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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työn tilaajalle, miten 
kokopäiväpedagogiikka toteutuu eräässä pirkanmaalaisessa vuoropäiväkodissa 
lapsen näkökulmasta tarkasteltuna, vaikka lasten tulo- ja lähtöajat vaihtelevat. 
Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin havainnointia. Työssä havainnoitiin 
kolmea eri-ikäistä lasta heidän päiväkotiarjessaan vuorokauden eri aikoina 
yhteensä viisi kertaa jokaista lasta. Havainnointien ajalliset pituudet vaihtelivat 
lapsen hoitoajasta riippuen. Käsitystä vuorohoidon erityispiirteistä 
tutkimuskohteena olevassa vuoropäiväkodissa vahvistettiin haastattelemalla 
kahta kyseisen vuoropäiväkodin kasvattajaa. 
 
Tutkimustyön teoreettinen viitekehys pohjautuu pitkälti 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2018 pedagogisen toiminnan 
viitekehykseen, oppimiskäsitykseen lapsesta, kokopäiväpedagogiikan 
käsitteeseen sekä osallisuus -käsitteeseen. Teoreettisessa viitekehyksessä 
käsitellään myös vuorohoidon erityispiirteitä ja haasteita tutkimuksen valossa. 
Tutkimus on laadullinen, sillä se kohdistuu yksittäiseen ilmiön tarkasteluun. 
Tutkimusta voidaan luonnehtia myös tapaustutkimukseksi, sillä siinä pyritään 
keräämään tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tietoa. Tutkimuksessa 
on myös hermeneuttisen tutkimuksen piirteitä, koska siinä pyritään saamaan 
mahdollisimman syvällinen kuva tutkittavasta kohteesta. Tutkimustulosten 
analysointimenetelmänä käytettiin sisällön analyysiä.  
 
Tutkimusaineistoa analysoitiin tarkastelemalla varhaiskasvatuksen pedagogisen 
toiminnan toteutumista kasvatuksen, hoidon ja oppimisen näkökulmista. 
Tutkimustuloksia analysoitiin myös lapsen osallisuuden näkökulmasta, sillä 
osallisuus nähdään varhaiskasvatuksessa pedagogista toimintaa ohjaavana 
arvona. Koska pedagogiikka on varhaiskasvatuksessa läsnä kaiken aikaa, 
kokopäiväpedagogiikkana ja vaikuttaa kaikkeen toimintaan, on mahdotonta 
antaa yksiselitteistä vastausta, miten kokopäiväpedagogiikka toteutuu. Voidaan 
kuitenkin todeta, että kokopäiväpedagogiikka toteutui monissa arjen tilanteissa, 
mutta kasvattajien ymmärrystä laadukkaan kokopäiväpedagogiikan 
merkityksestä lapsen hyvinvoinnille tulee kirkastaa, jotta lapsen hyvinvointi on 
turvattua. 
 
Asiasanat: kokopäiväpedagogiikka, vuorohoito, varhaiskasvatussuunnitelma, 
lapsen näkökulma 
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The aim of the thesis is to find out for the study subscriber how the whole day 
pedagogy is realized in a one round-the-clock day care center in Pirkanmaa area 
from the perspective of the child even the times of coming or leaving of the 
children vary. Research material was obtained through observation. A case was 
started finding out by observing three different aged children in varied times of 
the day in their everydays routines of day care altogether five times per child. The 
durations of observations varied depending on children’s day care times. The 
understanding of special features of the round-the-clock days care was increased 
interviewing two educators worked in the round-clock daycare center. 
  
The theoretical part of the research largely bases on a theoretical frame of the 
pedagogical function in the VASU2019, a conscious understanding of child way 
to learning, a concept of the whole day pedagogy and a concept of child’s 
participation. In addition, in the theoretical part the special features of the round-
the-clock day care and challenges are elaborated from the perspective of studies. 
The thesis is qualitative because a thesis is focused at separated phenomenon. 
It can be called as a case study too because it aims to compile a knowledge as 
much as possible. The research consists of hermeneutical research’s features 
because it aims to create so mature understanding of the target than possible. 
The material was analyzed by means of content analysis. 
 
The material was analyzed by observing the realization of the pedagogical 
function of the early childhood education from the perspective of the education, 
care and learning. Because of participation is viewed as a dignity the function 
controlled, was a participation one of the analysis aspects too. Pedagogy is 
presented in early childhood education all the time as a whole day pedagogy and 
influenced all function in there. Because of it the results of this research it is 
impossible to give definite answer how the whole day pedagogy is realized from 
the perspective of child. It can be stated, however that the whole day pedagogy 
realizes in many situations of everydays routines but the understanding of 
meaning the good quality whole day pedagogy for the child’s well-being to be 
clarified educators in order to secure child’s wellness.  
 
Keywords: whole day pedagogy, round-the-clock day care, early childhood 
education program, perspective of a child
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1 JOHDANTO 

 

 

Työn ja vapaa-ajan rajat ovat muuttuneet moninaisemmiksi viime vuosina. Yh-

teiskunnallisesti merkittävän muutoksen työaikoihin on tuonut kaupan alan auki-

oloaikojen vapautuminen lailla vuoden 2016 alusta. Aukioloaikojen vapautuminen 

on tarkoittanut työntekijöiden työvuorojen muuttumista myös ilta-, yö- ja viikon-

loppuaikaan tehtäväksi työksi. Epätyypillisten työaikojen vuoksi moni suomalais-

lapsi tarvitseekin vuorohoitoa. (Malinen, Dahlblom & Teppo, 2016, 14.) Kuitenkin 

tutkimusnäyttöä siitä, millaiseksi lapsi vuorohoidon kokee, on vain vähän. THL:n 

kuntakyselyn osaraportin (2017) mukaan vuorohoidossa olevien lasten määrä on 

kasvanut viime vuosina ja noin 7 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevista 

lapsista on vuorohoidossa, mikä tarkoittaa 15 000 lasta.   

 

1.8.2017 voimaan astunut Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet 2016 ei 

ollut enää varhaiskasvatuksen toimintasuositus, vaan siitä tuli valtakunnallinen 

määräys. Uusi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 otettiin puolestaan 

käyttöön 1.1.2019. Varhaiskasvatustoiminta nähdään pedagogisesti painottu-

neena, suunnitelmallisena lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista tukevana kas-

vatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutena, jossa lapsi otetaan kykyjensä 

mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Varhaiskasvatuksen 

toiminnan toteutuksessa onkin keskeistä kasvattajan sensitiivinen työote, lapsen 

kuulluksi tuleminen ja mielipiteiden huomioiminen. Toiminnassa ymmärretään lei-

kin merkitys ja sen tarjoamat pedagogiset mahdollisuudet oppimisen ja hyvin-

voinnin edistämisesi. Keskeistä on myös lapsen kokemus osallisuudesta ja ryh-

mään kuulumisesta. Lapsi nähdään aktiivisena toimijana. Lapsella on mahdolli-

suus vaikuttaa häntä koskeviin asioihin ja tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin 

on. (Opetushallitus. Koulutus- ja tutkinnot. varhaiskasvatus. Uudet vasut.) 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää tutkimustyön tilaajalle, miten kokopäi-

väpedagogiikka toteutuu eräässä pirkanmaalaisessa vuoropäiväkodissa lapsen 

näkökulmasta katsottuna. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa työn tilaajalle ar-

vokasta tietoa kokopäiväpedagogiikan toteuman nykytilasta kyseisessä päiväko-

dissa kokopäiväpedagogisen toiminnan kehittämiseksi. 
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Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys nojautuu vahvasti Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteisiin 2018, josta olen nostanut keskeisiksi asioiksi oppimiskäsityk-

sen lapsesta, varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehyksen, koko-

päiväpedagogiikan käsitteen sekä lapsen osallisuuden. Uusi 1.1.2019 käyttöön-

otettu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 ei sisällöllisesti juuri muuttu-

nut vuoden 2016 perusteista niiden tarkastelualueiden osalta, joita käsittelen teo-

reettisessa viitekehyksessäni (Opetushallitus 2016; Opetushallitus 2018; Ope-

tushallitus. Säädökset ja ohjeet. Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet. 

Varhaiskasvatus. Perusteet). Käsittelen teoreettisessa viitekehyksessä lisäksi 

vuorohoidon erityispiirteitä ja haasteita. Jotta saisin syvällisemmän käsityksen 

vuorohoidon erityispiirteistä ja kokopäiväpedagogiikan toiminnan toteutuksen 

haasteista, haastattelen opinnäytetyössäni kahta tutkimuskohteen vuoropäiväko-

din kasvattajaa. Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä paikallisia varhaiskasvatus-

suunnitelmista nousevia pedagogisia toimintaohjeita, eikä myöskään lapsen var-

haiskasvatussuunnitelmasta nousevia pedagogisen toiminnan tavoitteita. Van-

hempien ja kasvattajien välisen kasvatusyhteistyön tarkastelu on rajattu myös 

pois. Työssä ei myöskään oteta kantaa sukupuolisensitiivisen kasvatuksen toteu-

tumiseen.  
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2 VUOROHOITO VARHAISKASVATUKSESSA 

 

 

Lain (L 540/2018) mukaan kuntien tulee järjestää varhaiskasvatusta kunnassa 

ilmenevän tarpeen mukaan. Vuorohoitoa tulee järjestää ilta-, yö- ja viikonloppu-

aikaan sekä arki- ja juhlapyhinä perheiden tarpeen mukaan niiden perheiden lap-

sille, joiden vanhempien tai huoltajien opiskelut tai työ sitä vaatii (L 540/2018). 

Suomen laki takaa jokaiselle Suomessa asuvalle lapselle yhdenvertaisen oikeu-

den varhaiskasvatukseen, missä hänen yksilölliset tarpeensa tulee huomioiduksi 

riippumatta varhaiskasvatuksen palvelun muodosta. Vuorohoitoa voidaan kun-

nissa tuottaa kuitenkin eri tavoin. (Malinen, Dahlblom & Teppo 2016, 13, 15.) 

 

Kuntakyselyn osaraportin (THL 2017) mukaan kuntien järjestämässä varhaiskas-

vatuksen vuorohoidossa oli vuonna 2017 noin 15 000 lasta. Luku on 7 % koko 

kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista. Vuorohoidossa olevien 

lasten määrä on viime vuosina lisääntynyt. Vuosien 2013‒2016 välisenä aikana 

kunnallisessa vuorohoidossa olevien lasten määrä on kasvanut lähes 600:lla lap-

sella. Heistä 43,5 % oli ympärivuorokautisessa vuorohoidossa. (THL 2017.) Huo-

mionarvoista on kuitenkin, että vuorohoidossa olevien lasten hoitoaikojen pituu-

det kuukausitasolla tarkasteltuna olivat keskimäärin pienempiä kuin päiväaikaan 

hoidossa olevilla lapsilla. (Kekkonen, Rönkä, Laakso, Tammelin & Malinen 2014, 

66). Jyväskylässä tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin epätyypillistä työaikaa te-

kevien hollantilaisten, englantilaisten ja suomalaisten vanhempien lastenhoitojär-

jestelyjen mahdollisuuksia, eroja ja asenteita vuorohoitoa kohtaan. Lisäksi tutki-

muksella haluttiin tuoda esiin vuorohoidon todellinen tarve ja vähentää asianmu-

kaisen hoitopaikan saannin vaikeutta Hollannissa ja Englannissa. Lapsen vuoro-

hoito on hyvin vähäistä Englannissa ja Hollannissa Suomeen verrattuna, vaikka 

vuorohoitoa on tarjolla. Suurella osalla hollantilaisia on käsitys, ettei lapselle ole 

hyväksi viettää useita päiviä viikosta päivähoidossa. Tosin viime aikoina asenteet 

ovat alkaneet muuttua. Melkein 40 % sekä hollantilaisista että englantilaisista 

ajattelee esikouluikäisen lapsen kärsivän äidin työskentelystä, kun taas Suo-

messa vuorohoito on laajalti hyväksyttyä. (Verhoef, Tammelin, May, Rönkä & 

Roeters 2016, 266, 268, 278.) 
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Usein kuulee puhuttavan epätyypillisestä työajasta, jos työaika poikkeaa normaa-

lista toimistotyöajasta. Kuitenkin epätyypilliset työajat ovat melko tavallisia. Suo-

messa vuorotyötä tehdään yleisemmin kuin muualla Euroopassa. Suomessa nel-

jäsosa 25‒49-vuotiaista naisista käy vuorotyössä ja miehistä viidesosa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että moni suomalaislapsi tarvitsee vuorohoitoa. Kuitenkin tutki-

musnäyttöä, millaiseksi lapsi vuorohoidon kokee, on olemassa hyvin vähän. (Ma-

linen, Dahlblom & Teppo 2016a, 14.) Tutkimuksen teoreettinen viitekehys vuoro-

hoidon erityispiirteistä nojaakin hyvin pitkälle vuosina 2015‒2016 toteutetun 

OHOI ‒ Osaamista vuorohoitoon hankkeesta saatuihin tutkimustuloksiin sekä 

Lapsiperheet 24/7 -tutkimuksesta saatuihin tutkimustuloksiin.   

 

 

2.1 Vuorohoidon erityispiirteet 

 

Vuorohoidossa olevan lapsen elämä voi olla epäsäännöllistä. On todennäköistä, 

että säännöllisen päivätyön ulkopuoliset työajat luovat haasteita perheen arjen 

aikataulujen yhteensovittamisessa. Arjen sujuvuuden kannalta on merkityksel-

listä, kuinka varhain työvuorot ovat perheen tiedossa ja miten työvuoroihin pystyy 

itse vaikuttamaan. Ennalta odottamattomat muutokset ovat perhe-elämän arjen 

sujuvuuden kannalta kaikkein haasteellisimpia. (Malinen ym. 2016a, 12, 15.) 

Siksi päivän rakenteen tulisikin vuorohoidossa olla selkeä. Erityisesti riittävän le-

von saannista tulee huolehtia ja mahdollistaa lasten erilaiset uni- ja valverytmit. 

Lapsen lepohetki tulee nähdä merkittävänä lapsen ja kasvattajan välisen vuoro-

vaikutussuhteen kannalta. Vuorohoito tuo myös fyysiseen oppimisympäristöön 

oman erityispiirteensä. Kodinomaisuuden tärkeyden merkitys korostuu entises-

tään lapsen yöpyessä vuorohoidossa. Iltatoimille tulleekin luoda mahdollisimman 

kodinomaiset tavat ja puitteet. (Peltoperä, Dahlblom, Turja, Rönkä, Collin, Hin-

tikka & Teppo 2016, 73‒75.) Lapsen turvallisuuden tunteen kannalta on puoles-

taan tärkeää, että lapselle havainnollistetaan arjen ennustettavuuden struktuuria. 

Lapsen tulee saada tietää, kuka kasvattaja on vastassa, kun hän herää uniltaan. 

Lapsen pitkän hoitojakson aikana korostuu myös informaation jatkuvuuden mer-

kitys. Lapsella tulee olla tieto hänen hoitojaksonsa aikana tapahtuvasta toimin-

nasta. (Peltoperä ym. 2016, 77, 79.) 
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Lasten määrä voi vuorohoitoryhmässä vaihdella. Henkilöstön yhteistyön merkitys 

korostuukin vuorohoidossa. Kasvattajilla tulee olla yhteiset pelisäännöt pedago-

gisesta toiminnasta, jotta voidaan minimoida mahdolliset poikkeamat kasvattajien 

toimintatavoissa. Dokumentoinnin merkitys korostuu vuorohoidossa, jotta tärkeät 

lasta koskevat tiedot välittyvät myös seuraavan työvuoron kasvattajalle sekä lap-

sen vanhemmille tai huoltajille. (Peltoperä ym. 2016, 72, 77.) Illat ja viikonloput 

nähdään vuorohoidossa positiivisessa valossa, sillä ilta- ja viikonloppuhoito voi 

mahdollistaa lapsen yksilöllisemmän ja lapsilähtöisemmän hoidon. Lapsen näkö-

kulmasta katsottuna onkin nähty tärkeänä, että iltaisin pysyttäisiin mahdollista-

maan lapselle tuttu hoitaja. (Malinen ym. 2016b, 53, 55.) Siippainen (2018, 11) 

on tutkinut väitöskirjassaan lasten ja aikuisten välisiä suhteita vuoropäiväkodissa. 

Siippaisen (2018, 150) mukaan rentoa, kodinomaista tunnelmaa luodaan vapaan 

leikin kautta lapsille. Tutkimuksen mukaan kodinomaisuutta vuorohoidossa ko-

rostivat lasten moninaiset mahdollisuudet vaikuttaa toimintasisältöön. Ohjattu pe-

dagoginen toiminta korvattiin vapaalla toiminnalla, mikä teki hiljaisista ajoista eri-

tyisiä (Siippainen 2018, 150).  

 

 

2.2 Haasteet kaveri- ja kasvattajasuhteissa 

 

Kaverisuhteet ovat erityisen tärkeitä lapsen kehityksen kannalta. Kuitenkin vuo-

rohoito voi hankaloittaa kaverisuhteita, jos lapsiryhmässä olevat lapset vaihtele-

vat paljon. (Malinen ym. 2016a, 22.) Lapsen hoitoaikojen räätälöinnissä tulisikin 

huomioida, että lapsen vuorohoito mahdollistaa pysyvien kaverisuhteiden synty-

misen (Peltoperä ym. 2016, 78). Lapsen voi olla vaikeaa päästä mukaan leikkiin, 

jos hän on ollut useita päiviä pois vuorohoidosta tai hän tulee sellaisen aikaan 

päiväkotiin, jolloin muiden lasten leikit ovat jo käynnissä (Dahlblom 2016, 117). 

