoivia 

työskentelytapoja, joita he käyttävät työssään. Eroja ilmeni jokaisen lastentar-

hanopettajan vastauksissa, eli eri päiväkotien lapsiryhmissä on käytössä erilai-

sia työskentelytapoja.  

 

Yhteneväisyyksiä kuitenkin myös löytyi, jokainen lastentarhanopettaja mainitsi 

vastauksissaan valokuvauksen. Valokuvat nähtiin hyvänä keinona tallettaa eri-

laisia tapahtumia muistiin, valokuvien ansioista tilanteisiin voitiin palata uudel-

leen lasten, vanhempien ja henki lökunnan kanssa. Osa lastentarhanopettajista 

mainitsivat vastauksissaan käyttävänsä valokuvia myös uudessa älytaulussa, 

joka löytyy jokaisen Haapajärvellä olevan päiväkodin eteisestä. Älytaulusta 

vanhemmat, sekä lapset pystyvät palaamaan edellisen viikon menneisiin tapah-

tumiin yhdessä kuvia katsellen.  
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”Valokuvat ovat aika ykkönen, koska niitä lapset ja vanhemmat kat-

selevat kaikista mieluiten ja lapset kertovat niissä tapahtuvia asioita 

mielellään ja ovat innoissaan” 

 

Kasvunvihkot mainittiin aineistossa myös useaan kertaan. Kasvunvihkoihin ta l-

lennetaan yhdessä lapsen kanssa mm. valokuvia, askarteluja, piirustuksia, lap-

sihaastatteluja ja sadutuksessa saatuja tuotoksia. Kasvunvihkojen täyttämiseen 

osallistuvat myös huoltajat säännöllisesti, kun vihkot lähetetään kotiin luettaviksi 

sekä täytettäviksi.  

 

”Kasvunvihkot ovat mahtavia välineitä pedagogiseen dokumentoin-

tiin, sillä kasvunvihkoja tykkäävät täyttää niin me työntekijät, lapset 

kuin kotiväkikin ja niitä on aina kaikkien ilo katsella ja tehdä huomi-

oita.” 

 

Lapsivasut mainittiin kyselyn vastauksissa myös poikkeuksetta. Lapsivasut nä h-

tiin etenkin huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä tärkeänä, sillä vasukes-

kustelut ovat tärkeä kohtaamispaikka lastentarhanopettajien ja huoltajien välil lä, 

jossa rauhassa yhdessä keskustellen pystytään miettimään yhden lapsen kas-

vun, kehityksen ja oppimisen osa-alueita sekä lapsen tarpeita.  

  

Muita aineistosta useasti mainittuja dokumentointi keinoja ovat; lasten sadutta-

minen, erilaiset lapsihaastattelut, tuotosten (askartelut, isommat yhteiset projek-

tit) esille laitto, tiimityöskentely (työntekijöiden havaintojen yhteen kokoaminen 

palavereissa), sekä havainnointivihon täyttäminen.  

 

5.1.3 Hyvä ja huono dokumentti 

Kysyin lastentarhanopettajien mielipiteitä ja kokemuksia dokumentoinnista, do-

kumentoinnin toimivuudesta sekä toimimattomuudesta. Kaikista vastauslomak-

keista käy ilmi, että toimivia dokumentointikeinoja ovat kaikki edellisessä luvus-

sa mainitut dokumentointi keinot, eli valokuvaus, kasvunvihkot sekä vasukes-

kustelut. Jokainen lastentarhaopettaja mainitsi vastauksissaan, että toimivia 

dokumentointi keinoja ovat sellaiset keinot joihin lapsi itse pääsee osallistumaan 
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ja jossa kasvattaja on oikeasti läsnä tilanteessa, kuunnellen ja havainnoiden 

lasten ajatuksia tai toimintaa. Kasvuvihkot mainittiin hyvänä keinona, koska niis-

tä näkee pidemmällä aikavälillä lasten kehityksen ja niihin on mukava palata 

lasten, vanhempien kuin työntekijöidenkin kanssa.  

 

”Kaikki työtavat, missä lapset itse ovat aktiivisina toimijoina, osalli-

sina mukana ovat mielestäni hyviä ja toimivia. Niissä tilanteissa se-

kä kasvattaja että lapsi ovat aidosti läsnä ja jokainen lapsi osaa an-

taa sen oman kokoisen panoksen.” 

 

”Sellaiset missä ollaan aidosti läsnä, ja kuunnellaan sekä havain-

noidaan toimintaa siinä tilanteessa kun se tapahtuu, ja jossa lapsi 

pääsee itse tekemään, oivaltamaan ja jopa käyttämään omaa osal-

lisuuttaan/mielikuvitustaan, ja yhdessä voidaan ideoida lapsen 

kanssa tehtävää asiaa.” 

 

Toimimattomina dokumentointi keinoina pidettiin kirjallista havainnointia, tällä 

tarkoitettiin lähinnä havainnointivihkojen käyttöä, sekä kirjallista leikki-

en/toiminnan havainnointia. Yhtä lastentarhanopettajaan lukuun ottamatta tämä 

mainittiin kaikissa vastauslomakkeissa. Kirjallinen havainnointi nähtiin vaikeana, 

koska havainnointivälineet eli kynä ja paperi puuttuivat useista tilanteista ja näin 

ollen asiat pääsevät unohtumaan. Lisäksi mainittiin, että koska yhteneväistä 

havainnointilomaketta ei ainakaan tällä hetkellä ole käytössä, niin helposti tulee 

havainnoitua yksittäisiä lapsia, jotka syytä tai toisesta nousevat enemmän esille 

ryhmässä. Esille nousi myös se, että jokainen työntekijä pitää eriasioita tärkeä-

nä havainnoida, joten havainnointia ei nähty säännöllisenä tai tarkoituksen mu-

kaisena.  

 

”Havainnointivihkon täyttäminen on jäänyt hyvin vähälle, etenkin jos 

mitään ”erityistä” ei ole. Siihen pitäisi kiinnittää jatkuvasti enemmän 

huomiota.” 

 

”Kirjallinen pedagoginen havainnointi on haasteellista, sillä sen täy-

tyisi olla säännöllistä jokaisen työntekijän taholta ja sen tulisi olla 
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sävyltään positiivista ja rakentavaa eikä vain negatiivisten ja kehi-

tettävien asioiden kirjaamista.” 

 

”Havainnointivihko on valitettavasti jäänyt vähemmälle käytölle. 

Jokseenkin aina tuntuu, että kun tulee joku kirjoitettava asia mie-

leen niin sitä ei heti kerkeä kirjoittaa ja sitten se unohtuu. ” 

 

5.2 Pedagogisten dokumenttien hyödyntäminen Haapajärven 

varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa 

Olen koonnut tämän alaluvun alle vastuksia seuraavista kyselylomakkeeni ky-

symyksistä; Miten hyödynnät pedagogista dokumentointia? Mitkä asiat koet 

haastavaksi pedagogisessa dokumentoinnissa? Sekä, mitä muuta haluaisit ker-

toa pedagogisesta dokumentoinnista? Tarkoituksenani on selventää tähän ala-

lukuun se, miten pedagogista dokumentointia toteutetaan Haapajärven varhais-

kasvatuksessa lastentarhanopettajien määrittelemänä. 

 

5.2.1 Miten hyödynnät pedagogista dokumentointia 

Kysyin lastentarhanopettajilta pedagogisen dokumentoinnin hyödynnettävyy-

destä yksittäisen lapsen, lapsiryhmän, huoltajien ja henkilökunnan kanssa, kos-

ka ajattelen että pedagoginen dokumentointi koskee näitä kaikkia ryhmiä. Ko-

kosin vastuksista ”neliapilamallin” selventämään tuloksia, sekä sitä miten peda-

goginen dokumentointi ulottuu näihin kaikkiin ryhmiin ja limittyy näin ollen osaksi 

Haapajärvisten päiväkotien arkea.  



25 

 

 

Kuvio 1. Pedagogisen dokumentoinnin ulottuvuudet Haapajärven varhaiskasva-

tuksessa. 

 

Lastentarhaopettajien vastuksista käy ilmi, että pedagogista dokumentointia 

hyödynnetään yksittäisen lapsen kanssa käydyissä päivittäisissä keskusteluissa 

sekä kasvunvihkoa täytettäessä. Pedagogista dokumentointia pidettiin keinona 

saada selville yksittäisen lapsen mielenkiinnon kohteita, mielipiteitä, vahvuuk-

sia, erilaisia oivalluksia, tukea lapsen itsetuntoa ja luoda onnistumisen tunteita, 

sekä selvittää tarpeita, joissa on vielä kehitettävää. Yleisesti ottaen lastentar-

hanopettajat pitivät pedagogista dokumentointia positiivisena ja kannustavana 

työtapana, jossa yksittäinen lapsi pääsee esille juuri omana itsenään. 

 

”Tuetaan lapsen kehitystä/toimintaa saatujen havaintojen perustee l-

la, kysellään, keskustellaan, pohditaan yhdessä lapsen kanssa.” 