Lapsen vireystasolla on merkitystä lapsen mahdollisuuksiin olla vuorovaikutuk-

sessa toisten lasten kanssa (Peltoperä & Hintikka 2016, 156). Vuorohoito erityis-

piirteineen saattaa tuoda haasteita myös kasvattajan ja lapsen välisen vuorovai-

kutussuhteeseen (Malinen ym. 2016a, 22). Erityisesti lapsen päivähoidon aloitus-

vaiheessa tulisi panostaa hoitosuhteen jatkuvuuteen, jotta lapsen ja kasvattajan 

väliset kiintymyssuhteet pääsevät muodostumaan. Monesti kiintymyssuhteet lap-

sen ja kasvattajan välillä muodostuvat kiinteämmiksi pienryhmässä, sillä 
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vuorohoidon pienemmät ryhmäkoot mahdollistavat aidon kohtaamisen lapsen 

kanssa. (Malinen ym. 2016b, 53.) Lisäksi henkilökunnan resurssit tulisi mitoittaa 

riittäviksi lapsen hoidon aloitusvaiheessa. Psyykkisesti turvallisen ympäristön tär-

keyttä korostetaan myös vuorohoidossa lapsen ja kasvattajan välisissä vuorovai-

kutussuhteissa, jossa yhdeksi ratkaisuksi ehdotetaan aamu- ja iltatyöntekijöiden 

määrän pienentämistä, jotta ennustettavuus helpottuu. Kasvattajalta edellytetään 

myös vahvaa ammatillista osaamista havainnoida lapsen tarpeita, kun työsken-

nellään säännöllisen päivätyöajan ulkopuolisina aikoina. (Peltoperä ym. 2016, 69, 

78.) 
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3 VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAA MÄÄRITTÄVÄT TEKIJÄT 

 

 

Varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteena on kasvattaa lapsista aktiivisia, sosi-

aalisia toimijoita yhteiskuntaamme, jotka ovat edistyksellisiä toiminnassaan ja ky-

kenevät itsenäiseen päätöksentekoon. (Kataja & Opetushallitus 2018a.) Varhais-

kasvatuslaki (L 540/2018) määrittelee varhaiskasvatuksen lapsen iän ja kehitys-

tason huomioonottavaksi suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi lapsen hoidosta, 

opetuksesta ja kasvatuksesta rakentuvaksi erityisesti pedagogiikkaa painotta-

vaksi kokonaisuudeksi. Uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 astui 

voimaan 1.1.2019. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatus-

lakiin perustuva opetushallituksen antama koko maata velvoittava määräys. Siinä 

määritellään, miten varhaiskasvatusta tulee toteuttaa ja miten sekä paikalliset 

että lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat tulee laatia. (Opetus-

hallitus 2016, 3, 8.) Laaja-alaisilla seurantatutkimuksilla on osoitettu, että laaduk-

kaalla varhaiskasvatuksella voidaan tukea lapsen emotionaalisia, sosiaalisia ja 

kognitiivisia taitoja. Erityisesti heikommassa asemassa olevien perheiden lapset 

hyötyvät laadukkaasta varhaiskasvatuksesta eniten. Mitään yksittäistä tekijää ei 

ole voitu nostaa merkittäväksi laatutekijäksi. Laadukkaan varhaiskasvatuksen 

tunnusmerkkejä ovat henkilökunnan sensitiivinen työote, koulutettu henkilökunta 

sekä korkeatasoinen toimintaympäristö. (Kronqvist 2017, 12.) 

 

  

3.1 Varhaiskasvatuksen arvoperusta 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden keskeisenä arvona on ensisijaisesti 

lapsen etu. Varhaiskasvatuksen tulee toiminnallaan suojella ja vahvistaa lapsen 

oikeutta turvalliseen ja hyvään lapsuuteen juuri sellaisena kuin lapsi on. Kukin 

lapsi tulee huomioida omana itsenään siten, että hän kokee tulevansa kuulluksi 

ja nähdyksi. Hänen mielipiteensä tulee ottaa huomioon ja tunnetaitojen kehitty-

minen mahdollistaa. Varhaiskasvatuksen toiminnan tulee tukea kestävää, ter-

veellistä elämäntapaa ja kunnioittaa ihmisoikeuksia ja -arvoa. Kasvattajien tulee 

tukea lapsen kasvua humaaniksi ihmiseksi. Lisäksi toiminnan tulee olla totuuden- 

ja oikeudenmukaista. Kiusaaminen, väkivaltainen käytös eikä rasismi ole 
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missään muodossa sallittua. Toimintakulttuurissa tulee myös vaalia monimuo-

toista suomalaista kulttuuriperintöä. Kasvattajien tulee kunnioittaa perheiden mo-

nimuotoisuutta siten, että se välittyy myös lasten vanhemmille avoimena, amma-

tillisena perhesuhteita tukevana toimintana. (Opetushallitus 2018, 20‒21.) 

 

 

3.2 Oppimiskäsitys lapsesta 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 (Opetushallitus 2018, 21) mää-

ritellyn oppimiskäsityksen mukaan lapsi nähdään aktiivisena toimijana. Lapsi ei 

ole enää ainoastaan huolenpidon kohde, vaan hänet nähdään kyvykkäänä itse-

näiseen ajatteluun ja mielipiteidensä ilmaisuun (Ahonen 2017, 33‒34). Varhais-

kasvatuksen toiminnassa oppimisen perustana tulee olla lapsen aiemmat koke-

mukset ja osaaminen sekä lasta kiinnostavat asiat. Lapsi otetaan mukaan myös 

toiminnan suunnitteluun, toteutukseen yhtä lailla kuin toiminnan arviointiinkin. 

(Opetushallitus. Koulutus. ja tutkinnot. Varhaiskasvatus. Uudet vasut.) 

 

Tutkivassa oppimisessa on kysymys ihmettelemisestä, kysymisestä, oivaltami-

sesta ja selityksen laadinnasta. Se on ongelmanratkaisuprosessi, jota kysymyk-

set ohjaavat. Lapset ovat luonnostaan uteliaita. He kyselevät ja ihmettelevät asi-

oita ympäristöstään, mitä eivät ymmärrä. Heillä on myös taito keksiä selityksiä. 

Kysymällä lapsi hankkii uutta tietoa ja rakentaa käsitystä ympäröivästä maail-

masta. Lapsen älyllisen kehityksen kannalta on erittäin merkityksellistä, että, lapsi 

hakee vastauksia hänelle vieraisiin asioihin kysymällä. Tämän vuoksi lasten esit-

tämiä kysymyksiä ei saisi sivuuttaa. Lasta pitää sen sijaan kannustaa pohtimaan 

erilasia asioita ja ilmiöitä. Pieni lapsi luo jo teorioita erilaisista ilmiöitä ja asioista, 

jotka rakentuvat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Tutkivassa oppi-

misessa on tärkeätä, että lapset esittävät kysymykset, joita lähdetään yhteisvoi-

min ratkomaan. Oppimisen kannalta on tärkeää luoda yhteys kysymyksen ja kon-

tekstin välille. (Lipponen 2017, 29‒30, 32.) 
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4 PEDAGOGIIKKA ON KOKOPÄIVÄPEDAGOGIIKKAA 

 

 

Varhaiskasvatuksen perusteissa (Opetushallitus, 2018, 22) pedagogiikka määri-

tellään monitieteiseen tietoon pohjautuvaksi ammatilliseksi, suunnitelmalliseksi ja 

tavoitteelliseksi lasten hyvinvointia ja oppimista edistäväksi toiminnaksi, missä 

korostuu erityisesti sekä kasvatus- että varhaiskasvatustiede. Pedagogiikka on 

varhaiskasvatuksessa läsnä kaiken aikaa ja vaikuttaa kaikkeen toimintaan (Aho-

nen 2017, 37). Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta onkin kokopäiväpeda-

gogiikkaa (Kataja & Opetushallitus 2018b). Se näkyy varhaiskasvatuksen toimin-

takulttuurissa, oppimisympäristössä yhtä hyvin kuin kaikessa vuorovaikutuk-

sessa samanaikaisesti (Ahonen 2017, 37). Päiväkodissa kokopäiväpedagogiikka 

alkaakin ensimmäisen lapsen saapuessa ja päättyy vasta, kun viimeinenkin lapsi 

lähtee (Kataja & Opetushallitus 2018e). Opetusneuvos Anneli Rautiainen Ope-

tushallituksesta (Rautiainen 2016) määrittelee varhaiskasvatuksen pedagogiikan 

seuraavasti: 

”Varhaiskasvatuksen pedagogiikka on tietoista toimintaa lasten op-
pimisen ja hyvinvoinnin toteutumiseksi. Pedagogiikka näkyy arjen 
toimintakulttuurissa, oppimisympäristöissä ja varhaiskasvatuksen 
keskeisessä elementissä, leikissä. Erityisen tärkeää on lasten osal-
listaminen.” 
 

Lain mukaan (L 540/2018) varhaiskasvatuksen toiminnassa tulee painottua pe-

dagogiikka, jonka suunnittelusta, toteutustavoista ja toiminnan arvioinnista pää-

vastuu on varhaiskasvatuksen opettajilla (Pakanen 2017, 5). Pedagogisen toteu-

tumisen edellytyksenä on, että varhaiskasvatuksen kasvattajilla on yhteneväinen 

käsitys, mitä pedagogiikka tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan varhaiskasvatuk-

sen arjessa. Jotta toteutettava pedagogiikka olisi laadukasta, se edellyttää kas-

vattajilta jaettua ymmärrystä arvoperustasta. (Ahonen 2017, 39.) 

 

 

4.1 Kokopäiväpedagogiikkaa lapsen osallisuuden näkökulmasta 

 

Varhaiskasvatuksen arjen tilanteissa tulee nähdä niiden pedagoginen merkitys. 

Arjen perushoitotilanteissa tulisi ottaa huomioon lapsen osallisuus. Lapselle tulee 
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antaa mahdollisuus tehdä omia päätelmiä ja antaa mahdollisuus kokeilla erilaisia 

ratkaisuvaihtoehtoja, jotta hän itse oppii tekemään perusteltuja valintoja ja sääte-

lemään omaa toimintaansa. Kasvattajien tehtävä onkin rakentaa lapselle positii-

vista minäkuvaa, jonka turvin hän kykenee luottamaan itseensä haasteellisissa-

kin tilanteissa. (Kataja ym. 2018b.) Päiväkodin arjen perushoitotilanteissa törmä-

tään sääntöviidakkoon. Tilanteille on tyypillistä, että niissä hallitaan isoa lapsi-

joukkoa yhtäaikaisesti, jotta ne sujuisivat hallitusti. Kannattaa kuitenkin pohtia, 

estetäänkö päiväkotiarjen perushoitotilanteissa runsaalla sääntökulttuurilla lap-

sen luontainen oppiminen tai että, keitä varten sääntöviidakko on luotu. Ohjaus-

tilanteet ovat ennen kaikkea aktiivista kasvatusvuorovaikutusta, joilla ohjataan 

lasta kasvatustavoitteiden suuntaisella tavalla. Kasvattajien tuleekin tiedostaa 

mitkä ovat kasvatustoiminnan tavoitteet ja niiden merkitys. (Kataja ym. 2018e.) 

 

 

4.2 Kasvatuksen, opetuksen ja hoidon pedagoginen kokonaisuus 

 

Kasvatustoiminnan tavoitteena on välittää lapselle omia kulttuurisia arvojamme, 

toimintatapojamme ja tottumuksiamme. Kasvatuksella pyritään ohjaamaan lasta 

kriittisesti ja vastuullisesti ajattelevaksi, omia mielipiteitään ilmaisevaksi yksilöksi, 

joka ottaa toiminnassaan kanssaihmiset huomioon. Varhaiskasvatuksen opetus 

pohjautuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määriteltyyn oppimiskäsi-

tykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Lapsia tulee kannustaa uusien asioiden 

oppimiseen monipuolisesti. Toiminnassa tulee olla tilaa lapsen ihmettelylle, hok-

saamiselle ja oppimiseen ilolle (Opetushallitus 2018, 23‒24.) Opetuksessa tulee 

ottaa huomioon lapsen omat mielenkiinnon kohteet ja hänen kehitystasonsa. Var-

haiskasvatuksen toiminnan tavoitteena onkin, että lapselle muodostuu varhais-

kasvatusvuosien aikana myönteinen kuva itsestään oppijana. (Helenius & Lum-

melahti 2018, 81.) Lapsen päiväkotiarjessa on paljon tilanteita, jotka toistuvat sa-

mankaltaisina päivittäin. Näitä ovat perushoitotilanteet, kuten pukemis- ja riisu-

mistilanteet, päiväuni- tai lepohetket, ruokailu ja WC- ja käsienpesutilanteet. 

Nämä tilanteet ovat samalla kasvatus- ja opetustilanteita, joissa lapsi oppii tär-

keitä arjenhallintataitoja, itsestä huolehtimista, aikakäsityksen hallintaa ja hyviä 

tapoja. Lisäksi tilanteissa opitaan myös vuorovaikutustaitoja. (Opetushallitus 

2018, 23.) 
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Se millaiseksi määrittelemme oppimiskäsityksen lapsesta, vaikuttaa suuresti sii-

hen, millaista pedagogiikkaa kasvattajat toteuttavat varhaiskasvatuksessa (Aho-

nen 2017, 33).  Tutkivalla oppimisella tarkoitetaan ensisijaisesti pedagogista mal-

lia, jossa hankitaan uutta tietoa kyselemällä, muiden kanssa näkemyksistä kes-

kustelemalla ja vertailemalla niitä keskenään. Ei ole yhtä ainoaa tapaa toteuttaa 

tutkivaa oppimista, mutta siinä on tunnistettavissa toistuvia peruselementtejä. Pe-

ruselementteihin luetaan kuuluvaksi asiayhteyden ymmärtäminen, kysymyksen 

asettelu, oman teoriapohjan rakentaminen, tiedon kriittinen arvioiminen, uuden 

tiedon etsiminen ja ongelman tarkempi määrittely sekä koko tietokokonaisuuden 

jakaminen toisten kanssa. Tutkiva oppiminen on ongelmanratkaisuprosessi, jota 

erilaiset kysymykset ohjailevat. (Lipponen 2017, 31.) Aikuinen ei enää syötä lap-

selle valmista mallia. Uudessa oppimiskäsityksessä onkin oleellista, että lapsi itse 

oivaltaa (Ahonen 2017, 36.) 
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5 VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TAVOITTEET 

 

 

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka nähdään kokonaisvaltaisena, jatkuvasti arjen 

toiminnoissa läsnä olevana kasvatuksen, opetuksen ja hoivan muodostamana 

kokonaisuutena, jonka ympärille pedagogiikka rakentuu (Karila, 2017, 9). Var-

haiskasvatuksen pedagoginen toiminnan keskiössä on oppiva ja hyvinvoiva lapsi 

(KUVIO 1). Toiminta rakentuu oppimiskäsitykseen lapsesta aktiivisena toimijana 

sekä arvoperustaan, jonka ytimessä on lapsen edun ensisijaisuus. Pedagogisen 

toiminnan tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimista, laaja-alaista osaamista 

sekä edistää lapsen terveyttä ja hyvinvointia huomioimalla lapsen omat mielen-

kiinnon kohteet ja tarpeet hänen kasvuympäristössään. (Opetushallitus 2018, 

36‒37.) 

 

KUVIO 1. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehys (Opetushallitus 

2018, 36) 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasta omatoimisuuteen ja itsestä huoleh-

timiseen, kuten hygieniaosaamiseen, turvalliseen liikkumiseen, terveyteen ja hy-

vinvointiin (Helenius ym. 2018, 28‒29). Lapsen laaja-alainen osaamisen vahvis-

taminen vaatii kasvattajalta jatkuvaa kriittistä analysointia siitä, mihin suuntaan 
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varhaiskasvatuksessa toteutettu toiminta ohjaa lasta. Onko päiväkodin arjessa 

tilaa lapsen itsenäiseen ajatteluun ja valintojen tekemiseen? Onko lapsella tilaa 

harjoitella ristiriitatilanteissa sosiaalisia taitoja vai pureksitaanko varhaiskasvatuk-

sen arki lapsen puolesta valmiiksi? (Kataja ym. 2018a.) Lapsen ajattelu ja oppi-

minen kehittyvät vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Siinä tuetaan lap-

sen ilmaisutaitoja, empatiakykyä ja tunteiden havaitsemista. (Helenius ym. 2018, 

25.) Varhaiskasvatuksessa keskeisenä periaatteena onkin demokratian toteutu-

minen, joka tarkoittaa sitä, että lapsi tulee kuulluksi, hänen mielipiteensä otetaan 

huomioon ja hänen mielipiteitään arvostetaan. Osallistumalla ja vaikuttamalla 

lapsen minäkuva vahvistuu sekä oma-aloitteisuus kasvaa. (Opetushallitus 2018, 

26‒27.) Puhumiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Rohkaisemalla lasta keskus-

telemaan, hänen kuuntelu- ja puhetaitonsa kehittyvät. Jotta lapsi oppii kuuntele-

maan, lasta tulee myös kuunnella. (Helenius ym. 2018, 25‒26.) 

 

Pedagogisen toiminnan suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että jo-

kaiselle lapselle hoitoajoista riippumatta, mahdollistetaan osallisuus pedagogi-

sesti monipuoliseen ja laadukkaaseen toimintaan. Kuitenkin tulee hyväksyä, että 

kaikkien lasten ei ole mahdollista osallistua kaikkeen vuorohoidossa järjestettä-

vään toimintaan hoitoaikojen erityispiirteistä johtuen. Toisaalta hiljaisten aikojen 

tarjoamat mahdollisuudet pedagogiselle toiminnalle on tärkeä tiedostaa ja hyö-

dyntää. Vuorohoidon pedagogisen toiminnan suunnittelussa tulee ottaa huomi-

oon myös lasten erilaiset vireystilat. Kun lapsen hoitoajat sekä hänen yksilölliset 

vireystilansa ovat tiedossa, voidaan hänelle tarjota laadukasta varhaiskasvatusta 

hänen vireystilalleen sopivana aikana. (Peltoperä ym. 2016, 65, 73‒74, 76.) 
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6 OPPIMISEN ALUEET 

 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 määritellyt oppimisen alueet si-

sältöineen kuvastavat keskeisiä pedagogisen toiminnan tavoitteita varhaiskasva-

tuksessa. Lapsilla on oikeus saada monipuolisia oppimisen kokemuksia oppimi-

sen eri alueilta. (Opetushallitus 2018, 40.) Alla (KUVIO 2) on kuvattu varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteissa määritellyt oppimisen alueiden sisällöt tiiviste-

tyssä muodossa. Arjessa oppimisen alueet eivät ole toisistaan erillisiä oppimis-

kokonaisuuksia, vaan ne nivoutuvat toisiinsa lasten kiinnostuksen kohteista ja 

osaamisen tasosta riippuen (Opetushallitus 2018, 40).  

 

 

KUVIO 2. Oppimisen alueet (Opetushallitus. Pedagoginen dokumentointi. Oppi-

misen alueet) 

 

 

6.1 Kielten rikas maailma 

 

Kieli on keskeinen elementti lapsen oppimisessa (KUVIO 2). Se tarjoaa lapselle 

keinon vaikuttaa asioihin. Kieli toimii ilmaisun sekä tiedon hankkimisen välineenä. 

Lapsen kielellistä kehitystä tukee rikas kieliympäristö. On tärkeää, että varhais-

kasvattajat antavat johdonmukaista ja kannustavaa palautetta lapsen kielellisten 

ja vuorovaikutustaitojen taitojen kehityksestä. (Opetushallitus 2018, 40‒41.) Kieli 
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määrittelee kokonaisvaltaisesti lasta jo syntymästä alkaen, koska kieli ympäröi 

meitä kaiken aikaa. Kieli määrittelee vahvasti myös sen, minkälaiseksi lapsen mi-

näkuva ja paikka sosiaalisessa ympäristössä muodostuu. Kieli toimii keskeisenä 

elementtinä omien ajatusten ja mielipiteiden ilmaisemisessa. Kielen avulla me 

jäsennämme myös tietoa, havainnoimme ja teemme johtopäätöksiä. (Ahonen 

2018, 165.) 