 

”Yksilöllisyyden korostuminen, positiiviset kokemukset, itsetunnon 

vahvistuminen (”minä osaan”, ”olen hyvä”, ”olen tärkeä”)” 

 

 

                        LAPSI 

-VAHVUUDET 

            LAPSIRYHMÄ             -MIELIPITEET 

        -YHTEISET MIELEN-           -KIINNOSTUKSEN KOHTEET 

          KIINNON KOHTEET                    -ITSETUNTO 

       -OPPIMISPROSESSIN                    -TARPEET 

         MAHDOLLISUUDET 

       -JOKAISEN ÄÄNI KUULLUKSI      HUOLTAJAT  

       - YHTEISÖLLISYYS        -OSALLISUUS         

         -VUOROVAIKUTUS                                   -MIELIPITEET 

   - VAIKUTTAMINEN 

                              HENKILÖSTÖ         

  -AMMATILLISUUS 

  -NÄKÖKULMAT 

-REFLEKTIO 

                       -TOIMINNAN KEHIT- 

TÄMINEN JA  

    SUUNNITTELU 
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Lapsiryhmän kanssa lastentarhanopettajat käyttävät pedagogista dokumentoin-

tia keinona saada selville ryhmän vuorovaikutusta ja näin ehkäistä esimerkiksi 

mahdollista kiusaamista ryhmissä. Yhteisten mielenkiinnon kohteiden selvittä-

minen ja niiden hyödyntäminen päiväkodin arjessa nähtiin myös tärkeänä ja 

lapsia mukaansa tempaavana tapana, lisäksi koettiin että mielekkääseen ai-

heeseen on helppoa sulauttaa vielä oppimista tarvittavia asioita, kuten leikkaa-

mista tai motorisia harjoituksia.  

 

”Opin ymmärtämään lasten välisiä vuorovaikutussuhteita sekä 

ryhmän kasvattajien ja lasten välisen vuorovaikutuksen luonnetta 

eli esim. mahdolliseen kiusaamisen huomioiminen ja siihen 

puuttuminen on helpompaa tai tukea kaveruutta.” 

 

”Olen myös koonnut lasten kanssa esille heidän ajatuksiaan siitä, 

mitä ryhmämme jo osaa ja mitä vielä harjoittelemme. Näin ei ku-

kaan yksilöitynyt vaan jutut olivat yhteisesti harjoiteltavia asioita ja 

oli kiva pyyhkiä sieltä ylös asioita, mitä ajan mittaan opittiin. Tämä 

oli lasten itsearviointia.”  

 

Jokainen lastentarhanopettaja mainitsi vasukeskustelut tärkeänä osana peda-

gogista dokumentointia lasten huoltajien kanssa. Vasukeskusteluissa keskustel-

laan paitsi yksittäisen lapsen kehityksestä, tarpeista ja toiveista niin myös huo l-

tajien näkemykset varhaiskasvatuksen toiminnasta tulevat esille. Lisäksi maini t-

tiin, että huoltajia on pyritty ottamaan mukaan toimintaa erilaisissa yhteisissä 

tapahtumissa, sekä erilaisten toive ja palautekyselyjen avulla.  

 

”Vasujen laadinnassa yhdessä vanhempien kanssa oleellinen 

”työväline” ja itse vasu onkin kasvattajien ja vanhempien yhdessä 

laatima pedagoginen havainnointi lomake, jossa myös lapset ovat 

osallisina, siinä yhdistyvät mielipiteet, toiveet, tarpeet, yhteistyö 

jne.” 

Vastauksista käy ilmi, että pedagogista dokumentointia hyödynnetään muiden 

varhaiskasvattajien kanssa viikoittaisissa päiväpalavereissa, joissa käydään läpi 
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yksittäisten lasten, sekä lapsiryhmän asioita mm. suunnitellaan tulevaa toimin-

taa. Lastentarhanopettajat pitivät tärkeänä myös muiden kasvattajien havaintoja 

lapsista ja ryhmästä, si llä eri näkökulmat asioihin nähtiin tärkeänä. Pääsääntöi-

sesti lastentarhanopettajat mainitsivat pedagogisen dokumentoinnin osana 

oman tiimin työtään, sekä sen edesauttavan omaa ja toisten tiimiläisten amma-

tillista kehittymistä, yhdessä vastauksessa mainittiin myös koko yksikön toimin-

nan kehittäminen.  

 

”Tiimipalaverissa lapsen kasvua, kehitystä, haasteita, huolenaiheita 

läpi. Kirjaamalla havaintoja lapsesta näemme kehityksen lapsen 

kasvussa.” 

 

”Tiimipalavereissa yhdessä keskustellen, havainnoiden ja pohtien 

asioita sekä toiminnan toimivuutta. Suunnitellaan ja kehitellään 

myös yhdessä toimintaa sen perusteella.” 

 

”Ammatillinen kehittyminen ja toiminnan kehittäminen (sekä oman 

että tiimin / yksikön).” 

 

5.2.2 Pedagogisen dokumentoinnin haasteet 

Yhtä lastentarhanopettajaa lukuun ottamatta pedagogisen dokumentoinnin 

haasteeksi koettiin käytettävissä oleva aika. Ajan riittämättömyyteen rinnastet-

tiin isot ryhmät, tiimin sitoutuneisuus, sekä käytettävissä olevat välineet. Lisäksi 

esiin nousi lasten tasapuolisuus ryhmissä, lastentarhanopettajat mainitsivat, 

että isoissa ryhmissä helposti osa lapsista jää vähemmälle havainnoinnille, kun 

taas toisia havainnoidaan huomattavasti enemmän. Lisäksi paljon puhuttu kas-

vunvihkon täyttämisen tasapuolisuus nousi esiin, sillä jokainen työntekijä tekee 

sitä omalla tavallaan.  

 

”Toki tuntuisi, että aikaa dokumentointiin pitäisi olla huomattavasti 

enemmän aikaa jotta sen voisi tehdä huolellisesti ja tarkemmin.” 

”Tasapuolisuuden. Lapset on jaettu henkilökunnan kesken ja joka i-

sella on vapaus tehdä lapsen kanssa vihkosta mieleinen. Jokaisen 
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vihkosta löytyy siis ihan eri asiat, joka tavallaan on rikkaus, mutta 

löytyykö oikeasti aina siihen oppimiseen/muuhun tärkeään asiaan 

liittyviä asioita ja huomiota?” 

 

”Haasteellista tai aikaa vievää on myös pysyä ajan mukana, kehi t-

tää digitaalisia taitoja tarpeita vastaaviksi.” 

 

5.2.3 Lastentarhanopettajien mietteitä pedagogisesta dokumentoinnista  

Lastentarhanopettajat pitävät pedagogista dokumentointia tärkeänä ja hyödylli-

senä työtapana, mutta pohtivat samalla omaa sekä koko henkilökunnan sito u-

tumista menetelmän käyttöön, sekä siihen että se saataisiin rutiininomaisesti 

käyttöön Haapajärven varhaiskasvatuksessa. Pedagogiseen dokumentointiin 

panostaminen ja sen tuomat uudet mahdollisuudet nähtiin hyvänä asiana, mutta 

koko työyhteisöllä nähtiin olevan vielä opittavaa ja kehitettävää asian suhteen. 

Yksi lastentarhaopettaja mainitsi myös pedagogisen dokumentoinnin eettiset 

haasteet ja sen kuinka vanhempien kanssa tulisi sopia yhteisen toimintaohjeet 

dokumentoinnista sekä siitä mihin sitä käytetään.  Lastentarhanopettajat painot-

tivat juurikin koko henkilökunnan sitoutuneisuutta pedagogiseen dokumentoin-

tiin, sillä se ei toteudu mikäli vain lastentarhaopettaja olisi vastuussa siitä.  

 

”Pedagoginen dokumentointi on työmenetelmänä tosi hyvä ja hyö-

dyllinen, mutta meillä on paljon kehitettävää asian suhteen. Pys-

tyisimme hyödyntämään lasten osallisuutta enemmän ja ainakin i t-

se koen, että on paljon opittavaa ja kehitettävää.” 

 

”Itselläni on kehitettävää myös dokumentoinnin suunnitelmallisuus, 

aikatauluttaminen eli dokumentointisuunnitelman laatiminen ja huo-

lehtiminen että myös toteutamme sitä.” 

 

”Tärkeä asia, johon olisi kaikkien työntekijöiden kiinnitettävä huo-

miota. Pelkästään lastentarhanopettaja ei voi olla vastuussa jokai-

sen lapsen asioista ja niiden kirjaamisesta.” 
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyössäni selvinneitä tuloksia ja johtopäätöksiä, 

joita peilaan käyttämääni tietoperustaan. Lisäksi pohdin sitä, mitä olisin voinut 

tehdä toisin opinnäytetyöprosessissani, sekä kuinka opinnäytetyötäni voisi jat-

kojalostaa eteenpäin. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää miten pedago-

gista dokumentointia toteutetaan Haapajärven varhaiskasvatuksessa, sekä 

kuinka pedagogista dokumentointi hyödynnetään Haapajärven varhaiskasva-

tuksen toiminnan suunnittelussa.  

 

6.1 Johtopäätökset 

Haapajärven varhaiskasvatuksessa pedagoginen dokumentointi nähdään jatku-

va työmenetelmänä, jonka avulla havainnoidaan, suunnitellaan ja arvioidaan 

varhaiskasvatuksen toimintaa. Pedagoginen dokumentointi koetaan vahvasti 

lapsilähtöiseksi työskentelytavaksi, jossa lapsi nähdään yksilönä ja jonka tavoit-

teena on tuoda esille lapsen kasvu, kehitys, oppiminen ja oivaltaminen myöntei-

sellä tavalla. Lisäksi pedagoginen dokumentointi nähdään keinona tehdä var-

haiskasvatus näkyväksi niin huoltajille, lapsille kuin työntekijöille. Tutkimustulok-

sista käy ilmi se, että pedagogisen dokumentoinnin määritelmä ja tarkoitus ym-

märretään Haapajärven varhaiskasvatuksessa ja pedagogista dokumentointia 

pidetään ennen kaikkea tärkeänä ja hyödyllisenä työmenetelmänä, kuitenkin 

tuloksista myös selviää, että käytännön työhön liittyy myös haasteita.  