 

Kielen kehitys tukee kaikkea oppimista. Jotta lapsen kieli kehittyy, lasta ympäröi-

vän kielellisen maailman tulisi olla rikas. Pienen lapsen kielen kehityksen kan-

nalta onkin merkityksellistä, että hänelle jutellaan paljon, vaikkei lapsi osaa vielä 

itse tuottaa puhetta. (Ahonen 2017, 166‒167.) Onkin tärkeää, että varhaiskasva-

tuksessa on tilaa ja aikaa lapsen kanssa keskusteluun, kirjojen lukemiseen sekä 

tarinointiin. Lasten ja kasvattajien välisten keskusteluiden on osoitettu tukevan 

suuresti lapsen kielellistä kehitystä. Kielen oppimisen kannalta ei ole merkitystä, 

millaisissa tilanteissa kielellistä oppimista tapahtuu. Lasten kanssa työskennel-

lessä kasvattajan on erityisen tärkeää tutkiskella omaa kielenkäyttöään kriittisesti 

ja pohtia miten itse käyttää kieltä lasten parissa. Kasvattajat ovat jatkuvina mal-

leina lapsille kielen käytössä. Kasvattajilta vaaditaan myös sensitiivisyyttä ha-

vainnoida lapsen sanataonta viestintää. (Ahonen 2017, 169, 171) 

 

 

6.2 Ilmaisun monet muodot 

 

Varhaiskasvatukselta edellytetään, että toiminnassa tarjotaan itseilmaisuun mo-

nipuolisia mahdollisuuksia (KUVIO 2). Ilmaisutaidot ovat keskeisessä roolissa 

lapsen ajattelun ja oppimisen kehittymisessä (Opetushallitus 2018, 42). Kuvatai-

teen kautta pyritään kehittämään lapsen esteettisiä taitoja erilaisten taiteen ilmai-

sun keinoin. Kehollisen ja sanallisen ilmaisun kehittäjänä draama, tanssi ja leikki 

tarjoavat oivallisen ’areenan’ luovaan ilmaisuun. Musiikin maaliman kautta vah-

vistetaan lapsen kiinnostusta musiikilliseen ilmaisuun sekä pyritään luomaan po-

sitiivisia kokemuksia musiikista esimerkiksi loruillen, laulaen ja erilaisilla soittimilla 

musisoiden. (Opetushallitus 2018, 43; Mäkinen 2017, 22.) Lapsi saattaa tarvita 

musiikillisessa ilmaisussa rohkaisua. Yksi tapa rohkaista lasta, on liittää musiikil-

liseen ilmasuun mukaan kehollinen ilmaisu (Mäkinen 2017, 123). 
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Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt tulisi olla lapselle kuitenkin houkuttelevia, 

jotta ne innostaisivat lasta myös esteettisyydellään suunnittelemattomaan sekä 

ohjattuun taidekasvatukseen (Ahonen 2017, 195). Lasten luovuudelle tulisi olla 

kuitenkin tilaa ja aikaa varhaiskasvatuksessa (Opetushallitus 2018, 43). 

 

Musiikillinen oppiminen on pienelle lapselle erityisen merkityksellistä. Lapsen 

koordinaatiotaidot kehittyvät lapsen sensomotorisessa vaiheessa 0‒2 vuoden 

iässä. Liikkeet alkavat hitaasti hahmottua tahattomista liikkeistä tiedostetuiksi liik-

keiksi musiikillisessa toiminnassa ja jokeltelulaulu muuttuu ymmärrettäväksi. 

(Ruokonen 2017, 124.) Ruokonen (2017, 124) on tekstissään Huotilaiseen ja Put-

kiseen (2009) viitaten maininnut, että parhaana puheopetuksen muotona toimii 

musiikki ja laulaminen, joissa toiston määrä korostuu. Huotilaisen ja Putkisen 

(2009) mukaan lapselle kehittyy laulun välityksellä kyky ymmärtää, että pu-

heemme on strukturoitua, missä äänentaso laskee lauseen loppua kohti (Ruoko-

nen 2017, 125). 

 

  

6.3 Minä ja meidän yhteisömme 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittaa kasvattajaa kehittämään lap-

sen valmiuksia toimia lähiyhteisössään vahvistamalla hänen eettistä ajatteluky-

kyään, laajentamalla hänen ymmärrystään uskonnoista sekä uskonnottomuu-

desta sekä pohtimalla lapsen kanssa yhteisömme historiaa, nykyhetkeä ja tule-

vaisuuskuvaa (KUVIO 2). Katsomuskasvatuksessa tutustutaan ensisijaisesti nii-

hin katsomuksiin, jotka ovat edustettuina kyseisessä lapsiryhmässä. Katsomus-

kasvatusta toteutetaan usein yhteistyössä seurakunnan kanssa. Seurakunta mai-

nitaankin varhaiskasvatuksen yhteistyötahona varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteissa. (Opetushallitus 2018, 34, 44‒45.)  

 

Lapsen kasvaessa hänen reviirinsä laajenee. Lapsi kohtaa elinympäristössään 

toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia, kuin mihin hän on kotioloissa tottunut. Var-

haiskasvatuksen tehtävänä onkin avartaa lapsen ymmärrystä ympäristönsä mo-

nimuotoisuudesta. Lapsen sosiaalinen ympäristö laajenee huomattavasti lapsen 

tullessa päivähoitoon. Tätä oppimisen aluetta lähestytään tukemalla lapsen 
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eettistä ajattelua. Lapsi tutustutetaan erilasiin katsomuksiin ja uskontoihin. Li-

säksi käsitystä lähiyhteisön menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuuden ti-

lasta tulee laajentaa. Eettistä ajattelua voidaan edistää ohjattujen tuokioiden 

kautta. Sitä voidaan tukea myös arjessa esiin nousevissa ongelmatilanteissa, 

joissa kasvattaja tarttuu yhdessä lapsen kanssa pohtimaan, miten tilanteissa tu-

lisi toimia eettisesti oikein. Optimaalisinta on, jos varhaiskasvatuksessa käytettäi-

siin paljon molempia tapoja toimia. (Ahonen 2017, 221‒223, 226‒227, 233.) 

 

Vienolan mukaan (2004) ollaan yleisesti sitä mieltä, että pienen lapsen tunteet 

ovat aluksi eriytymättömiä, mutta alkavat eriytyä leikki-iässä. Lapsi kykenee myö-

hemmin hallitsemaan tunteitaan itsenäisesti, kun hänelle on opetettu tunnista-

maan ensin omia tunteitaan. Tämän vuoksi onkin tärkeää opettaa lasta tunnista-

maan tunteitaan. (Vienola 2017, 168.) Jo kolmevuotiaalla lapsella alkaa näkyä 

merkkejä syyllisyydentunnosta. Syyllisyyden tunteen kehittyminen on merkityk-

sellistä lapsen kehityksessä, jotta lapsi oppii erottamaan oikean ja väärän toisis-

taan. Lasten eroavaisuudet syyllisyydentunnossa vaihtelevat. Toiset lapset ovat 

herkempiä, toiset taas eivät, mihin vaikuttaa suuresti lapsen luontainen tempera-

mentti sekä lapsen kasvuympäristö. Sääntöjen laatiminen yhdessä, niiden tie-

toiseksi tekeminen sekä niiden noudattaminen luovat perustan sosiaaliselle käyt-

täytymiselle varhaiskasvatuksessa. Rajojen asettaminen on välttämätöntä, jotta 

lapsi oppii käyttäytymään sosiaalisen tilanteen vaatimalla tavalla. Ilman rakkautta 

tapahtuvassa rajoittamisessa puhutaan kuitenkin jo vallankäytöstä, mikä voi olla 

vahingollista kasvavalle lapselle. (Vienola 2017, 170, 172.) 

 

Mediakasvatuksella pyritään vahvistamaan lapsen mediataitoja. Lasta tuetaan it-

seilmaisuun yhteisössään, tutustutetaan lapsi eri medialähteisiin turvallisesti 

sekä opetetaan häntä suhtautumaan mediasta saatuun tietoon kriittisesti pohti-

malla yhdessä mediasisältöä. (Ahonen 2017, 240‒241.) Mediakasvatusta voi-

daan lähestyä esimerkiksi tuottamalla yhdessä lasten kanssa kuvaa, ääntä tai 

lähestyä asiaa videoinnin kautta. Mediassa esiintyviä teemoja voi tuoda lasten 

tietoisuuteen muun muassa liikuntaleikkien välityksellä tai aivan pienimmille lap-

sille leikin varjolla (Opetushallitus 2018, 45; Ahonen 2017, 243.)  
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6.4 Tutkin ja toimin ympäristössäni 

 

Ympäristökasvatuksen ydinajatuksena on vahvistaa lapsen ja luonnon välistä 

suhdetta ja vastuun ottamista omasta elinympäristöstämme (Opetushallitus 

2018, 46). Se millaiseksi lapsen ja luonnon välinen suhde kehittyy, määrittelee 

tulevaisuudessa sen, millä tavalla hän aikuisena suhtautuu luontoon, kestävään 

kehitykseen ja vastuullisuuteen (Ahonen 2017, 258). Vastuullisuus on myös osa 

kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa opastetaan lapsia ajattelemaan vastuullisesti. 

Ruuan hävikin ymmärtäminen, tavaroiden kierrätys ja uusiokäyttö ja energian 

säästömahdollisuudet tarjoavat oivallisen kosketuspinnan saada lapset ymmär-

tämään vastuullisuus -käsitteen. Teknologiakasvatuksessa on tavoitteena kan-

nustaa lasta kokeilemaan luovia ratkaisuja, etsimään tietoa ja tekemään päätel-

miä. (Opetushallitus 2018, 46‒47.) Teknologiakasvatuksen kautta lapset tutustu-

vat teknisiin laiteisiin. Lisäksi heitä kannustetaan itse rakentelemaan erilaisia lait-

teita. (Helenius ym. 2018, 96.)  

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota oppimisen kokemuksia matemaattisen 

ajattelun maailmassa (Opetushallitus 2018, 46). Lapset oppivat matemaattista 

ajattelua erilaisten leikkien ja harjoitusten myötä, missä havainnoidaan matema-

tiikkaa. Kasvattajan tuleekin kannustaa lasta tekemään matemaattisista havain-

toja erilaissa tilanteissa. Matematiikkaa voidaan oppia myös liikunnallisten toimin-

tojen kautta erilaisia liikuntavälineitä hyödyntäen. (Helenius ym. 2018, 97.) Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 on tarkennettu, millä tavalla lapsen 

matemaattisia taitoja tulee vahvistaa varhaiskasvatuksessa. Lasta ohjataan kiin-

nittämään huomiota erilasiin muotoihin, määriin ja muutoksiin ympäristössään 

(Opetushallitus 2018, 46), kun taas vuoden 2016 Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota ympäristössä ilmenevään 

matematiikkaan (Opetushallitus 2016, 45). Oppimisympäristöstä saadaan mate-

maattiseen havainnointiin innostava, kun otetaan ympäristön tarjoamat mate-

maattiset ilmiöt yhteisen kiinnostuksen kohteeksi. Lasten kanssa työskentelevillä 

onkin keskeinen rooli matemaattisten taitojen tukemisessa. Kasvuympäristöstä 

tulee luoda sellainen, joka tarjoaa lapselle mahdollisuuden havainnoida mate-

maattisia ilmiöitä. (Mattinen & Hannula‒Sormunen 2017, 223, 229.) Hannula‒

Sormusen (2015) mukaan välitön huomion kiinnittäminen lukumääriin 
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vahvistaakin lapsen laskemistaitoja aina yläasteiän kynnykselle asti (Mattinen 

ym. 2017, 224). Mattisen (2006) mukaan lukumäärien havainnoiminen lapsen 

kanssa johtaa siihen, että lapsi havainnoi myöhemmin itsenäisesti lukumääriä 

ympäristöstään (Mattinen ym. 2017, 225). 

  

Teknologinen toiminta ja leikki kytkeytyvät todellisuudessa varhaiskasvatuksessa 

yhteen. Lapsi voi leikin avulla toteuttaa moninaisia teknologisia rooleja, riippu-

matta siitä, miten hyvin hän tuntee kyseessä olevaa teknologiaa. Lapset voivat 

leikeissään käyttää teknologisia välineitä, jotka vahvistat lapsen minäkuvaa tek-

nologian käyttäjänä. Lasta voi tutustuttaa teknologian maailmaan houkuttele-

malla häntä esimerkiksi ratkaisemaan erilaisia pulmatilanteita tai valmistamaan 

hänen kanssaan materiaaleista jokin asia (Turja 2017, 201‒203). Kelloughin 

(1996) ja Johnstonin (1998) mukaan lapsen tutkivan toiminnan kehittymistä voi-

daan edesauttaa tukemalla muun muassa lapsen uteliaisuutta ympäristöönsä 

(Turja 2017, 194).   

 

 

6.5 Kasvan liikun ja kehityn 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota lapselle mahdollisuus myönteisiin lii-

kunnallisiin kokemuksiin sekä ohjattujen liikuntatuokioiden että vapaan liikunnan 

kautta (Ahonen 2017, 273).  Liikuntakasvatuksen tehtävänä on lisäksi lisätä lap-

sen kehon hallintaa ja motorisia taitoja (Opetushallitus 2018, 48). Lapsen fyysistä 

aktiivisuutta tukevalla kasvatustyylillä on todettu olevan yhteys lapsen positiivi-

seen minäkuvaan ja motivaatioon liikkua (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 23). 

Lapsen aktiivista liikkumista tulisikin tukea varhaiskasvatuksessa monin tavoin. 

Liikuntavälineiden tulisi olla lasten saatavilla ohjatun liikuntatuokion ulkopuoli-

sena aikana. (Ahonen 2017, 273.) 

 

Ruokakasvatus kuuluu osaksi varhaiskasvatusta. Sen tavoitteena on vahvistaa 

lapsen käsitystä terveellisistä ruokatottumuksista ja edistää lapsen myönteistä 

suhtautumista ruokaan. Päivittäiset ruokailuhetket tarjoavat tähän luonnollisen 

oppimisympäristön. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on lisäksi pohtia terveyteen 

liittyviä kysymyksiä sekä tukea lapsen turvallisuuteen liittyviä teemoja. 
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Turvallisuus -teemaan sopivia oppimistilanteita ovat luonnolliset siirtymät lähiym-

päristössä. Tavoitteena on myös vahvistaa lapsen omaa turvallisuuden tunnetta 

lisäämällä lapsen tietoisuutta siitä, miten toimia turvallisella tavalla erilasissa ti-

lanteissa. (Opetushallitus 2018, 48‒49.) 

 

 

6.6 Leikki ja oppiminen kulkevat käsi kädessä 

 

Leikki on keskeinen osa lapsen oppimista, hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Sekä 

sosiaaliset että emotionaaliset taidot kehittyvät leikissä. Lapsen luovuuden kehit-

tymisen keskiössä onkin leikki, jonka tiimellyksessä lapsen luovat ongelmanrat-

kaisutaidot kehittyvät. (Ahonen 2017, 90‒91.) Myös lapsen keskittymiskyky ja 

tarkkaavaisuus kehittyvät yhteisessä vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Hele-

nius ym. 2018, 26). Leikki itsessään on merkityksellinen lapselle. Leikissä lapsi 

on aktiivinen toimija. Leikissä lapsi jäsentää maailmaa omista lähtökohdistaan ja 

rakentaa uutta tietoa vanhan tiedon pohjalle. Leikin maailmassa lapsi pääsee tes-

taamaan omia mielikuviaan ja ajatuksiaan. Leikissä mahdollistuu myös haavei-

den toteuttaminen mielikuvituksen avulla. Leikissä lapsi myös käsittelee ja mal-

lintaa hänelle vaikeita asioita. Leikin maailmassa lapsen on turvallista kokeilla 

erilaisten asioita, erehtyä ja oppia uusia asioita. (Opetushallitus 2018, 38‒39.) 

Tanskassa eskarilasille tehty tutkimus osoitti, että lapset tunsivat itsensä onnel-

liseksi mm. silloin, kun he saivat leikkiä vapaasti, kokea luontoelämyksiä tai ko-

kea normaalista poikkeavia asioita eskarissa (Koch 2018, 80‒81). 

 

Kasvattajan tuleekin luoda edellytykset leikille. Pitkäjännitteinen leikki vaatii tilan 

lisäksi aikaa ja leikkimiseen sopivat elementit. Kasvattajan tulee johdonmukai-

sesti omalla toiminnallaan tukea lapsen leikkiä sekä ohjata leikin kehittymistä. 

Tämän lisäksi kasvattajalta edellytetään ammatillista herkkyyttä havainnoida las-

ten antamia signaaleja leikille. (Opetushallitus 2018, 39.) Kun lapsi pyytää kas-

vattaja leikkimään Turja (2017, 27) näkee sen pedagogisena mahdollisuutena. 

Kun varhaiskasvatuksen toimintaa toteutetaan lasten aloitteista lähteneillä ta-

voilla, kasvattajan tulee silloin luottaa siihen, että toiminta pitää sisällään kaikki 

ne elementit, jotka lapsen elämisen kannalta on tärkeää (Kataja 2018, 52). 
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7 OSALLISUUS ‒ TOIMINTAA OHJAAVA ARVO 

 

 

Osallisuus on ensisijaisesti yhteistä toimintaa, jossa kuunnellaan ja huomioidaan 

kaikkien lasten näkökulma. Mielipiteiden pohjalta neuvotellaan kaikkia ryhmän 

jäseniä tyydyttävä vaihtoehto. (Turja 2011, 30.) Siinä on kyse rajojen asettami-

sesta lapselle, toisen mielipiteen huomioon ottamisesta ja kunnioittamisesta. 

Osallisuudessa ei ole kyse siitä, että aikuinen siirtyisi taka-alalle kaiken sallivaksi 

aikuiseksi sivusta katsojan rooliin, vaan hän on ennen kaikkea aktiivisesti läsnä 

lasten toiminnassa. Hän kykenee havainnoimaan lapsen aloitteita arjen pienissä 

hetkissä ja rikastamaan niitä lapsen kiinnostuksen kohteet huomioon ottamalla. 