 

Haasteelliseksi koettiin kirjallinen havainnointi, erityisesti havainnointivihko mai-

nittiin useaan otteeseen toimimattomaksi, toisin kuin Rauhalan (2017) sekä 

Maunulan ja Sirjalan (2014) tutkimuksissa kirjallinen havainnointi nousi eniten 

käytetyimpiin pedagogisen dokumentoinnin keinoihin. Tosin Rauhalan (2017) 

sekä Maunula ja Sirjalan (2014) tutkimuksissa vastaajat olivat määritelleet päi-

vittäiset muistiinpanot lapsista ja päivän tapahtumista pedagogisen dokumen-

toinnin työmenetelmiksi, kun omassa tutkimuksessani lastentarhanopettajat ei-

vät maininneet päivittäisiä muistiinpanoja tässä yhteydessä.  
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Yhteneväisyyksiä Rauhalan (2017) sekä Maunula ja Sirjalan (2014) ja minun 

tutkimukseni osalta löytyi. Kaikissa tutkimuksissa suurimmaksi haasteeksi pe-

dagogisen dokumentoinnin toteuttamisessa varhaiskasvattajat näkivät ajan 

puutteen tai kiireen rinnastettuna välineiden puutteeseen ja laitteiden käytön 

hallintaan. Tästä päätellen, edellä mainitut asiat ovat merkittävä haaste johon 

tulisi puuttua, jotta pedagoginen dokumentointi olisi mahdollista juurruttaa osak-

si varhaiskasvatuksen arkea. 

 

Käytetyimpiä pedagogisen dokumentoinnin keinoja Haapajärven varhaiskasva-

tuksessa olivat valokuvat, kasvunkansio sekä lapsivasut, jotka kaikki toimivat 

sekä lasten, huoltajien että työntekijöiden välisessä yhteistyössä apuna toimin-

taa ideoiden ja suunnitellen. Lastentarhanopettajat pitävät pedagogista doku-

mentointia tärkeänä ja hyödyllisenä menetelmänä toiminnan suunnittelussa, 

mutta myöntävät että heillä itsellään, sekä muulla henkilökunnalla on vielä ope-

teltavaa sen käytön suhteen ja toivovatkin yhteisiä suuntaviivoja koko Haapa-

järven varhaiskasvatuksen käyttöön koskien pedagogista dokumentointia. Eri-

tyisesti toivottiin lisää koulutusta median käyttöön ja sen hyödynnettävyyteen 

pedagogiseen dokumentointiin liittyen, sekä erilaisia median käyttöön tarvittavia 

laitteita ryhmiin. Vastauksissa pohdittiin myös pedagogisen dokumentoinnin 

eettisyyttä ja sitä mitä on oikein dokumentoida. Kati Rintakorven mukaan peda-

gogisen dokumentoinnin tulee olla hienovaraista ja myönteistä, eikä sitä tule 

katsella kriittisin lasein. Tärkeää on, että lapsi, henkilöstö sekä huoltajat ovat 

samaa mieltä dokumenttien hyödynnettävyydestä, esimerkiksi valokuvien jul-

kaisulupa on syytä varmistaa huoltajilta. (OPH 2019.) 

 

6.2 Pohdinta 

Perehdyin opinnäytetyössäni varsin ajankohtaiseen aiheeseen, josta ajattelin 

itselleni olevan hyötyä tulevassa ammatissani. Opinnäytetyöni aikana on voi-

maan tullut uusi valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

(2018), pohjaan kuitenkin opinnäytetyössäni vuoden 2016 varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteita, koska uudessa 2018 vuoden julkaisussa, ei ole merki t-

täviä muutoksia koskien pedagogista dokumentointi varhaiskasvatuksessa.  
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Aiheesta on varsin vähän julkaistu vielä suomenkielisiä tutkimuksia, lisäksi ajat-

telin opinnäytetyöstäni olevan hyötyä Haapajärven varhaiskasvatukselle ja var-

sinkin Kasvattajan käsikirjaprojektiin, johon tuotin pedagogisen dokumentoinnin 

osion. Sainkin positiivista palautetta Kasvattajan käsikirja iltamasta, jossa esitin 

tutkimustulokset koko Haapajärven varhaiskasvatuksen henki lökunnalle ja näin 

ollen avasin heille käsitettä pedagogisen dokumentoinnin nykytilasta Haapajär-

ven varhaiskasvatuksessa ja mahdollisia kehittämisehdotuksia tai ainakin asioi-

ta johon tulisi kiinnittää huomiota.  

 

Lähetin kyselyn vain ryhmien lastentarhanopettajille rajatakseni vastausmäärän 

itselle pienempään ja helpommaksi käsiteltävään muotoon. Mikäli olisin lähettä-

nyt kyselyn kaikille Haapajärven varhaiskasvatuksessa työskenteleville, olisi 

aineistoa ollut huomattavasti enemmän, mutta oletettavasti vastauksien kirjo 

olisi ollut vieläkin suurempi.  Toisaalta, kuten aiemmin olen jo todennut, pelkkä 

lastentarhanopettajien vastauksiin tyytyminen ei tuottanut koko Haapajärven 

varhaiskasvatusta käsittelevää materiaalia, sillä esimerkiksi perhepäivähoitajien 

näkemykset ovat jääneet kokonaan pois, sillä lastentarhanopettajat vastasivat 

kyselyyni peilaten omaa työtään päiväkodin lapsiryhmään, jossa työskentelevät. 

 

Pohdin aluksi ennen kyselyn lähettämistä, että olisiko minun pitänyt pohjustaa 

pedagogisen dokumentoinnin määritelmää lastentarhanopettajille, mutta pää-

dyin pelkän kyselyn suoraan lähettämiseen ja siihen että lastentarhanopettajat 

itse määrittelivät pedagogisen dokumentoinnin. Sähköposti kysely oli itselleni 

helppo, nopea ja vaivaton tapa saada vastauksia, mutta haastattelu olisi var-

masti antanut täsmällisempiä vastauksia, kun haastateltavat olisivat voineet 

esittää täsmentäviä kysymyksiä. 

 

Kyselyyn olisi voinut vielä lisätä kysymyksen pedagogisen dokumentoinnin 

säännöllisyydestä lapsiryhmissä, sillä nyt vastauksista ei käy ilmi se, kuinka 

usein tai kuinka säännöllisesti pedagogista dokumentointia hyödynnetään ja 

epäilen tässä olevan ryhmäkohtaisia eroja.    

 

Kyselypohjan luominen ja niiden lähettäminen tuli varsin tiukalla aikataululla, 

kun aloitin opinnäyteprosessini vasta tammikuun lopulla ja jo huhtikuussa minul-
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la tuli olla jotain esitettävää Kasvattajan käsikirja i ltamassa. Toisaalta hyvä niin, 

koska itse kirjoitusosion aloitin oikeastaan vasta iltaman jälkeen. Ennen iltamaa 

luin paljon lähdekirjallisuutta ja selasin eri Internet sivustoja, sekä opinnäytetyö-

tä. Välillä tuntui, että aihe muuttui tosi vaikeaksi päässäni ja koin että punainen 

lanka oli hukassa. Lastentarhanopettajien vastauksien yhteenveto ja esitelmän 

laatiminen avasi itselleni aihetta paremmin, koska tarkoituksenanihan oli tehdä 

tutkimus Haapajärven varhaiskasvatuksen pedagogisesta dokumentoinnista, ei 

siitä mitä se on tai miten sitä pitäisi tehdä. 

 

Jälkeenpäin ajattelen, että opinnäytetyötäni voisi vielä jatkojalostaa toiminnalli-

seksi opinnäytetyöksi, jossa voisi esitellä ja kokeilla erilaisia pedagogisen do-

kumentoinnin menetelmiä suoraan päiväkotien lapsiryhmiin ja näin ollen tuoda 

tai kokeilla jotain uutta menetelmää, mitä varhaiskasvattajat eivät välttämättä 

itse ole edes ajatelleet. Menetelmistä voisi sitten tuottaa idealehtisen Haapajär-

ven varhaiskasvattajien käyttöön.  

 

Loppujenlopuksi olen tyytyväinen aihevalintaani, sekä omaan suoritukseeni, 

vaikka välillä on ollut vaikea tasapainoilla opintojen, työn ja muun yksityiselä-

män kanssa. Tämä opinnäytetyön tekeminen oli itselleni hyvin opettavainen, 

sekä omia taitojani sopivasti haastava tehtävä, jos ta varmasti jäi paljon käteen 

tulevaisuutta varten.  
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1 Liite Saatekirje ja kyselylomake lastentarhanopettaji lle (sivu 1 / 2) 

Kyselylomakkeen saatekirje 

 

Hyvä lastentarhanopettaja! 

 

Olen sosionomiopiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta ja teen opinnäytetyötä 

pedagogisesta dokumentoinnista Haapajärvellä ja osana Kasvattajan käsikirja 

projektia. Tarkoituksenani on tuottaa pedagogisen dokumentoinnin osio Haapa-

järven Kasvattajan käsikirja projektiin teidän näkemyksien ja kokemuksien sekä 

teoriatiedon avulla ja linkittää se osaksi pedagogista dokumentointia käsittele-

vää opinnäytetyötäni. Siksi juuri teillä on arvokasta tietoa pedagogisen doku-

mentoinnin käytöstä juuri Haapajärven varhaiskasvatuksessa.  

Vastaamalla kysymyksiin olet mukana luomassa koostetta Haapajärven var-

haiskasvatuksessa tapahtuvasta pedagogisesta dokumentoinnista, sekä luo-

massa yhteneväistä käytäntöön ulottuvaa, uusien keinojen ja toimintatapojen 

kehittämistä ja samalla pedagogisen dokumentoinnin juurruttamista osaksi 

Haapajärven varhaiskasvatuksen arkea.   