(Kataja ym. 2018a.) Osallisuudella ei tarkoiteta vain yksilön paikalla oloa, vaan 

hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa toimintaansa. Osallistuminen voi puolestaan 

olla toimintaa, joka voi tapahtua pelkästään muiden ehdoilla. Lapsen osallisuu-

dessa on kyse siitä, millä tavalla lapsi itse kokee toiminnan ja olemisen itsensä 

kannalta. (Turja 2011, 26). Osallisuudella tarkoitetaan erityisesti tunnetta yhtei-

söön kuulumisesta ja kuulluksi tulemisesta. Osallisuudessa on lisäksi huomioita-

vaa sen vapaaehtoisuus, se että lapselle annetaan mahdollisuus osallistua toi-

mintaan. (Kataja ym. 2018a.)  

 

Vuorohoidossa korostuu erityisesti hoitopäivän jatkuvuuden ennustettavuuden 

merkitys. Lapsen ryhmään kuulumisen tunnetta voidaan vahvistaa yhteisillä pit-

käaikaisilla projekteilla, jolloin mahdollistetaan lapsen osallisuus yhteiseen teke-

miseen riippumatta hoitoajoista. Lapsen osallisuuden kannalta on merkittävää, 

että ryhmässä on käytäntöjä, joilla muistetaan myös poissaolijat. (Peltoperä ym. 

2016, 77‒78). 

 

 

7.1 Lapsen osallisuuden tunnistaminen 

 

Päiväkodin arki tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa lapsen osalli-

suutta. Monesti lapsen osallisuus nähdään varhaiskasvatuksessa suppeana yk-

sittäisen lapsen kuulemisena ja hänen mieltymystensä toteuttamisena. Osalli-

suus on etenkin isoissa lapsiryhmissä mitä suurimmassa määrin yhteisöllinen 
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ilmiö, jossa pyrkimyksenä on löytää kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Aivan 

pienimpien lasten kohdalla osallisuus on arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Lapsi 

tulee kuulluksi ja hänellä mahdollisuus vaikuttaa hänelle tärkeisiin asioihin. Edel-

lytykset lapsen osallisuuden toteutumiseksi pitää kyetä kuitenkin tunnistaa, jotta 

lapsen osallisuutta voidaan kasvattaa. (Turja 2017, 45‒47.) 

 

Osallisuutta tarkastellaan yleensä aikuisen ja lapsen välisenä valtasuhteena. 

Hart kehitti vuonna 1992 lapsen osallisuuden tasoa kuvaavan Lapsen osallisuu-

den portaat -mallin (KUVIO 3), jossa lapsen osallisuuden taso riippuu lapselle 

annetun tiedon määrästä, aloitteen tekijästä, toiminnan suunnittelijasta ja päätök-

sentekijästä. Mitä vähäisempää lapsen tietomäärä toiminnan sisällöstä ja sen ta-

voitteista on, sitä vähemmän lapsi pystyy määrittelemään omaa osuuttaan toi-

minnassa ja sitä matalammalla tasolla lapsen osallisuus toteutuu. (Turja 2011, 

27.)  

KUVIO 3. Lasten osallisuuden portaat Hartin [1992] mallin mukaan (vapaa suo-

mennos) (Turja 2011, 27) 

 

Osallisuuden portaat -mallin kolmella alimmalla portaalla ei kuvata lapsen osalli-

suuden tasoa, vaan aikuisen manipuloinnin tasoa lapsen toiminnassa. Osallisuu-

den alimmalla tasolla, neljänneksi alimmalla portaalla, aikuiset määrittelevät toi-

minnan tavoitteet ja lapsen vaikutusmahdollisuudet. Mitä ylemmäksi portaita 

noustaan, sitä suuremmaksi lapsen vaikutusmahdollisuudet kasvavat. Ylimmällä 

tasolla lapset voivat itse toimia aloitteentekijöinä. He voivat myös itse suunnitella 
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ja toteuttaa heidän omista mielenkiinnonkohteistaan syntyneitä toimintaprojekte-

jaan, missä aikuiset toimivat apuna. Samalla harjoitellaan yhteistyö- ja keskuste-

lutaitoja. (Turja 2011, 27‒28.) 

 

Osallisuus edellyttää sekä lapselta että aikuiselta kykyä luottaa itseensä toimi-

jana. Lapsen tulee tuntea olonsa turvalliseksi, jotta hän uskaltaa ilmasta itseään 

ja tulla yhteiseen toimintaan mukaan. Yhteisiin keskusteluihin osallistuminen ja 

kuulluksi tuleminen edellyttää lapselta yhteisen kielen taitamista ja kommunikoin-

tikeinoja. (Turja 2017, 49‒50.) Aikuisen tulee huolehtia, että hän antaa tietoa lap-

selle ymmärrettävällä tavalla (Piiroinen 2007, 9). Osallisuuden toteutumisessa 

onkin olennaista, että se läpäisee koko toimintayksikön ja koskee kaikkia toimin-

nan osapuolia (Turja 2018, 65).  

 

 

7.2 Osallisuuden toteutuminen varhaiskasvatuksen arjessa 

 

Venninen, Leinonen, Lipponen ja Ojala (2014, 211) ovat tutkineet lapsen osalli-

suutta pääkaupunkiseudun päiväkodissa. Tutkimuksen mukaan harva kasvattaja 

tukee tehokkaasti jokaisen lapsen osallisuutta. He kokevat, etteivät voi vaikuttaa 

lapsen osallisuuteen. Vakiintuneista rutiineista tulisi päästää irti ja luoda uusia 

käytäntöjä, missä lapsen näkökulma hyväksytään osana jokapäiväistä toimintaa 

ja jossa lapsen ääni tulee kuulluksi. (Venninen ym. 2014, 216‒217.) Osallisuus 

herättää myös närkästystä. Pelätään, että lapsen osallisuuden mahdollistaminen 

merkitsee sitä, että lapsi saa päättää kaikesta ja arki muuttuu kaoottiseksi. Pelä-

tään, että lapsen arjesta häviää rajat ja heistä tulee huonosti käyttäytyviä ja kurit-

tomia ilman rajoja. (Kataja ym. 2018a.) 

 

Roos on tutkinut (2016, 7) 4‒6 vuotiaiden lasten päiväkotiarkea lapsen näkökul-

masta katsottuna. Tutkimuksen mukaan lapsen osallisuuden mahdollisuudet päi-

väkotiarjessa rajoittuvat kasvattajien määrittämiin raameihin. Lapsille tarjoillaan 

toimintamahdollisuuksia päiväkotinormien määrittämissä puitteissa. Toisin sa-

noen lapset yritetään asettaa päiväkotilapsen muottiin, eikä heitä oteta mukaan 

sääntöjen määritykseen. Näin ollen lapselle ei tarjota mahdollisuutta vaikuttaa 

omaa itseään koskeviin asioihin. Lapset näkevät kasvattajan eräänlaisena 
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järjestyksen ylläpitäjänä, rankaisijana tai vuoron jakajana. Tutkimustulosten mu-

kaan lapsille ei tarjottu mahdollisuutta vaikuttaa päiväkotiarjen struktuuriin. Lap-

set eivät kritisoineet kasvattajien toimintatapoja, vaikka osa tavoista herätti lap-

sissa negatiivisia tuntemuksia. Lapsen osallisuus voikin toteutua vasta kun aikui-

nen kykenee saamaan kiinni lapsen näkökulmasta. (Roos 2016, 54‒56, 75.) 

 

 

7.3 Toimintakulttuurin muuttaminen varhaiskasvatuksessa 

 

Varhaiskasvatuksen toimintaan on juurtunut tiukkaan käsitys, että toiminta on pe-

dagogista vasta, kun se on ennalta suunniteltua, aikuisen vahvasti ohjaamaa toi-

mintaa. Nähdään, että potalla opittu numeroiden laskeminen ei ole yhtä arvo-

kasta kuin vahvasti kasvattajan ohjauksessa opittu laskemistaito. Yhtä hyvin voi-

taisiin tarttua johonkin hetkeen ja luoda siitä tavoitteellinen pedagoginen hetki, 

jossa lapselle tarjoutuu mahdollisuus oppia oman mielenkiinnon kohteen sysää-

mänä innostuneesti ja sitoutuneesti. Kaikki pedagoginen toiminta on joko enem-

män tai vähemmän pedagogista toimintaa, jolloin tiukkaan juurtunut käsitys va-

paasta ja ohjatusta toiminnasta muuttuu kokonaan. (Kataja ym. 2018e.) 

 

Keskeistä kasvatuksessa on lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus. Kasvatta-

jan rooli on opettaa asioiden syy-seuraussuhteita lapselle ymmärrettävällä ta-

valla. Lapsen tulee kokea, että hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa itseään 

koskeviin asioihin ja oppia syy-seuraussuhteen merkitys arjen päätöksenteossa. 

Tilanteessa tulee kuitenkin huomioida, että aikuisella säilyy aina vastuu. Aikuinen 

on se, joka ohjaa lasta tekemään analyyttisiä valintoja keskustelun kautta. (Kataja 

ym. 2018e.) 

 

 

7.4 Lapsen palautteen huomioiminen 

 

Päiväkodin arkitilanteissa ei ole haastavaa saada lasta osalliseksi, vaan saada 

kasvattaja tarttumaan arjen pieniin hetkiin, jotka toimivat loistavana oppimisalus-

tana vuorovaikutustaitojen ja eri asioiden oppimiselle. Jotta lapsen osallisuutta 

halutaan todella tukea ja vahvistaa, tulee kasvattajan uskaltaa aidosti pohtia 
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omaa käsitystään kasvattajana, vastuutaan vallankäyttäjänä ja käsitystään lap-

sesta oppijana ja yksilönä. Kasvattajan tulee tarkastella oppimista lapsen näkö-

kulmasta, millä tavoin lapsi toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Muodos-

tuuko lapsen ja kasvattajan välille aitoa keskustelua vai onko tilanteet pääosin 

kasvattajan lähtökohdista muodostuvaa yksipuolista monologia, johon lapsi vas-

taa häneltä kysyttäessä. Eräs varhaiskasvattaja kiteyttää lapsen oppimista näin: 

” Sen, minkä tuntee, jää mieleen. Se, mikä vain suoritetaan, unohtuu.” Kasvatta-

jien tulisikin tarkastella miten lapsen saa innostumaan asioista ja sitoutumaan 

toimintaan. Millä tavoilla hän voisi jättää lapselle pysyvän muistijäljen? (Kataja 

ym. 2018e.) Päästäkseen kiinni lapsen maailmaan, pitää hypätä lapsen leikin 

maailmaan mukaan. Kasvattajan tulee olla mukana lasten leikissä, jotta uuden-

laiseen toimintakulttuuriin päästään kiinni. (Kataja ym. 2018d.)  
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8 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Teoreettinen viitekehys pohjautuu vahvasti varhaiskasvatuslakiin (L 580/2018) ja 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2018 (Opetushallitus 2018) määritte-

lemään kuvaan pedagogisen toiminnan tavoitteista, mutta nostan näiden rinnalle 

myös alan uusinta kirjallisuutta, Eri lähteistä kerätyllä teoriatiedolla voidaankin 

lisätä tutkimuksen luotettavuutta (Kananen (2014, 152). Olen pyrkinyt saatavilla 

olevan kirjallisuuden ja tutkimustiedon valossa raamittamaan vuorohoidon erityis-

piirteiden haasteita lapsen näkökulmasta. Vuorohoidosta kertovaa kirjallisuutta ja 

tutkimustietoa on kuitenkin vähän saatavilla, joten teoreettinen viitekehys vuoro-

hoidon erityispiirteistä pohjautuu pitkälti vuosina 2015‒2016 toteutetun OHOI ‒ 

Osaamista vuorohoitoon (Teppo & Malinen 2016) hankkeesta sekä Lapsiperheet 

24/7 -tutkimuksesta (Kekkonen, Rönkä, Laakso, Tammelin & Malinen 2014) saa-

tuihin tuloksiin. Tuomen ja Sarajärven (2018, 24) mukaan teoreettisessa viiteke-

hyksessä kuvataan tutkimuksen kannalta oleellista teoriatietoa, keskeisiä käsit-

teitä ja niiden keskinäisiä suhteita. Tavoitteenani on selvittää sekä havainnoi-

malla lapsia että kahden kasvattajan teemahaastattelun avulla, miten kokopäivä-

pedagogiikka toteutuu eräässä pirkanmaalaisessa vuoropäiväkodissa lapsen nä-

kökulmasta katsottuna, vaikka lasten tulo- ja lähtöajat vaihtelevat.  

 

 

8.1 Työn tutkimusote 

 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen. Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan 

yksittäiseen tapaukseen kohdistuvaa tutkimusta, jossa pyritään ymmärtämään il-

miötä syvällisesti. Laadullisen tutkimuksen kautta haetaan vastauksia ihmisten 

kokemusmaailmasta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija menee itse tutkittavaan 

kohteeseen tutkimaan ilmiötä tekemällä havainnointeja tai haastatteluja. (Kana-

nen 2014, 18‒19.) Tutkimukseni voidaan ominaisuuksiltaan luokitella myös ta-

paustutkimukseksi, sillä tutkimus kohdistuu yhteen kohteeseen, tässä tapauk-

sessa yhteen pirkanmaalaiseen vuoropäiväkotiin. Tapaustutkimus on luonteel-

taan sellainen, että siinä pyritään keräämään monipuolisesti tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä (Metsämuuronen 2010, 90‒91). Tutkimukseni sisältää myös 
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hermeneuttisen tutkimuksen piirteitä. Hermeneutiikka on ihmistieteellinen tutki-

mus, jossa pyritään eläytymään tutkimuskohteen ilmapiiriin, ajatuksiin, syy-seu-

raussuhteisiin sekä tunnetiloihin. Hermeneuttisessa tutkimuksessa pyritään saa-

maan syvällinen käsitys ilmiöiden merkityksestä. (Tuomi ym. 2018, 33‒34). Her-

meneuttinen tutkimus muodostuu Laineen (2001) mukaan kahdesta tasosta. En-

simmäisellä tasolla tarkoitetaan esiymmärrystä, joka tutkijalla on ennestään tut-

kittavasta ilmiöstä. Toisella tasolla tapahtuu varsinainen tutkimus, jossa tutkija 

pyrkii käsitteellistämään tutkittavaa ilmiötä kokemuksen perusteella. (Tuomi ym. 

2018, 41). Tutkimuksessani esiymmärrys nojaa omaan kokemukseeni vuorohoi-

dosta vanhemman roolissa sekä vuorohoidon tuomista haasteista tutkimuksen 

valossa. Esiymmärrykseni kokopäiväpedagogiikasta nojautuu puolestaan ai-

heesta kertovaan kirjallisuuteen sekä pedagogisesta harjoittelusta saatuun koke-

mukseen. Toisella tasolla, varsinaista tutkimusta tehdessäni pyrin käsitteellistä-

mään ensimmäisen tason merkityksiä.  

 

Tiedonkeruumenetelmänäni käytän lasten suoraa havainnointia. Suoralla ha-

vainnointimenetelmällä tarkoitetaan havainnointia, jossa havainnoija ei kuulu 

osaksi ryhmää. Havainnoinnin käyttö tiedonkeruumenetelmänä soveltuu tilantei-

siin, jossa tutkittavasta ilmiöstä ei ole aikaisempaa tietoa. Havainnoinnin käytön 

puolesta tutkimusmenetelmänä puhuu se, että havainnointi tapahtuu tutkittavan 

ilmiön luonnollisessa ympäristössä. (Kananen 2014, 64‒65, 66.) Lapsia havain-

noimalla saatu tieto auttaa kasvattajaa suunnittelemaan lapsen oppimista ja hy-

vinvointia tukevaa toimintaa (Koivunen & Lehtinen 2015, 33). 

 

Kun määritellään ennalta havainnoitavat asiat, kyseessä on strukturoitu havain-

nointi. Tämä edellyttää, että havainnoitavat asiat tiedetään ennalta. (Kananen 

2014, 67). Koska kokopäiväpedagogiikka on käsitteenä laaja, olen varhaiskasva-

tuksen pedagogisen toiminnan viitekehystä (KUVIO 1) ohjenuoranani käyttäen 

laatinut havainnoinnin helpottamiseksi havainnointilomakkeen (LIITE 3) ja luette-

lon havainnoitavista asioista tai tilanteista (LIITE 4). Havainnointilomake (LIITE 

3) mukailee Kanasen (2014, 69) havainnointilomakkeen rakennetta. Jos havain-

noijalla ei ole mitään käsitystä mitä havainnoida, vaarana on havainnointiaineis-

ton liiallinen määrä (Kananen 2014, 68). Vähäisellä havainnointikokemuksella 

havainnointia tekevällä on myös riski havainnoida tutkimustyön kannalta 
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epäoleellisia asioita, jolloin havainnointiaineisto voi jäädä suppeaksi (Koivunen 

ym. 2015, 79). Jätän tilaa myös strukturoimattomalle havainnoinnille, jolla tarkoi-

tetaan sitä, että havainnoitavat asiat eivät ole etukäteen tutkijan tiedossa (Kana-

nen 2014, 67). Varsinaisessa kenttätyössä tilanteet saattavat vaihtua niin nope-

asti, ettei havainnoitavaa asiaa ehdi kirjata ylös, vaan tilanteessa kirjataan aino-

astaan itse tapahtuma ylös ja varsinaiset muistiinpanot kirjataan ylös vasta ha-

vainnoinnin jälkeen. (Kananen 2014, 69.) Käytän havainnoinnin tukena valoku-

vausta. Kuvaan tilat, joissa havainnoin lapsia. Valokuvien tarkoituksena on vah-

vistaa kenttähavainnoinnista syntyneistä muistiinpanoja. Kuvia ei julkaista ja ku-

vat otetaan ainoastaan tiloista, ei ihmisistä. 

 

Syventääkseni ymmärrystä vuorohoidon erityispiirteistä, haastattelen kahta vuo-

ropäiväkodin kasvattajaa. Kun ilmiötä tarkastellaan monelta suunnalta, tässä 

työssä sekä lapsihavainnoinnista että teemahaastatteluista saatujen aineistojen 

pohjalta, puhutaan monimenetelmäisestä strategiasta eli triangulaatiosta. Sen 

tarkoituksena on vahvistaa käsitystä tutkittavasta ilmiöstä. Triangulaatio on yksi 

tapa lisätä myös tutkimuksen luotettavuutta. (Kananen 2014, 120‒121.) Tarkoi-

tukseni oli aluksi haastatella ainoastaan yhtä kasvattajaa, mutta tutkimusproses-

sin alkumetreillä totesimme yhdessä työn tilaajan kanssa, että vuorohoidon eri-

tyispiirteistä saa kokonaisvaltaisemman kuvan, kun haastatellaan kahta kasvat-

tajaa, sekä lastenhoitajaa että varhaiskasvatuksen opettajaa, sillä vuorohoidon 

varhaiskasvatuksen opettajat työskentelevät päiväaikaan, kun taas lastenhoitajat 

myös ilta- ja yöaikaan.  