 

Viestin liitteenä on kyselylomake, johon toivoin sinun vastaavan. Vastaukset 

lähetetään osoitteeseen ________________________ 5.4.2018 mennessä.  

 

Käsittelen kerättyä aineistoa ehdottoman luottamuksellisesti eikä tutkimuksessa 

tule esille yksittäisiä vastaajan tietoja. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.  

 

Mikäli sinulla herää kysymyksiä tutkimukseen liittyen, voit ottaa yhteyttä minuun. 

 

Kiitos vastauksesta! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Kirsi Kolehmainen 
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Liite 1 Saatekirje ja kyselylomake lastentarhanopettaji lle (sivu 2/2) 

 

Taustatiedot: 

Työvuodet Haapajärven varhaiskasvatuksessa:  

Koulutus:  

Kysymykset: 

1. Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa pedagoginen dokumentointi?  

 

2. Minkälaisia dokumentoivia työskentelytapoja olet käyttänyt työssäsi? 

 

3. Mitkä dokumentoivat työskentelytavat ovat mielestäsi hyviä/toimivia? 

Miksi? 

 

4. Mitkä dokumentoivat työskentelytavat eivät ole toiminee t? Miksi? 

 

5. Miten hyödynnät pedagogista dokumentointia? 

a. Yksittäisen lapsen kanssa? 

 

b. Lapsiryhmän kanssa? 

 

c. Huoltajien kanssa? 

 

d. Muiden varhaiskasvattajien kanssa? 

 

 

6. Koetko jonkin asian haastavaksi pedagogisessa dokumentoinnissa? 

 

 

7. Mitä muuta haluaisit kertoa pedagogisesta dokumentoinnista työskente-

lymenetelmänä? 
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Liite 2 PowerPoint esitys Haapajärven varhaiskasvatuksen henkilökunnalle (si-

vu 1/3) 

 

PEDAGOGINEN 
DOKUMENTOINTI 

HAAPAJÄRVEN 
VARHAISKASVATUKSESSA

Kirsi Kolehmainen

 
 

MITÄ ON PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI?

 ”Lapsen kehitystä ja ryhmän toimintaa kuvaavaa 
materiaalia”

 ”Tapa, jonka avulla havainnoidaan, suunnitellaan ja 
arvioidaan varhaiskasvatuksen toimintaa”

 ”Keino tuoda esille toiminnan sisältöä ja 
merkityksellisyyttä, onnistumisia ja oppimisen 
kokemuksia = kaikkea sitä, mitä varhaiskasvatuksen 
arki pitää sisällään”

 ”Jotain näkyvää, jonka avulla voidaan lasten ja 
vanhempien kanssa suunnitella, toteuttaa, arvioida 
ja kehittää toimintaa”

 ”Prosessi, jossa lapsen kasvu, kehitys ja 
mielenkiinnonkohteet erityisesti huomataan ja 
tuodaan esille, lapsi nähdään yksilönä”

 ”Myös oman työn reflektoinnin keskeinen työväline”
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Liite 2 PowerPoint esitys Haapajärven varhaiskasvatuksen henkilökunnalle (si-

vu 2/3) 

 

SADUTUS     KUUKAUSIKIRJEET     

ESKARIKAAVAKKEET         LAPSIVASU

RYHMÄSADUTUS     VALOKUVAUS RYHMÄHAVAINNOINTI

VIDEOINTI         ÄLYTAULU           LAPSIHAVAINNOINTI

KASVUNVIHKO LAPSIKOKOUS                 TOIVEET

TOIMINTASUUNNITELMA                        PÄIKKY

FACEBOOK            TUOTOSTEN ESILLE LAITTO

HAASTATTELUT   

 
 

DOKUMENTOINNISTA PEDAGOGISEEN

DOKUMENTOINTIIN

 Toiminnan 

tallentaminen

 Toiminnan näkyväksi 

tekeminen

 Toiminnasta 

tiedottaminen

 Muistojen 

tallentaminen

 Demokratian lisääminen 
varhaiskasvatuksessa

 Lasten osallisuuden ja 
toimijuuden tukeminen

 Huoltajien osallisuuden ja 
toimijuuden tukeminen

 Toiminnan suunnittelu, 
arviointi ja kehittäminen 
prosessoinnin myötä

 Yhteisen ymmärryksen 
luominen siitä, mikä on 
tärkeää ja olennaista

 Kasvattajien ammatillinen 
kehittyminen

DOKUMENTOINTI
PEDAGOGINEN 

DOKUMENTOINTI
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Liite 2 PowerPoint esitys Haapajärven varhaiskasvatuksen henkilökunnalle (si-

vu 3/3) 

 