 

Haastattelumuotona käytän teemahaastattelua. Teemahaastattelun kautta pyri-

tään saamaan tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Kananen 2014, 76). Teemahaastat-

telu etenee haastateltavan ehdoilla, kun hän kertoo vapaasti kysytystä aiheesta. 

Haastattelija puolestaan esittää aihetta tarkentavia kysymyksiä keskustelun ai-

kana ja huolehtii, että keskustelussa pysytään aiheen sisällä. Teemahaastattelun 

toteuttaminen edellyttää, että haastattelijalla on ymmärrys keskusteltavasta tee-

masta. (Kananen 2014, 76‒77.) Omaa ymmärrystäni vuorohoidon erityispiirteistä 

kasvatin perehtymällä tutkimustietoon aiheesta. 
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8.2 Opinnäytetyöprosessin kuvaus 

 

Tässä kappaleessa kuvaan koko tutkimusprosessini alusta sen julkaisuajan koh-

taan saakka. Pyrin kuvaamaan sen mahdollisimman tarkasti, jotta tutkimuspro-

sessi olisi toistettavissa tämän kuvauksen perusteella. Alla on esitetty (KUVIO  4) 

tutkimuksen etenemisvaiheet kuukausitasolla. 

  

KUVIO 4. Tutkimuksen etenemisvaiheet 

 

Päädyin havainnoimaan kolmea eri-ikäistä lasta siksi, että työn tilaaja saisi mah-

dollisimman kattavan kuvan kokopäiväpedagogiikan toteutumisesta kyseisessä 

vuoropäiväkodissa, sillä kokopäiväpedagogiikan toteutuminen näyttäytyy eri ta-

valla, lapsen iästä riippuen. Päätin toteuttaa havainnoinnit siten, että jokaista ha-

vainnoitavaa lasta havainnoidaan arkena kolme erillistä kertaa, aamulla, iltapäi-

vällä ja illalla. Lisäksi kaksi havainnointia lasta kohden ajoittuu viikonloppuun, yksi 

havainnointi aamupäivälle ja toinen iltapäivälle tai illalle. 

 

Havainnoitavat lapset valittiin yhteistyössä vuorohoitoryhmässä työskentelevän 

kasvattajan kanssa niistä lapsista, jotka tarvitsevat hoitoa myös viikonloppuna. 

Lisäksi havainnoitavien lasten valintakriteerinä oli, että lapsen kaikki havainnoin-

tikerrat (TAULUKKO 1) pystyttäisiin toteuttamaan havainnointijakson aikana 

Joulukuu 2018

→Aihe työn tilaajalta

→Aiheen haarukointia

→Aiheen rajaaminen

Tammikuu 2019

→Tutkimussuunnitelman 
kirjoittaminen

→Tutkimussuunnitelman hyväksyntä

→Tutkimusluvan haku ja hyväksyntä

Helmikuu 2019

→tutustuminen vuoropäiväkotiin

→havannoitavien lasten valinta

→tutkimusluvat havainnoitavien 
lasten vanhemmilta

→kasvattajahaastattelut

→lapsihavainnointia

Maaliskuu 2019

→lapsihavainnointia

→tutkimusaineiston puhtaaksi 
kirjoittamista

→ilmoittautuminen 
opinnäytetyöprosessiin

→tutkimusaineiston sisällön 
analysointia

→tutkimustyön loppuraportin 
kirjoittaminen

Huhtikuu 2019

→Opinnäytetyön esitarkastukseen 
jättö (1.4.2019)

→Opinnäytetyön julkaisuseminaari 
15.4.2019

→Opinnäytetyön viimeistelyä

Toukokuu 2019

→Valmiin opinnäytetyön 
jättö arvioitavaksi 2.5.2019

→Opinnäytetyön arvioinnin 
julkaisupäivä 15.5.2019

→Opinnäytetyön esittely 
työn tilaajalle
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(KUVIO 4). Havainnoitaviksi lapsiksi valikoitui yksi viisivuotias lapsi, yksi neljä-

vuotias lapsi ja yksi noin puolitoistavuotias lapsi. Havainnoitavien lasten nimet on 

muutettu heidän anonymiteettinsä suojaamiseksi. Käytän heistä tässä tutkimuk-

sessa nimiä Papu (5 vuotta), Nietos (4 vuotta) ja Nuppu (1,5 vuotta). Nimet ovat 

tarkoituksenmukaisesti muutettu siten, ettei niistä voi myöskään päätellä lapsen 

sukupuolta. 

 

TAULUKKO 1. Toteutuneet havainnoinnit 

Havainnoitava Arkipäivä Viikonloppu 

Aamu Iltapäivä Ilta Aamu iltapäivä/ilta 

Nuppu 

1,5 vuotta 

9.25‒11.50 

(2,42 h) 

13.35‒16.50 

(3,25 h) 

17.00‒21.15 

(4,25 h) 

8.15‒11.55 

(3,75 h) 

15.15‒18.50 

(3,42 h) 

Nietos 

4 vuotta 

7.50‒11.40 

(3,83 h) 

13.45‒16.00 

(2,25 h) 

17.15‒21.10 

(3,92 h) 

8‒11.30/13.50‒16 

(5,67 h) 

19.40-21.05 

(1,42 h) 

Papu 

5 vuotta 

8.00‒11.40 

(3,67 h) 

12.00‒15.10 

(3,17 h) 

17.05‒21.15 

(4,17 h) 

7.50‒12.20 

(4,5 h) 

11.30‒14.55 

(2,67 h) 

 

Havainnointien pituudet (TAULUKKO 1) vaihtelivat jonkin verran lasten hoitoai-

kojen ajankohdista ja pituuksista riippuen. Käytin havainnointikirjauksissa laati-

maani havainnointilomaketta (LIITE 3). Ennalta laatimani luettelo havainnoita-

vista asioista ja tilanteista (LIITE 4) ohjasi tekemään havaintoja ennalta struktu-

roiduista asioista. Näin vältyin ylimääräisen tiedon keräämiseltä.  

 

Havainnoidessani erottelin kirjaamani arjen tilanteet toisistaan käyttämällä laati-

miani lyhenteitä (TAULUKKO 2) arjen tilanteista, sillä lähes kaikki vuorovaikutus-

tilanteet kasvattajien ja aikuisten välillä tapahtuvat erilaissa arjen toiminnoissa, 

mihin myös Helenius ja Korhonen (2008) ovat kiinnittäneet huomiota (Heikka, 

Hujala, Turja & Fonsen 2017, 70). Pyrin kirjaamaan havainnoinnit mahdollisim-

man suorasti esimerkiksi keskustelut sanatarkasti ja toiminnankuvaukset välttä-

mällä tutkintaa, sillä tutkimustiedon analysoinnin kannalta on hyödyllistä pitää 

erillään oma tulkinta suorista havainnoista (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom‒

Ylänne & Paavilainen 2013, 115). Käytin tapahtuminen kirjaamisessa havain-

nointilomakkeen lyhenteitä nopeuttaakseni kirjaamista sekä tutkimusaineiston 

myöhempää analysointia. Kuten luvussa 8.1 mainitsin, jätin havainnoinneissa ti-

laa myös strukturoimattomalle havainnoinnille, mitkä kirjasin erillisenä kenttä-

muistiinpanona ylös. 
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TAULUKKO 2. Havainnointi, lyhenteet arjen tilanteissa 

PÄIVITTÄIN TOISTUVAT ARJEN TILANTEET 

Riisumis- ja pukemistilanteet RISU 

WC-toiminnot WC 

Käsien pesu KÄSI 

Päivittäiset uni- ja lepohetket UNI 

Ruokailutilanteet RUOKA 

TV:n katselutilanteet TV 

Liikunnalliset tilanteet LIIK 

Erilliset vuorovaikutustilanteet VUORO 

Leikinvalinta LEIKNIVALINTA 

Päivittäin toistuva ohjattu tuokio PIIRI 

Leikki keskeisenä toiminnan muotona LEIKKI 

Siirtymätilanteet ETEINEN 

Muu huomio HUOM 

 

Suorien havaintojen, toimintakuvausten ja käytyjen keskustelun kirjausten lisäksi 

kirjasin ylös havainnoijalle tilanteesta välittyneitä vaikutelmia. Kiinnitin havain-

noinneissani huomiota kasvojen ilmeisiin, non-nonverbaaliseen viestintään ja ti-

lanteen herättämään tunnelmaan. Kasvattajan ja lapsen välisissä vuorovaikutus-

tilanteissa kiinnitin erityistä huomiota siihen, miten lapsi kokee vuorovaikutusti-

lanteen, millä tavoin kasvattaja puhui kyseisessä tilanteessa ja millaista viestiä 

kasvattaja välitti kehollaan lapselle. Tämä havainnoinnin laji koostuu tilanteen he-

rättämistä vaikutelmista, jotka syntyvät usein vuorovaikutustilanteissa ihmisten 

välillä (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom‒Ylänne & Paavilainen 2013, 115).  

  

Lasta tai lapsiryhmää havainnoidessa havainnoijan tulee ottaa huomioon lapsen 

tai lapsiryhmän mahdollinen liikkuminen tilassa, joka kannattaa huomioida jo etu-

käteen varaamalla esimerkiksi istuimia eri puolille tilaa (Koivunen ym. 2015, 56). 

Pyrinkin ennen havainnoinnin aloittamista miettimään etukäteen, mihin kohtaan 

tilaa voin asettua havainnoimaan. Havainnoijan läsnäolo vaikuttaa aina jollakin 

tasolla myös lapsiin. Havainnoijan tuleekin pyrkiä välttämään kontaktia lapsiin ja 

keskittymään pelkästään havainnoitavaan lapseen. (Koivunen ym. 2015, 57.) 

Varsinaisessa havainnointitilanteessa pyrin tarkkailemaan lasta sellaiselta etäi-

syydeltä, että havainnoitava ei häiriintyisi olemassaolostani. Tämä osoittautui kui-

tenkin haasteelliseksi, kun esimerkiksi pieni lapsi kävelee kohti ja ojentaa tavaraa 
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kädestään minulle tai leikki-ikäinen pyytää auttamaan hanskat hänen käteensä. 

Valokuvasin tilat, joissa tein lapsihavaintoja. Nimesin kuvat yhdenmukaisesti si-

ten, että käytin tilasta samaa nimeä havainnointilomakkeella ja valokuvan nimeä-

misessä. 

 

 

8.3 Sisällönanalyysi kokopäiväpedagogiikan näkökulmasta 

 

Jotta tutkimusaineiston sisältö saadaan käsiteltävämpään muotoon, tulee tutki-

musaineisto tiivistää eli koodata. Koodaamisella tarkoitetaan eri tasoisten käsit-

teiden etsimistä litteroidusta tekstistä. Luokat, johon aineisto luokitellaan, voidaan 

valita jo etukäteen (Rantala 2010, 112), kuten tässä tutkimuksessani tein. Lähdin 

käsittelemään omaa tutkimusaineistoani viemällä havainnoinneista syntyneen ai-

neiston Excel-ohjelmistoon. Taulukoin tutkimusaineiston kirjoittamalla aineistosta 

kaikki tilannekuvaukset Excel-taulukkoon omille riveilleen sarakkeeseen RAAKA-

TEKSTI. Tämän oikealle puolelle merkitsin tilannetta vastaavan (TAULUKKO 2) 

lyhenteen sarakkeeseen TILANNE. Jokaiselle tilannekuvaukselle muodostin 

oman yksilöllisen koodin seuraavasti kuviossa 5 esitetyn mallin mukaan (KUVIO 

5). Analyysirungon ulkopuolelle voi jäädä asioita, joista voi muodostaa uusia luok-

kia (Tuomi ym. 2018, 128), kuten omassa työssäni kävi. Strukturoimattomat ha-

vainnoinnit raakakoodasin kahteen eri luokkaan: vuorovaikutustilanteeseen ja 

huomioitavaa -luokkaan. 

 

KUVIO 5. Koodauksen logiikka 

 

Ensimmäisessä sisällön analyysin vaiheessa jaoin tilannekuvaukset oppimisen 

alueiden perusteella viiteen eri oppimisen alueeseen (TAULUKKO 3). Kun aineis-

toa analysoidaan jonkun teoriatiedon tai mallin pohjalta, kysymyksessä on 
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teorialähtöinen analyysi (Tuomi ym. 2018, 110), joka edellyttää kyseisen teorian 

tai mallin kuvaamista tutkimuksessa. 

 

TAULUKKO 3. Sisällön analyysi; lyhenteet, oppimisen osa-alueet 

OPPIMISEN OSA‒ALUEET LYHENNE 

Kielten rikas maailma KIELI 

Ilmaisun monet muodot ILMAISU 

Minä ja meidän yhteisömme YHTEISÖ 

Tutkin ja toimin ympäristössäni TUTKI 

Kasvan, liikun ja kehityn KALIKE 

 

Analyysin toisessa vaiheessa etsin tutkimusaineiston sisällöstä sellaisia element-

tejä, jotka ovat kokopäiväpedagogisen toiminnan tason määrittelyn kannalta kes-

keisiä.  Ensin lähdin etsimään aineistosta tilannekuvaukset, joka sisältävät infor-

maatiota osallisuuden tasosta. Nostin osallisuus -käsitteen yhdeksi luokittelun 

perusteeksi siksi, että osallisuus käsitteenä on koko varhaiskasvatustoimintaa 

ohjaava arvo (Ahonen 2017, 68.) Etsin tutkimusaineistosta ne tilannekuvaukset, 

joissa lapsi on osallisena, hänen mielipiteensä otetaan huomioon tai hän tulee 

kuulluksi. Nämä tilannekuvaukset luokittelin osallisuus -luokkaan lyhenteellä 

OSALL (KUVIO 6). Käsittelin luvussa 7 osallisuuden määritelmää. Osallisuus on 

tunnetta yhteisöön kuulumisesta demokraattisena jäsenenä ja kuulluksi tulemi-

sesta, jossa huomioitavaa on sen vapaaehtoisuus lapselle. Osallisuudella tarkoi-

tetaan aikuisen aktiivista läsnäoloa lasten toiminnassa, jossa hän kykenee ha-

vaitsemaan lapsen aloitteita ja rikastamaan niitä. (Kataja ym. 2018a.) Tämän 

vuoksi etsin aineistosta myös tilannekuvaukset, joissa kasvattaja on osana lasten 

leikkiä tai toimintaa koodaamalla ne KA/MU -koodilla.  

 

Koska pedagoginen toiminta nähdään kasvatuksen, hoidon ja oppimisen koko-

naisuutena (Opetushallitus 2018, 22), nostan kolmanneksi toisen tason teemaksi 

kasvatuksen ja hoidon toteutumisen, jotka luokittelin koodilla KA/HO. Kuten lu-

vussa 4.2 kerron, hoidolla tarkoitetaan kaikkia niitä perushoitotilanteita, jossa 

huolehditaan sekä lapsen fyysisistä tarpeista, että tunnetason tarpeista. Kasva-

tus nähdään toimintana, jonka tavoitteena on välittää kulttuurillisia arvojamme, 

normejamme ja toimintatapojamme. Lisäksi kasvatuksen tavoitteena on 
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kasvattaa lapsi kriittiseksi, omia mielipiteitään ilmaisevaksi kanssaihmiset huomi-

oon ottavaksi ihmiseksi (Opetushallitus 2018, 23). 

 

 

KUVIO 6. Sisällön analyysin vaiheet 

 

Kahden ensimmäisen analyysivaiheen kautta pyrin pääsemään viimeiseen vai-

heeseen, joka antaa vastauksen siihen, miten kokopäiväpedagogiikka toteutuu 

(KUVIO 6) vuoropäiväkodissa. Nimesin kolmannen tason nimellä Hyvinvoiva 

lapsi. Analyysin kolmannesta vaiheesta käytetään luenta -termiä, jossa aineistoa 

lähestytään valikoidun idean pohjalta. Tutkija tekee ikään kuin ajatusleikkiä. Lu-

ennassa ei ole kysymys enää aineistokeskeisestä analysoinnista vaan siinä py-

ritään hakemaan tulkintaa tutkimusongelmalle. (Ronkainen ym. 2013, 125). Lu-

enta -vaiheessa pyrin muodostamaan kokonaiskuvan siitä, miten kokopäiväpe-

dagogiikka toteutuu vuoropäiväkodissa vuorohoidon erityispiirteineen. 

 

 

8.4 Sisällönanalyysi vuorohoidon erityispiirteiden näkökulmasta 

 

Koska vuorohoito luo omat haasteensa kokopäiväpedagogiikan toteuttamiseen, 

tarkastelen lapsihavainnoista muodostunutta tutkimusaineistoa myös vuorohoi-

don erityispiirteiden näkökulmasta. Lapsella on oikeus vaihtelevista tulo- ja läh-

töajoita huolimatta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Pedagogisen toiminnan 

suunnittelussa tulisikin ottaa huomioon lapsen vaihtelevat hoitoajat, jotta hän 

pääsee osalliseksi pedagogiseen toimintaan monipuolisesti. (Peltoperä ym. 
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2016, 72). Teoreettisessa viitekehyksessä määrittelin vuorohoidolle tyypillisiä eri-

tyispiiteitä, jotka tulisi ottaa huomioon pedagogisen toiminnan suunnittelussa, toi-

minnassa ja arvioinnissa. Alla on taulukko, johon olen koonnut vuorohoidon eri-

tyispiirteiden tarkastelunäkökulmia tutkimusaineistosta (TAULUKKO 4). 

 

TAULUKKO 4. Vuorohoidon erityispiirteiden tarkastelukulmat 

ERITYISPIIRRE LYHENNE (TASO 1) 

Tulo- ja lähtötilanteet TULO 

Struktuurin ymmärtäminen STRUK 

Lapsen vireystila VIRE 

Hiljaisten hetkien mahdollisuus HILJAA 

Nukkumaanmeno illalla LEPO 

Kaverisuhteet, ryhmään kuuluminen KAVERI 

Kiintymyssuhde kasvattajaan KIINTYMYS 

Kodinomaisuus KOTI 

 

Tein lapsihavainnoinnista muodostuneelle tutkimusaineistolle toisen sisällönana-

lyysin, jossa etsin raakakoodatusta aineistosta vuorohoidon erityispiirteisin viitta-

via tekstisisältöjä käyttämällä vuorohoidon erityispiirteille laatimiani lyhenteitä 

(TAULUKKO 4). 

 

 

8.5 Teemahaastattelu -prosessikuvaus 

 

Ennen teemahaastattelujen toteutusta ilmoitin molemmille haastateltaville haas-

tattelun teemaksi vuorohoidon erityispiirteet. Ennen haastatteluja pyysin haasta-

teltavilta luvan haastattelujen nauhoitukseen ajansäästön vuoksi sekä haastatte-

lun sujuvuuden varmistamiseksi. Molemmat haastattelut toteutettiin lasten lepo-

hetken aikana, jotta haastatteluhetki oli mahdollisimman häiriötön. Haastatelta-

ville ilmoitettiin ennen haastattelun aloitusta, että heidän henkilöllisyytensä säilyy 

anonyyminä. Litteroin haastattelujen jälkeen molemmat haastattelut. Litteroinnilla 

tarkoitetaan erilaisten tallenteiden, kuten tässä tapauksessa äänitallenteen 

muuntamista kirjoitettuun muotoon mahdollisimman tarkasti (Kananen 2014, 
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101‒102). Molemmat haastattelut toteutettiin pienessä ryhmätilassa, jotta varsi-

nainen haastattelutilanne olisi mahdollisimman rauhallinen.  

 

Tutustuin ennen teemahaastatteluja vuorohoidosta tehtyihin tutkimuksiin. Poimin 

lukemastani tutkimusaineistosta vuorohoidolle tyypillisiä erityispiirteitä ja käsitte-

lin niitä teoriaosuudessani. Listasin vuorohoidolle tyypilliset erityispiirteet luette-

loon (TAULUKKO 2). Rantalan (2010, 114) mukaan aineistoa voidaankin tarkas-

tella teemoittain, missä kyseisen teeman alle koodataan kaikki teema-alueeseen 

liittyvä teksti. Jotta sain poimittua tämän työn kannalta merkitykselliset asiat tee-

mahaastatteluteksteistä, koodasin litteroidut teemahaastattelut käyttämällä vuo-

rohoidon erityspiirteille määrittelemiäni lyhenteitä (TAULUKKO 2). Koodasin 

myös litteroidut tekstit edellä kuvaamani kaavan mukaan (KUVIO 5), mutta haas-

tateltavan nimen korvasin kirjaimella H. 
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9 TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

9.1 Kielten rikas maailma ‒ oppimisen alueen tarkastelua 

 

Käsittelin teoreettisessa viiteosuudessani kielen merkitystä oppimisen osa-alu-

eena. Ahosen (2017, 166) mukaan kieli määrittelee kokonaisvaltaisesti lasta jo 

syntymästä alkaen, koska kieli ympäröi meitä kaiken aikaa. Kuten aikaisemmin 

totesin, kielen kehitystä voi tukea aivan pienen lapsen kohdalla nimeämällä lap-

selle esineitä arjessa (Ahonen 2017, 170).  Havainnoidessani puolitoistavuotiasta 

Nuppua, kiinnitin erityistä huomiota siihen, miten hänen non-verbaalisiin vies-

teihinsä vastattiin. Seuraava tilannekuvaus kertoo Nupun leikkitilanteesta.  

Kasvattaja: Onko sinulla kassissa siellä appelsiini? Saanko minä 
sen? (kasvattaja kohdistaa katseensa lapseen ja hymyilee hänelle) 
Nuppu kävelee kohti ja ojentaa kassia kasvattajalle.  
Kasvattaja: Saanko minä sen?  
Kasvattaja: Hieno kassi. Mitä sinulla on siellä? Se on appelsiini ja 
siinä on sieni. (näyttää Nupulle kassista appelsiinia ja sientä) 
Nuppu yrittää kovasti saada kassin sankoja olkapäälleen.  
Kasvattaja: Odota. Laitetaan ne sinne. (laittaa molemmat sangat Nu-
pun olalle)  
Nuppu lähtee kävelemään poispäin tyytyväisen näköisenä. Leikki 
toistuu useaan kertaan. Kasvattaja sanoittaa yhä uudelleen leikkiti-
lannetta. (NLE26) 

 
Edellä olevassa tilannekuvauksessa kasvattaja lähtee mukaan Nupun esineleik-

kiin ja sanoittaa Nupun leikkiä nimeämällä esineitä. Ahonen (2017, 166) muistut-

taakin, että lasta ympäröivän kielellisen maailman tulisi olla rikas, jotta kieli kehit-

tyy. Lasten kanssa työskennellessä kasvattajan on erityisen tärkeää tutkiskella 

omaa kielenkäyttöään kriittisesti ja pohtia miten itse käyttää kieltä lasten parissa. 

Kasvattajat ovat jatkuvina malleina lapsille kielen käytössä. (Ahonen 2017, 169.) 

Kasvattaja vastasi Nupun non-verbaaliin viestintään. Ahosen mukaan (2017, 

166) pienen lapsen kielen kehityksen kannalta on merkityksellistä, että hänelle 

jutellaan paljon, vaikkei lapsi osaa vielä itse tuottaa puhetta. Pieni lapsi viestii 

non-verbaalisella tavalla. Kasvattajan tuleekin tietoisesti kiinnittää huomiota lap-

sen kehon kieleen ja pyrkiä ymmärtämään, mitä lapsi haluaa sillä viestiä (Ahonen 

2017, 169).  
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Lasten kanssa käytävät keskustelut tukevat merkittävästi kielen ymmärtämistä 

(Ahonen 2017, 171). Päiväaikaan, jolloin lapsia oli huomattavasti enemmän hoi-

dossa kuin ilta- tai viikonloppuaikaan, kasvattajilla oli aikaa pysähtyä keskustele-

maan lasten kanssa. Yksi mieleeni painunut esimerkki oli aamupalalla kovasta 

hälinästä huolimatta käyty kasvattajan ja neljävuotiaan Nietoksen keskustelu: 

Kasvattaja tulee aamiaispöytään ja juttelee lasten kanssa kuulumi-
sia. Tunnelma on leppoisa, vaikka taustameteli on melko kova.  
Nietos kysyy: Onko vadelma tehty mansikoista?  
Kasvattaja: Ei, se on oma marja.  
Nietos: Mansikoita kasvaa puutarhassa.  
Kasvattaja: Aivan oikein. Tiedätkö mikä marja tämä on? (ottaa 
omalta lautaseltaan punaviinimarjan lusikkaansa ja näyttää sitä Nie-
tokselle)  
Nietos vastaa: En. 
Kasvattaja: Se on punaviinimarja. (NIRU7) 
 

Kovasta metelistä huolimatta kasvattaja lähti mukaan lapsen aloitteesta tapahtu-

neeseen keskusteluun. Ahonen (2017, 171) toteaakin, että lasten kanssa käytä-

vien keskustelujen lisääminen edellyttää kasvattajalta ymmärrystä sen pedago-

gisesta merkityksestä lapselle. Kyseinen tilanne oli samalla myös opetuksellinen 

tilanne, jossa lapsi ymmärsi, ettei vadelma ole sama asia kuin mansikka ja miltä 

punaviinimarja näyttää. Yhtä merkityksellistä kielen kehityksen ja oppimisen kan-

nalta onkin, tapahtuuko oppimista suunnitelluissa ohjaustilanteissa vai spontaa-

neissa keskusteluissa (Ahonen 2017, 171). Toinen esimerkki spontaanisti synty-

neestä pedagogisesta tilanteesta syntyi, kun 3‒4 vuotiaat lapset olivat välipalalla. 

Ruokailutilanne. Kasvattaja alkaa metelistä huolimatta kysellä millä 
kirjaimella lasten nimet alkavat. Nietos alkaa innokkaasti pohtia, millä 
kirjaimella hänen nimensä alkaa. Lopulta saadaan kasvattajan lem-
peällä ohjauksella selvitettyä, kaikkien pöydässä olijoiden nimien 
etukirjaimet. (NIRU11) 

  

Yhteistyössä opetushallituksen kanssa tuotetussa videoluennossa (2018e) Ka-

taja korostaakin hetkeen tarttumista varhaiskasvatuksessa, luomalla arjen pie-

nestä hetkestä pedagoginen hetki, jonka kasvattaja onnistui luomaan edellä ku-

vatussa tilanteessa. Lasten kiinnostuksen herättämisestä kieltä kohtaan kertoi 

vuorohoitotilojen eteisen seinällä ollut kuvakokoelma kirjastoretkestä kunnan lä-

hikirjastoon. Kiinnostus kirjoja kohtaan rohkaisee lasta myös sanalliseen ilmai-

suun. 
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Ilta-aikaan ja viikonloppuisin kasvattajien ja lasten välille syntyi enemmän spon-

taaneja keskusteluja. Haastattelussa kasvattaja korosti, että kasvattajilla on pal-

jon enemmän aikaa huomioida lapsia, kun lapsia on vähemmän (HHI4). Tässä 

on katkelma askartelun lomassa käydystä viisivuotiaan Pavun ja kasvattajan vä-

lisestä keskustelusta:  

Yksi lapsi tulee kasvattajan luo ja pyytää katsomaan häntä: Pirjo 
(nimi muutettu) kato! (naurua, esittelee heiluvaa hammastaan).  
Kasvattajaa puistattaa ja sanoo: Se halusi, että mä irrotan sen ham-
paan. (kertoo eleillään, ettei tilanne olisi mieluinen hänelle)  
Papu: Tuleeko kylmä pelkästä ajatuksesta?  
Kasvattaja: Joo.  
Papu: Mun kaverilla on sellainen hammaskeijupussi, sinne saa lait-
taa sen hampaan.  
Kasvattaja: Okei, ai semmoinen (samalla katsoo kohti Papua)  
Papu: Sit hammaskeiju hakee sen.  
Kasvattaja: Sitten kun maitohampaat ovat irronnet, tulee pysyvät 
hampaat, joita täytyy harjata sitten hyvin, koska ne ei enää lähde irti. 
Papu: Niin. (PAS10) 
 

Keskustelu viestii siitä, että kasvattaja näki tilanteessa sen pedagogisen mahdol-

lisuuden ja kertoi Pavulle, että pysyviä hampaita tulee hoitaa hyvin, koska ne ei-

vät enää vaihdu. Luvussa 6.1 viittaankin, miten tärkeitä lasten ja kasvattajien vä-

liset keskustelut ovat lapsen kielen kehitykselle. Ne tukevat vahvasti lapsen kie-

lellistä kehitystä. Oppimisen kannalta ei ole merkityksellistä, millaisissa tilanteissa 

kieltä opitaan. (Ahonen 2017, 171.) 

 

 

9.2 Ilmaisun monet muodot ‒ oppimisen alueen tarkastelua 

 

Ahonen (2017, 195) kirjoittaa, että varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt tulisi 

rakentaa siten, että ne houkuttelevat lapsia innostavuudellaan ja esteettisyydel-

lään sekä spontaaniin että ennalta suunniteltuun taideilmaisuun. Isojen vuorohoi-

toryhmän tiloissa kiinnitin huomiota siihen, että askartelumateriaalit olivat lasten 

käytettävissä vapaasti ryhmän pienryhmähuoneessa. Useissa havainnoineissa 

havainnoimani lapset hakeutuivat tähän huoneeseen askartelemaan ja piirtele-

mään. Tässä on katkelma neljävuotiaan Nietoksen havainnoinnista.  

Nietos piirtelee pienryhmässä kahden lapsen kanssa ja rupattelee 
heidän kanssaan piirtelyn lomassa. Välillä kuuluu lasten iloista nau-
rua ja kikattelua. Käytössään heillä on paperia, liimaa, sakset ja 
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erivärisiä kartonkeja. Piirtely kestää huoneessa noin puolen tunnin 
ajan. (NIAS5) 
 

Isojen lasten ryhmätilan suosio osoittaa, että se vastaa lapsen näkemystä muka-

vasta, luovuutta edistävästä työskentelytilasta. Toinen esimerkki spontaanista il-

maisusta syntyi ohjatun askartelutuokion aikana, jossa aiheena oli linnun askar-

teleminen. Viisivuotias Papu pyytää tuokiota ohjaavalta kasvattajalta paperia.  

Papu: Saanko paperin? Kasvattaja antaa hänelle paperin.  
Papu: Saanko näyttää Iirikselle (nimi muutettu) miten lennokki teh-
dään? 
Kasvattaja: No näytä. 
Papu: En mä nyt yhtään osaa.  
Kasvattaja keskeyttää hetkeksi lintuaskartelun ohjaamisen ja näyttää 
Pavulle, miten lennokki taitellaan ja taittelee lennokin. Papu taittelee 
kasvattajan näyttämän mallin mukaan ja lennättää sitten lennokki-
aan. Toinen lapsi innostuu myös ja alkaa taitella lennokkia. 
Kasvattaja lennättää omaa lennokkiaan: Koelento! Koelento!  
Papu alkaa lennättää omaa lennokkiaan (naurua). (PAS4) 

 

Kasvattaja antoi tässä tilanteessa lapselle mahdollisuuden ilmaista itseään spon-

taanisti ja heittäytyi kesken ohjauksen lennokin askarteluun. Ilmaisutaidoilla onkin 

keskeinen merkitys siinä, miten lapsi kykenee ilmaisemaan omia ajatuksiaan, ko-

kemuksiaan ja tunteitaan. Varhaiskasvatuksen toiminnan tulee tukea lapsen ku-

vallisia, musiikillisia, kehollisia ja sanallisia tapoja ilmaista itseään. Koska ympä-

ristömme, jossa elämme, on kulttuurisidonnaista, varhaiskasvatuksen tehtävänä 

on tarjota lapselle erilaisia kulttuurielämyksiä ja antaa lapselle myös mahdollisuus 

tehdä itse kulttuuria. Ilmaisutaitojen kehittyminen mahdollistaa myös eettisen 

ajattelun vahvistumisen. (Opetushallitus 2018, 42‒43.) Haastattelussa kasvattaja 

kertoi, että heillä pyritään tarjoamaan draamallisia elementtejä, pelaamista, mu-

siikkia ja muuta sellaista monipuolisesti (HSU1). Hän kertoi myös, että lapsille 

mahdollistetaan laajemmin liikuntasalin ja muiden tilojen käyttö hiljaiseen aikaan, 

kuten arki-iltaisin ja viikonloppuna, kun lapsia on vähemmän hoidossa (HHI3). 

Tässä on esimerkki havainnointimuistiinpanosta: 

Kasvattaja laittaa musiikkia soimaan soittimisesta. Papu leikkii kah-
den muun lapsen kanssa isoilla palikoilla. Kasvattaja katselee lasten 
rakentelua ja kehuu kuinka hienosti he osaavat rakentaa. Kasvattaja 
lähtee mukaan rakentelemaan palikoilla. (PLI1) 

  
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 43) mukaan lasten luoville pro-

sesseille tulisikin olla arjessa sekä aikaa että tilaa. Salissa isoista palikoista 
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rakentelu yhdessä vertaisten sekä kasvattajan kanssa tarjosi lapselle tilaisuuden 

luovaan prosessiin sekä ajallisesti että tilallisesti.  

 

Ilmaistakseen itseään musiikin avulla, lapsi voi tarvita siihen kasvattajan rohkai-

sua (Mäkinen 2017, 123). Yksi keino rohkaista lasta musiikilliseen ilmaisuun on 

liittää mukaan kehollista ilmaisua (Mäkinen 2017, 123), kuten seuraavassa ha-

vainnointimuistiinpanossa ilmenee.  

Lintuleikki jumppasalissa keskiviikon salivuorolla. Kasvattaja kertoo 
lapsille, että lintuleikissä on tarkoitus liikkua musiikin mukana oman 
tuntemuksen mukaan. Kun musiikki pysähtyy, kasvattaja lukee yh-
den liikuntakortin ja näyttää lapsille mikä jumppaliike tehtäisiin yh-
dessä. Nietos ’liitelee’ innokkaan näköisenä. Vapaasti musiikin mu-
kana liikkuminen ja jumppaliikkeiden vuorottelu toistuu useaan ker-
taan. Nietos saa otettua kiinni yhdessä jumppaliikkeessä toisesta ja-
lastaan kiinni kasvattajan näyttämän mallin mukaan. Kasvattaja ke-
huu häntä. Nietos näyttää hyvin tyytyväiseltä. (NILI12) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2018, 43) mukaan 

musiikillisen ilmaisun päämääränä on tuottaa positiivisia kokemuksia musiikilli-

sesta maailmasta monipuolisesti sekä vahvistaa lapsen suhdetta musiikkiin. Mu-

siikin terveyttä edistävä vaikutus opitaan jo lapsuudessa, mikä liittyy osana itses-

tään huolehtimisen taitoihin (Mäkinen 2017, 122). Lasten jumppavuorolla salissa 

Nietos sai ohjatussa jumppatuokiossa positiivisen musiikillisen kokemuksen ke-

hollisen ilmaisun kautta, mikä omalta osaltaan vahvisti myös Nietoksen positiivi-

sen minäkuvan muodostumista. Vuoropäiväkodin arjessa tarjottiin aivan pienille-

kin lapsille musiikillisia kokemuksia, kuten alla olevasta havainnointimuistiinpa-

nosta käy ilmi. 

Ennen lounasta lapset ohjataan omille paikoille istumaan.  
Kasvattaja: Katsotaan ketä on paikalla tänään. Laitetaan kaikkien ku-
vakortit ensin kotiin (siirtää kaikkien lasten kuvat paikalla taulusta ko-
tiin taululle). 
Kasvattaja alkaa laulaa: Onko Nuppu täällä? On Nuppu täällä (ja sa-
malla kohdistaa samalla katseensa Nuppuun ja hymyilee hänelle, 
siirtää lapsen kuvakortin paikalla -tauluun). Nuppu näyttää tyytyväi-
seltä, kun kasvattaja laulaessaan toistaa hänen nimeään. Lopuksi 
kasvattaja ohjaa vielä laululeikin Kukko puuron keitti (kasvattaja lau-
laa, ja leikkii samalla käsillään kyseistä leikkiä). Nuppu seuraa tar-
kasti katseellaan kasvattajaa. (NPI4) 
 

Nupun tyytyväinen ilme kertoo leikillisestä laulutuokiosta sen, että ohjattu tuokio 

tuotti hänelle positiivisen musiikillisen kokemuksen. Lapsen valmius hahmottaa 
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musiikkia, vahvistuu laululeikkien kautta (Opetushallitus 2018, 43), kuten kerto-

massani esimerkissä tapahtui. Taiteellinen kasvatus voi yhtä hyvin olla ohjattua 

kuin spontaanisti tapahtuvaa toimintaa (Opetushallitus 2018, 43). Esimerkki mu-

siikillisesta ilmaisusta syntyi puolitoistavuotiaan Nietoksen kanssa vaipanvaihdon 

yhteydessä. 