LAPSI

-VAHVUUDET

- MIELLIPITEET

LAPSIRYHMÄ -KIINNOSTUKSEN KOHTEET

-TARPEET

- YHTEISET MIELENKIINNON                   -ITSETUNTO

KOHTEET

- OPPIMISPROSESSIN 

MAHDOLLISUUDET

- JOKAISEN ÄÄNI KUULLUKSI

- YHTEISÖLLISYYS HUOLTAJAT
- VUOROVAIKUTUS

- OSALLISUUS

- MIELIPITEET

HENKILÖSTÖ - VAIKUTTAMINEN

- AMMATILLISUUS

- NÄKÖKULMAT

- REFLEKTIO

- TOIMINNAN

KEHITTÄMINEN JA

SUUNNITTELU PEDAGOGISEN 
DOKUMENTOINNIN 
ULOTTUVUUDET

 
 

KEHITETTÄVÄÄ

 Kirjallinen havainnointi (lapsi ja lapsiryhmä)

 Kasvattajankäsikirja! Lapsihavainnointi

 Ohjatun/vapaan toiminnan havainnointi?

 Tarvittavien laitteiden hankinta ja käytön 

opettelu (tabletit, tulostimet, animaatiot ja 

videointi)

 Koko henkilökunnan sitoutuneisuus

 Koulutus

 Tiimisopimukset

 Aika?
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Liite 3 Pedagoginen dokumentointi Haapajärven varhaiskasvatuksessa Kasvat-

tajan käsikirjaan 

 

PEAGOGINEN DOKUMENTOINTI HAAPAJÄRVEN VARHAISKASVATUK-

SESSA 

 

Pedagoginen dokumentointi on jatkuva työmenetelmä, jonka avulla havainnoi-

daan, suunnitellaan ja arvioidaan varhaiskasvatuksen toimintaa. Se on keino 

tuoda esille toiminnan sisältöä ja merkityksellisyyttä, sekä tehdä toiminta näk y-

väksi niin lapsille, vanhemmille kuin henki lökunnalle. Pedagoginen dokume n-

tointi nähdään Haapajärven varhaiskasvatuksessa vahvasti lapsilähtöisenä 

työskentelytapana, jossa lapsi nähdään yksilönä ja työskentelyn tavoitteena on 

tuoda esille lapsen kasvu, kehitys, oppiminen ja oivaltaminen myönteisellä ta-

valla. Pedagoginen dokumentointi on yhteinen työmenetelmänä lasten, huoltaji-

en ja varhaiskasvattajien välillä, sekä samalla oman työn reflektoinnin väline.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostaa pedagogisen dokumentoinnin 

olevan varhaiskasvatuksen toiminnan perusta. Haapajärven varhaiskasvatuk-

sessa käytetyimpiä pedagogisen dokumentoinnin työmenetelmiä ovat valoku-

vaus, kasvunvihkot, lasten töiden esille laitto, vasu keskustelut sekä niin lasten 

kuin vanhempien toiveiden kuuntelu. Varhaiskasvatuksen toimintaa tehdään 

näkyväksi mm. Facebook-sivujen kautta, valokuvaamalla toimintaa päiväko-

deissa. Vanhempien ja lasten osallisuutta pyritään lisäämään erilaisten kyselyi-

den, sekä perheiden ja varhaiskasvatuksen yhteisten tapahtumien avulla. Las-

ten kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon suunniteltaessa toimintaa päiväko-

deissa ja linkittämällä ne Opetushallituksen laatimiin oppimisenosa-alueisiin.  

Työntekijöiden tekemien lapsi- ja ryhmähavainnoinnin avulla keskustellaan 

ryhmän varhaiskasvattajien kesken lasten ja varhaiskasvattajien tarpeiden, toi-

veiden sekä onnistumisten merkityksellisyydestä. Havainnoinnista saatujen tu-

losten pohjalta, yhdessä ideoiden, suunnitellaan juuri kyseiselle ryhmälle miele-

kästä ja taitoja kehittävää toimintaa. 

 

”Elämä on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan nii tä vastaan” 

 -Muumipappa- 
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                  LAPSI 

                   -VAHVUUDET 

  LAPSIRYHMÄ                -MIELIPITEET 

      -YHTEISET                                  -KIINNOSTUKSEN  KOHTEET 

       MIELENKIINNON KOHTEET                         -ITSETUNTO 

           -OPPIMISPROSESSIN                                    -TARPEET 

            MAHDOLLISUUDET 

          -JOKAISEN ÄÄNI KUULLUKSI 

          -YHTEISÖLLISYYS 

          -VUOROVAIKUTUS 

                    HUOLTAJAT 

                   -OSALLISUUS 

                   -MIELIPITEET 

   HENKILÖSTÖ                -VAIKUTTAMINEN 

                     -AMMATILLISUUS 

                     -NÄKÖKULMAT 

                     -REFLEKTIO 

                     -TOIMINNAN 

                     KEHITTÄMINEN 

                    JA SUUNNITTELU                   PEDAGOGISEN 

                      DOKUMENTOINNIN 

                      ULOTTUVUUDET 