Kasvattaja istahtaa puolitoistavuotias Nuppu sylissään vaipanvaih-
don jälkeen eteisen penkille. Nuppu painaa pään kasvattajan rintaa 
vasten. Hetken päästä hän nostaa Nupun lattialle seisomaan. 
Kasvattaja: Onko siellä Nupun pää? Nuppu osoittaa kädellään pää-
tään. Kasvattaja alkaa laulaa laulua Pää olkapää peppu polvet var-
paat ja leikkii samalla osoittaen aina sitä osaa kehosta, mistä lau-
lussa lauletaan. Nuppu innostuu ja tavoittelee uudelleen käsillään 
päätään. Samalla Nuppu hymyilee ja kasvattaja nauraa hellästi Nu-
pulle. (NKÄ5) 
 

Kuten teoreettisessa osuudessa viittasin, pienelle lapselle musiikillinen oppimi-

nen on merkityksellistä. Lapsen ensimmäisessä sensomotorisessa vaiheessa 0‒

2 vuoden iässä lapsen koordinaatiotaidot alkavat hahmottua. Aluksi liikkeet ovat 

tahattomia musiikillisen toiminnan yhteydessä. Vähitellen liikkeet alkavat hahmot-

tua tarkoituksenmukaisiksi liikkeiksi. Vähitellen lapsi oppii myös muuntamaan jo-

keltelulaulunsa tunnistettavaan muotoon. (Ruokonen 2017, 124.) Kasvattajan ja 

Nupun laululeikkituokio edisti Nupun koordinaatiotaitojen kehittymistä sekä kie-

lellisiä valmiuksia. Huotilainen ja Putkinen (2009) pitävätkin parhaana puhe-

opeuksen muotona musiikkia ja laulamista niissä esiintyvien toistojen vuoksi. Mu-

siikin kautta lapsi myös oivaltaa puheemme struktuurin. (Ruokonen 2017, 124‒

125.) Katkelma antaa myös informaatiota Nupun kyvystä hahmottaa omaa keho-

aan, missä musiikki toimi innoittajana. Edellä kuvaamassani tilanteessa Nuppu 

oppi myös tunteiden säätelyä ja vuorovaikutustaitoja. Kasvattajalta vaaditaankin 

sensitiivisyyttä tunnistaa pienen lapsen lähettämää non-verbaalista viestintää 

(Ahonen 2017. 169).  

 

 

9.3 Minä ja meidän yhteisömme ‒ oppimisen alueen tarkastelua 

 

Luvussa 6.3 avasin, mitä velvoitteita tämä oppimisen osa-alue asettaa varhais-

kasvatuksen toiminalle. Lapsen elinpiiri suurenee lapsen aloittaessa päivähoi-

don. Jotta lapsen käsitys häntä ympäröivän maailman monimuotoisuudesta 
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laajenisi, lapsen eettistä ajattelukykyä tulee tukea. Lasta tutustutetaan erilaisiin 

katsomustapoihin, lähiympäristön historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuskuviin. 

(Ahonen 2017, 221‒223, 227, 233.) Siitä, miten katsomuskasvatusta annettiin 

vuoropäiväkodissa, tämä tutkimus ei anna vastausta. Yhdenkään havainnoinnin 

aikana katsomukselliset asiat eivät tulleet esille vuorohoidon arjessa. Kuten ai-

kaisemmin mainitsin, on tavallista, että katsomuskasvatusta toteutetaan seura-

kunnan kanssa yhteistyönä. Seurakunta mainitaankin yhtenä varhaiskasvatuk-

sen yhteistyökumppanina varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushal-

litus 2018, 35). Seuraavassa havainnointimuistiinpanossa vahvistetaan lapsen 

tunnetaitoja ohjatun toiminnan kautta.     

Päiväpiirillä keskustelun aiheena on kehuminen. Kasvattaja kysyy: 
”Kuka tietää mitä kehuminen tarkoittaa?” Osa lapsista haluaa kertoa, 
mitä he ajattelevat kehumisesta. Tämän jälkeen kasvattaja selittää 
vielä lapsille, mitä kehumisella tarkoitetaan. Nelivuotias Nietos ei 
sano mitään. Tämän jälkeen kasvattaja ohjaa viikon kehulapsen is-
tumaan kehutuoliin, sillä ryhmässä valitaan joka viikko kaksi kehu-
lasta, jotka pääsevät istumaan päiväpiirissä kehutuoliin. Jokainen 
lapsi saa halutessaan kertoa vuorollaan mikä viikon kehulapsessa 
on kivaa?  Nietoksen vuoro vastata: Mä tykkään Aamoksen (nimi 
muutettu) kanssa leikkiä jumpalla. (NIPI3) 

 
Edellä kuvatussa ohjaustilanteessa kasvattaja halusi välittää lapsille positiivisten 

tunteiden vaikutuksen voimaa, miten hyvältä tuntuukaan, kun toinen lapsi kehuu 

sinua. Vienolan (2017, 158) mukaan varhaiskasvatuksen tehtävän onkin vahvis-

taa lapsen identiteettiä monella tapaa. Jo kolmevuotiaalla lapsella alkaa näkyä 

merkkejä syyllisyydentunnosta. Vienola (2017, 170) puhuukin oikean ja väärän 

erottamisen tärkeydestä, mikä edellyttää syyllisyydentunteen kehittymistä. Seu-

raava katkelma kertoo jumppasalissa tapahtuneesta tilanteesta.   

Kasvattaja sanoo jumppasalin ovella: Kerätkää palikat ja sitten ilta-
palalle. 
Kasvattaja toistaa kehotuksen: Kerätkää nyt ne palikat!  
Nietos ja toinen lapsi törmäsivät toisiinsa molempien juostessa sa-
maan suuntaan. Törmäyksessä Nietosta sattui.  
Nietos: Ai mua sattui. 
Kasvattaja: Muistatko, vähän rauhallisemmin (toruu Nietosta, vaikka 
yhteentörmäyksessä osapuolia oli kaksi). Nietosta lukuun ottamatta 
lapset keräävät palikoita lattialta. 
Kasvattaja sanoo vihaisesti: Nietos sä keräät yhdessä tai sitten ke-
räät yksin. Nietos alkaa kerätä palikoita muiden kanssa (pää painuk-
sissa). (NILI18) 

 



47 
 

 

Tilanteessa kaksi lasta juoksevat molemmat jumppasalissa. Heille sattuu yhteen-

törmäys, jossa on kaksi osapuolta. Nietosta sattui tilanteessa, mutta kasvattaja 

ei reagoinut asiaan, vaan toruu Nietosta ottamaan rauhallisemmin. Toiselle lap-

selle hän ei sano mitään, vaikka hän on yhtä lailla juossut salissa ja juostessaan 

hänelle on sattunut yhteentörmäys Nietoksen kanssa. Mitä Nietos oppi tilan-

teesta? Törmäystilanteesta syyllisyydentunne liian kovasta tilannenopeudesta 

kohdistettiin Nietokselle, vaikka osapuolia oli kaksi. Ilman rajoja lapsi ei opi toi-

mintatapoja, joita sosiaaliset vuorovaikutustilanteet vaativat. Rajoittamistilan-

teessa, jossa ei ole rakkautta, puhutaan vallankäytöstä. Vallankäyttö voi puoles-

taan vaurioittaa kasvavaa lasta. (Vienola 2017, 170.) Seuraavassa katkelmassa 

opetellaan pienen lapsen kanssa tunteiden nimeämistä. Alla esimerkki puolitois-

tavuotiaan Nupun leikkitilanteesta. 

Nuppu leikkii legopalikoilla toisen lapsen vieressä. Nuppu alkaa it-
keä. Kasvattaja menee Nupun luo ja ottaa hänet syliin. Hän ei näh-
nyt, missä tilanteessa Nuppu alkoi itkeä.  
Kasvattaja: No mikä sun tuli? Tölmikö Kuura (nimi muutettu) sinua? 
Kasvattaja katsoo Nuppua ja näyttää myötätuntoiselta. Nuppu pai-
naa päänsä tiivisti kasvattajan rintaa vasten. Kasvattaja alkaa kan-
nella häntä sylissään. Nuppu rauhoittuu. (NLE31) 

 

Edellä kerrotussa tilanne-esimerkissä kasvattaja selittää sanallisesti mahdollisia 

syitä siihen, miksi Nuppua alkoi itkettää. Vienolan (2017, 168) mukaan tunteiden 

tunnistamista tuleekin harjoitella ensin lapsen kanssa yhdessä, jotta lapsi oppii 

itsenäisesti nimeämään niitä. Seuraavassa esimerkissä kasvattaja keskustelee 

sääntöjen noudattamisesta lasten kanssa.  

Ennen iltapalalle menoa keskustellaan lelujen keräämisestä.  
Kasvattaja: Lähdetääs iltapalalle. Pirjo (nimi muutettu) ei millään yk-
sin viittis siivota. Kaikki osallistuu. Siellä on muroja ja sitten niitä säm-
pylöitä, mitä oli välipalalla. 
Kasvattaja jatkaa vielä: Papu ja Aava (nimi muutettu), alkakaa siivota 
(ystävällisesti rauhallisella äänellä).  
Papu: Kyllä me kuultiin. (Papu alkaa siivota)  
Kasvattaja: Mites sujuu? Kasvattaja tarkoittaa kysymyksellään sii-
vouksen etenemistä ja jatkaa: Ei kyllä näytä siivoamiselta (Papu ja 
Aava riehuvat keltaisten nukkumahuoneessa).  
Hän jatkaa vielä: Se on viimeinen kerta (tarkoittaa temppuilua mitä 
lapset tekevät parhaillaan).  
Hän vielä jatkaa: Täytyy siivota! Mä sanoin jo monta kertaa (kasvat-
tajan äänensävy ystävällinen ja rauhallinen). Papu alkaa siivota Aa-
van kanssa. Kasvattaja poistuu hetkeksi tilasta, mutta palaa hetken 
kuluttua takaisin.  
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Kasvattaja: Mä oon tosi iloinen! Nyt te siivositte tosi reippaasti! 
Kasvattaja jatkaa vielä: Lähdetääs syömään. Menkää käsipesulle. 
Kaikki lähtevät yhdessä käsipesun kautta kohti ruokahuonetta. Lap-
set ja kasvattaja näyttävät iloisilta. (PVU21) 

 

Edellisessä kommentissa, jossa Papu sanoo: ”Joo me kuultiin”, välittyy havain-

noijalle informaatio, että Papu on tietoinen säännöstä, joka koskee lelujen ke-

räystä. Kasvattajasta välittyy koko tilanteen ajan lempeä ja ystävällinen kasva-

tusote lapsia kohtaan, vaikka hän joutuukin käskeä lapsia siivoamaan leluja. Eet-

tisesti onkin oikein, että lasten kanssa sovitaan yhteiset toimintasäännöt, jolloin 

lapsen on helpompi noudattaa niitä (Vienola 2017, 172.) Papu ja toinen lapsi sai-

vat kerättyä lelut. Kasvattaja antoi positiivista palautetta ja loputa kasvattaja ja 

lapset lähtivät kaikki iloisina iltapalalle. Jäljessä olevassa esimerkissä Papu käy 

keskustelua kasvattajan kanssa siitä, saako hän mennä jumppasaliin.    

Jumppasalin ovensuussa käyty Pavun ja kasvattajan välinen kes-
kustelu jumppasalin käytöstä. Kasvattaja sanoo Pavulle, joka yrittä-
mässä mennä jumppasaliin: Papu ei varmaan menekään, kun sä olit 
aamulla, vai olitko?  
Johon Papu vastaa: Miksi Aamos (nimi muutettu) saa mennä jump-
pasaliin?  
Kasvattaja: Kun se meni kaveriksi sinne muiden poikien kanssa ja 
kun hän ei ollut aamupäivällä. Seuraa hetken hiljaisuus.  
Kasvattaja jatkaa: Oliko se nyt ihan ok? Papu nyökkää pettyneen nä-
köisenä ja lähtee kävelemään pois jumppasalin ovelta kohti vuoro-
päivähoidon ryhmähuonetta. (PVU20) 

 
Tilanteesta välittyy tunnelma, ettei Papu täysin ymmärtänyt, miksei hän saanut 

mennä saliin. Näytti siltä, että tilanne aiheutti hänelle epätietoisuuden tunteen. 

Hän ollut tietoinen siitä, miksi hän ei voinut mennä uudelleen saliin myös iltapäi-

vällä. Tilannekuvauksesta tuli vaikutelma, ettei yhteisistä salinkäyttösäännöistä 

ollut sovittu päivän aikana. Tämä aiheutti Pavulle pettymyksen tunteen ja epätie-

toisen olon. Eettisen ajattelun taitoja voidaan lähestyä myös draaman keinoin 

(Ahonen 2017, 226), kuten kyseisessä vuoropäiväkodissa tehtiin. Alla katkelma 

havainnointimuistiinpanoistani:  

Välipalan jälkeen on vuorossa nukketeatteriesitys. Nietos istuu 23 
muun lapsen kanssa jännittyneen näköisenä penkeillä. Kaksi kasvat-
tajaa alkaa esittää nukketeatteriesityksenä Kolme pukkia. Isopukki, 
Keskipukki ja Pikkupukki haluavat päästä joen toiselle puolelle syö-
mään ruohoa, jolloin pitää ylittää silta, jonka alla asustaa peikko. En-
sin sillalle astuu pikkupukki. Peikko uhkaa syödä pukin, mutta peikko 
antaa pukin mennä, kun kuulee pukin sanovan, että kohta tulee 
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isompi pukki sillalle. Näin tapahtuu vielä seuraavankin pukin koh-
dalla. Viimeisenä sillalle astelee isoin pukki. Jälleen peikko uhkaa 
syödä pukin, mutta samassa pukki puskeekin sarvillaan peikon jo-
keen, eikä peikkoa ole enää sen koommin näkynyt. Tämän jälkeen 
pukit saivat liikkua sillalla huoletta ja käydä syömässä ruoho myös 
joen toiselta puolelta. Lumoutuneena satuun Nietos hykertelee ja 
nauraa ääneen. Kun esitys loppuu Nietos taputtaa innokkaasti esi-
tykselle. (NIPI3) 

 

Draamaesityksellä haluttiin opettaa lapsille tunnetaitoja. Sadulla haluttiin viestiä, 

että rohkeus palkitaan. Pukit pääsivät syömään vihreää ruohoa sillan toiselle puo-

lelle. He voittivat pelkonsa, uskallettuaan kiivetä sillalle. He uskalsivat kohdata 

pelottavan asian ja heidän rohkeutensa palkittiin. Nukketeatteriesitys Näytti vai-

kuttavan Nietokseen suuresti, mutta nukketeatteriesityksen herättämistä tunte-

muksista ei keskusteltu esityksen jälkeen. Minä meidän yhteisömme ‒ oppimisen 

alueeseen sisältyy myös mediakasvatus, jota käsittelen luvussa 6.3. Vuoropäivä-

kodissa arki-iltojen perustoimintoihin kuului Pikku Kakkosen katselu, joka tarjoaa 

lapselle yhden tavan tutustua median tarjoamaan mediasisältöön. Seuraavassa 

katkelma kuvataan lasten TV:n katseluhetkeä: 

Pikkukakkosen katselu ryhmähuoneessa (14 lasta tilassa). Papu ja 
kaksi muuta lasta pölisevät keskenään. Kasvattaja yrittää kiinnittää 
heidän huomionsa Leijonista kertovaan luontodokumenttiin ja sanoo 
innokkaalla äänellä: Kuuletteko se puhuu leijonista?  
Papu: Kyllä me se tiietään.  
Kasvattaja näyttää hieman närkästyneeltä ja sanoo: Mä en kuule kun 
te pidätte siellä (sohvalla) meteliä ja Papukin. 
Papu: Joo. Lapset hiljenevät. (PTV7) 
 

Edellisessä sananvaihdossa kasvattajalla oli ajatuksena saada Pavun ja kahden 

muun lapsen mielenkiinto siirtymään leijonista kertovaan luontodokumenttiin, 

mutta pyrkimys jäi yritykseksi. Tilanne ei tarjonnutkaan kasvattajalle mahdolli-

suutta saada Pavun mielenkiintoa kohdistumaan dokumentin tarjoamaan tietoon 

leijonista, sillä paikalla olevat 13 muuta lasta olisivat häiriintyneet keskustelusta. 

Vaikkei tilanne tarjonnutkaan mahdollisuutta vuoropuheluun leijonadokumen-

tissa, tilanne opetti Pavulle vuorovaikutustaitoja, johon liittyy myös kuuntelemisen 

taito ja muiden ihmisten huomioonottaminen (Helenius ym. 2018, 25). Puolitois-

tavuotiaan Nupun kohdalla mediakasvatusta toteutettiin leikin tiimellyksessä. Alla 

on esimerkki puhelinkeskusteluista. 

Nuppu tuo puhelimen kasvattajalle. Kasvattaja ottaa kännykän Nu-
pulta ja vie korvalleen ja sanoo Nupulle, että sinulle soittaa joku.  
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Kasvattaja: Haloo, haloo onko joulupukki siellä? Nuppu seuraa kas-
vattajan toimintaa kiinnostuneena (tarkkaavainen ilme), mutta lähtee 
leikkimään toisen lapsen kanssa kotileikkiä. (NLE17) 

 

Edellisissä havainnointimuistiinpanoissa kasvattaja ohjasi Nuppua, mitä puheli-

mella voi tehdä. Ahonen (2017, 243) mainitseekin, että aivan pienimpien kohdalla 

mediakasvatusta voidaan toteuttaa tutustuttamalla lapsi leikin varjolla mediamaa-

ilmaan. Yhtä hyvin oppimistilanne voidaan nähdä teknologiakasvatuksen tilan-

teena. Turja (2017, 203) toteaa, että lasten teknologisten laitteiden käyttö vahvis-

taa lapsen minäkuvaa teknologian käyttäjänä. Esimerkki antaa kuvan, että Nuppu 

oli selvästi kiinnostunut puhelimesta ja hän halusi esitellä sen kasvattajalle. 

Nuppu myös seurasi tarkkaavaisesti kasvattajan puhelimen käyttöä, kunnes huo-

mio kiinnittyi seuraavaan häntä kiinnostavaan asiaan. 

 

 

9.4 Tutkin ja toimin ympäristössäni ‒ oppimisen alueen tarkastelua 

 

Avaan teoreettisessa viitekehyksessä luvussa 6.4 varhaiskasvatuksen velvoitetta 

vahvistaa lapsen ymmärrystä häntä ympäröivästä elinympäristöstään siten, että 

lapsella on valmiudet tehdä havaintoja ympäristöstään, jäsentää ja ymmärtää sitä 

(Opetushallitus 2018, 46). Tämä oppimisen osa-alue velvoittaa varhaiskasva-

tusta huolehtimaan myös teknologiakasvatuksesta, ympäristökasvatuksesta 

sekä matemaattisten taitojen kehittymisestä (Ahonen 2017, 247). Havainnointi-

päivien sisälle ei sattunut yhtään retkipäivää. Havainnointimuistiinpanoihini olen 

kuitenkin kirjannut merkintöjä lähiympäristöön tutustumisesta, joista osoituksena 

olivat vuorohoidon eteistilojen seinillä olevat kuvat sekä merkintä lähipuistoon 

lähtevistä lapsista ulkona. Seuraava katkelmassa havainnointimuistiinpanoistani 

lasta houkutellaan logiikkapelin avulla matemaattisen ajatteluun.     

Kasvattaja: Oletko kokeillut tätä? (näyttää yhtä logiikkapeliä Pavulle)  
Papu: En. Papu siirtyy istumaan kasvattajan viereen.  
Papu: Mä katson tätä kurottaa ottamaan peliä kasvattajalta (tarkoitta 
logiikkapeliä, joka kasvattajalla on kädessä).  
Kasvattaja: Odota, Mä laitan tämän pelin valmiiksi.  
Papu: Mä katson. 
Kasvattaja: Odota (selittää pupupelin sääntöjä toiselle lapselle).  
Kasvattaja: Sitten tehdään Pavulle (laittaa pelin aloitusvalmiiksi hä-
nelle). Kasvattaja selittää Pavulle, miten peliä pelataan, mikä pelin 
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logiikka on. Papu alkaa pelata. Kasvattaja seuraa vieressä ja opas-
taa.  
Kasvattaja: Hyvä se on siellä (Papu sai yhden pupun vietyä koloon. 
Pelin tarkoituksena on saada kaikki pelilaudalla olevat puput koloon)! 
Kasvattaja: Hyvä! Sitten seuraava pupu! (PLE33) 

 

Edellinen esimerkki lapsen kiinnostuksesta matemaattiseen ajatteluun herätetiin 

logiikkapelin avulla. Heleniuksen ja Lummelahden (2018, 97) mukaan lapset op-

pivatkin matemaattista ajattelua erilaisten leikkien ja harjoitusten kautta, missä 

havainnoidaan matematiikkaa. Toimintatilanteessa lapsia tulee lisäksi kannustaa 

kertomaan matemaattisista havainnoistaan (Helenius ym. 2018, 97). Seuraava 

havainnointimuistiinpano matemaattisteen maailmaan uppoutumisesta avautuu 

lauantaisen pelitilanteen kautta.  

Nietos: Mun auto meni pilalle. 
Kasvattaja: No voi (myötätuntoinen ilme). Mitä Martille (auto) tapah-
tui? 
Nietos: Mä laitoin sen roskiin. 
Kasvattaja: Mikä siinä meni pilalle? 
Nietos: No siinä ne renkaat. 
Kasvattaja: No voi (myötätuntoinen ilme). Tuleeko Nietos mukaan? 
(tarkoittaa lautapeliä)? 
Nietos: Joo (innostuneesti). Nietos istuu lattialle rinkiin, jossa kasvat-
taja ja toinen lapsi. 
Kasvattaja: Valitse jokin nappula sieltä. 
Nietos valitsee sinisen nappulan: Mä oon sininen. 
Kasvattaja ja lapset alkavat pelata käärmepeliä. 
Nietos laskee ääneen yhdessä kasvattajan kanssa: Yksi kaksi, 
kolme (siirtäen samalla pelinappulaa ruudusta toiseen). 
Kasvattaja ja toinen lapsi laskevat myös ääneen siirtäessään nappu-
laa pelilaudalla. 
Kasvattaja: Nietos meni mun ohi! Mä olin äsken voitolla (harmistu-
neella äänellä, eläytyen peliin). 
Nietos: Mä menin sun ohi (kädet nouse ilmaan riemusta). 
Kasvattaja: Joo, mä tuun täältä perästä (huokaa). 
Nietos: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. Mä oon kuus koko ajan 
(riemastuneena)! (NILE38) 
 

Nietos on pettynyt omaa piirrokseensa. Kasvattajan myötätuntoinen suhtautumi-

nen Nietoksen pettymykseen liennytti hänen alakuloisuuttaan ja Nietos lähti mu-

kaan käärmepeliin. Kasvattaja näki pelin tiimellyksessä sen tuoman pedagogisen 

mahdollisuuden. Kasvattaja laski yhdessä ääneen Nietoksen kanssa arpakuution 

osoittamia lukuja. Hannula‒Sormunen (2015) korostaakin, että välitön huomion 

kiinnittäminen lukumääriin parantaa lapsen laskemistaitoja aina yläasteikään 
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saakka (Mattinen, Hannula‒Sormunen 2017, 224). Äsken kuvattu tilanne toimi 

myös tilanteena, jossa opitaan vuorovaikutustaitoja sekä sääntökulttuuria pelin 

välityksellä. Sopimusten ja sääntöjen noudattamisen taitojen oppiminen onkin so-

siaalisen käyttäytymisen perusta (Vienola 2017, 172). Seuraava viisivuotiaan Pa-

vun ja kasvattajan keskustelu ilmentää kasvattajan kykyä tukea lapsen uteli-

asuutta ympäristöään kohtaan. 

Papu: Tuosta on kasat pienentynyt (osoittaa kädellään ikkunasta nä-
kyviä lumikasoja).  
Kasvattaja: Niin, miksiköhän ne on?  
Papu: Koska aurinko on sulattanut ne (lumikasat). 
Kasvattaja: Kyllä. (kannustava ääni) 
Askartelutuokio alkaa. (PAS1) 

  

Edellä kasvattaja kannustaa lasta tekemään omia johtopäätöksiään asiasta tuke-

malla lapsen uteliasuutta huomioon kohteena olevaa ilmiötä kohtaan. Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa määritelläänkin oppimiskäsitystä lapsesta, 

jota luonnehdin kappaleessa viisi. Lapsi nähdään aktiivisena toimija (Opetushal-

litus 2018, 21), jolla on kyky itsenäiseen ajatteluun ja mielipiteidensä ilmasuun 

(Ahonen 2017, 34). Edellä kuvatussa arjen ohikiitävässä hetkessä kasvattaja tart-

tui hetkeen ja kannusti lasta pohtimaan kyseistä ilmiötä syvällisemmin. Lipposen 

(2017, 29) mukaan kasvattajan tulisikin rohkaista lasta pohtimaan erilasia asioita 

ja ilmiöitä, kuten edellisessä tilanteessa kasvattaja teki. Rakenteluleikeissä lap-

selle tarjoutuu puolestaan mahdollisuus päästä tutkimaan materiaalien tarjoamia 

mahdollisuuksia sekä päästä itse rakentelemaan (Turja 2017, 202‒203). Seuraa-

vassa katkelmassa myös aivan pieni lapsi pääsee osalliseksi rakenteluleikkeihin 

yhdessä kasvattajan kanssa.  

Kasvattaja: Otetaanko legolaatikko tähän, niin sinun ei tarvitse kä-
vellä koko ajan tänne? Kasvattaja nostaa legolaatikon matolle ja al-
kaa rakentaa palikoita, Nuppu istuu vieressä matolla. Kasvattaja: 
Laita Nuppu tähän kiinni (osoittaa legolevyä). Toinen lapsi rakentaa 
vieressä legoilla toiselle legolevylle. Välillä Nuppu menee makoile-
maan lattialle, mutta jatkaa kohtaa palikoiden laittamista kiinni lego-
levyyn. (NLE2) 
 

Luvussa 6.4 avasin, että vastuullisuuteen ohjaaminen on yksi osa tätä oppimisen 

aluetta. Vastuullisuutta voidaan lähestyä lisäämällä lapsen ymmärrystä esimer-

kiksi ruokahävikin kautta, kierrätysteemaan tai energiansäästömahdollisuuksiin 

tutustumalla. (Opetushallitus 2018, 47). Vastuullisuuteen kasvattaminen näkyi 
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tutkimuskohteessa ruokahävikin vähentämiseen tähtäävällä kasvatuksella kan-

nustamalla lapsia syömään lautasensa tyhjäksi. Ruokasalin käytävälle oli kiinni-

tetty viisivuotiaille omat laput, johon kerättiin tarroja. Jos lapsi söi lautasensa tyh-

jäksi, hän sai lappuunsa lautastarran. Seuraava esimerkki kertoo, että kasvattaja 

pyrkii tietoisesti ohjaamaan lasta vastuulliseen materiaalin kuluttamiseen. 

Papu askartelee pikkuhuoneessa. Kasvattaja katsoo pöydälle ke-
rääntynyttä askartelusilppuakasaa: Pöydällä on aikamoinen silppu-
vuori (nauraa hyväntahtoisesti). Onneksi mun ei tarvi siivota niitä, 
mutta mä voin kyllä tulla sit auttamaan. Meidän tarvis varmaan pe-
lastaa tätä pöytäliinaa. (korjaa pöytäliina, joka on tipahtamaisillaan 
pöydältä alas).  
Papu: Ou no (hieman nolona). 
Kasvattaja: Onko tässä nyt jotain sellaista mitä pitää säästää?  
Kasvattaja jatkaa vielä: ei tehdä sellaisia turhia askarteluja. Askarte-
lut on sellaisia, jotka voi laittaa seinälle tai viedä kotiin, ettei mene 
turhaan näitä papereita hukkaan. Saatte kyllä askarrella vielä. 
Papu alkaa tarkastella leikattuja papereita ja kartonkeja kerää laatik-
koon isommat paperin- ja kartonginpalat. (PAS11) 

 

Edellinen katkelma osoittaa, että kasvattajan lempeä ohjaus vastuullisesta mate-

riaalien käytöstä vaikutti Pavun toimintaan, kun hän alkoi kerätä laatikkoon tal-

teen sellaiset kartongin- ja paperinpalat, joista kuvitteli jonkun pystyvän askarrella 

vielä jotakin.  

 

 

9.5 Kasvan, liikun ja kehityn ‒ oppimisen alueen tarkastelua 

 

Luvussa 6.5 toin esille tämän oppimisen alueen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden tuomia velvoitteita varhaiskasvatustoimintaan. Liikuntakasvatuksen 

tulee vahvistaa lapsen kehon hallintaa ja motorisia taitoja (Opetushallitus 2018, 

48). Lisäksi lapsen fyysistä aktiivisuutta tukevalla kasvatustyylillä on todettu ole-

van yhteys lapsen positiiviseen minä -kuvaan ja motivaatioon liikkua (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2016, 23). Vuoropäiväkodin toiminnan suunnittelussa otettiin 

huomioon kaikkien lasten salinkäyttömahdollisuus, josta kasvattaja kertoi näin 

(HSU1): ”Mä katson lasten varattujen hoitoaikojen mukaan sen, että minkälainen 

porukka menee minäkin päivänä, että tarjotaan kaikille se mahdollisuus, että voi 

mennä saliin.” Havainnoidessani lapsia, kiinnitin huomiota liikuntasalin ahkeraan 
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käyttöön iltasin ja viikonloppuina, jolloin sali oli vuorohoitoryhmän vapaassa käy-

tössä. Aina oli halukkaita saliin lähtijöitä mielipidettä kysyttäessä.  

Pikkuhuoneessa piirtämisleikki Nietoksella. Kasvattaja tulee pikku-
huoneeseen: Lähteekö tyypit saliin? 
Nietoksen ilme kirkastuu: Joo (huutaa riemuissaan)! 
Kasvattaja: Hei, vessan kautta!  
Nietos lähtee juoksemaan vessaan. (NILI25) 

 

Edellinen katkelma havainnointimuistiinpanoista kuvaa lapsen myönteistä suh-

tautumista liikkumiseen. Varhaiskasvatuksen toiminnan tuleekin mahdollistaa 

lapsen myönteiset liikunnalliset kokemukset sekä vapaan liikunnan kautta että 

ohjatun toiminnan välityksellä (Ahonen 2017, 273). Edellinen kuvaus puhuu sen 

puolesta, että Nietokselle oli syntynyt positiivinen kuva liikkumista kohtaan. Nie-

tos innostui silmin nähden tarjoutuneesta mahdollisuudesta lähteä jumppasaliin. 

Seuraavassa esimerkissä satumaailmaan on sisällytetty lapsia aktivoivaa fyy-

sistä liikuntaa, jossa lapsen sekä motorisia että luovan ilmaisun taitoja tuettiin 

ohjatulla liikuntatuokiolla. 

Satujumppa. Kasvattaja rakentaa lasten kanssa satujumppaa varten 
sadun juonen kulkua mukailevan liikuntaradan ja kertoo samalla lap-
sille, mikä sadussa kuvattu paikka on kyseessä. Kun kasvattaja ker-
too satua, samalla hän näyttä itse, miten sadun hahmot liikkuvat. 
Nietos on innokkaana mukana. Hänellä on iloisia ilmeitä ja tekee 
jumppaliikkeitä kasvattajan mallin mukaan. Liikuntatuokion lopuksi 
kasvattaja kysyy lasten mielipidettä satujumpasta: Mitä piditte satu-

jumpasta? Nietos vastaa: Joo. (NILI9) 
 

Edellä kuvattu satujumppatuokio kertoo, miten lapsi nautti yhdessä tekemisestä. 

Sadun maailmaan kiedotut jumppaliikkeet saivat Nietoksen innostumaan jump-

paliikkeistä, jotka ilman sadun luomaa lumoa olisivat voineet jäädä tekemättä. 

Satujumpassa lapsi otettiin toimintaan mukaan rakentamaan yhdessä jumppara-

taa. Ulkoiluhetken riemuista kertoo seuraava esimerkki, jossa Papu pääsee las-

kemaan liukumäkeä. 

Ulkoilu, suojasää. Liukumäen alle on muodostunut iso vesilätäkkö. 
Papu kysyy ennen liukumäkeen meno, että saako mennä laskemaan 
mäkeä. Kasvattaja antaa luvan. Papu menee laskemaan liukumä-
keä. Hänen ilmeensä ovat riemastuneita. Välillä kuuluu naurua. Kas-
vattaja katselee huvittuneena lapsen riemua. (PUL2) 
 

Tilannekuvauksessa kasvattaja mahdollisti lapsen riemun päästäessään Pavun 

laskemaan mäkeä vesilätäköstä huolimatta. Lapsen turvallisuuteen vedoten 
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lapsen liikkumista saatetaan kuitenkin rajoittaa ulkona. Taustalla on kasvattajien 

eittämätön halu vaalia lapsen turvallisuutta, mutta asian kääntöpuolena saattaa 

olla myös kasvattajien oman mukavuuden tavoittelu. Lasten valvominen ulkona 

on helpompaa, jos lasten tapaturmariskit on minimoitu sääntöviidakolla. (Ahonen 

2017, 273.) Onkin mahdollista, että Papu on aikaisemmin ollut tilanteessa, jossa 

kasvattaja on kieltänyt mäessä laskemisen vesilätäkköjen vuoksi, sillä märkien 

kurahousujen riisuminen lapsen päältä on ikävämpää kuin kuivien. Ahonen 

(2017, 275) näkee myös siirtymätilanteet mahdollisuutena lasten aktiivisuuden 

lisäämiselle. Tekemäni havainnointimuistiinpanot kertoivat lasten turhautumi-

sesta siirtymätilanteissa, joutuessaan odottelemaan kasvattajan tuloa. Seuraa-

vassa tilanteessa Nietos odottelee jumppasaliin lähtöä muiden lasten kanssa 

eteistilassa. 

Nietos odottelee muiden lasten kanssa eteisessä jumppasaliin läh-
töä. Lapset puhuvat toisilleen kovaäänistä keskustelua, muttei tap-
pelua). Kasvattaja tulee eteiseen tuohtuneena. 
Kasvattaja: Mä en lähde teidän kanssanne saliin, jos kuuluu tuol-
laista meteliä.  
Lapset hiljenevät. Kasvattaja lähtee Nietoksen ja kahden muun lap-
sen kanssa saliin. (NIET3) 

 

Lapset tylsistyivät odotellessaan kasvattajaa eteisessä. He odottivat malttamat-

tomina saliin pääsyä. Pitkän odottelun seurauksena lasten keskittyminen her-

paantui, mikä näkyi metelöintinä. Siippainen (2018, 138) nosti lasten ja kasvatta-

jien välisiä suhteita käsittelevässä väitöskirjassaan esille saman ilmiön. Lapsilta 

vaadittiin avoimissa tiloissa itsehillintää äänen käyttöä ja liikkumista rajoittamalla. 

Aikuiset reagoivat usein etenkin heidän mielestään liian kovaan äänenkäyttöön 

(Siippainen 2018, 138‒139). Ahonen (2017, 275) tähdentää, että siirtymätilantei-

siin olisi luontevaa sisällyttää aktiivista toimintaa tylsistymisen sijaan. Siippainen 

(2018, 170) korostaakin, ettei ole yhdentekevää, ohjataanko lapsia komentamalla 

edellisen esimerkin tapaan vai kutsutaanko heitä ’sviittiin’ pukeutumaan. 

 

Mainitsin luvussa 6.5 myös ruokakasvatuksen kuuluvan osaksi tätä oppimisen 

aluetta. Sen tarkoituksena on laajentaa lapsen ymmärrystä terveellisistä ruokai-

lutottumuksista sekä myötävaikuttaa lapsen positiiviseen suhtautumiseen ruokaa 

kohtaan (Opetushallitus 2018, 48). Seuraava havainnointimuistiinpano kuvaa vä-

lähdystä aamupalapöydästä. 
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Aamupalalla käydään keskustelua avantouinnista (tunnelma lep-
poisa). Toinen lapsi kertoo omaa tarinaansa, johon Nietos kom-
mentoi kertomalla omasta kokemuksestaan. 
Nietos: Tiiäkkö mitä, kun mä menin sinne veteen, niin mä äkkiä me-
nin takaisin saunaan.   
Kasvattaja: No mutta. kuulostaa hyvältä! Olette hurjia lapsia!  
Kasvattaja: Syöhän Nietos välillä. Keskitytään siihen syömiseen vä-
lillä (kannustava ääni).  
Kasvattaja: Syökääs nyt, että jaksatte touhuta (ystävällinen ääni).  
Nietos: Mä oon kohta syönyt. Nietos alkaa seurailla ja kommen-
toida muiden syömistä.  
Kasvattaja: Nietos keskittyy nyt vaan omaan syömiseen. Sulla on 
leipä syömättä ja maito juomatta. (ääni rauhallinen). Nietos syö aa-
mupalansa loppuun. 
Nietos: Saako viedä? Kasvattaja nyökkää. Nietos vie kärryyn astiat. 
(NIRU28) 

 

Edellä kuvaamassani katkelmassa kasvattaja ja lapset keskustelevat leppoisasti 

aamupalan lomassa lasten avantouintikokemuksesta, jonka he haluavat jakaa 

kasvattajan kanssa. Nietosta muistutellaan syömisen tärkeydestä, mutta kasvat-

tajan ilmaisutapa ystävällinen ja Nietos saa syötyä aamupalansa. Aamupalapöy-

dässä kasvattaja oli kiinnostunut lasten kuulumisista ja tarjosi kasvattajalle tilai-

suuden päästä kuulemaan lapsille itselleen tärkeistä asioista. Ahonen (2017, 

283) toteaakin, että ruokailuhetket tarjoavat kasvattajalle loistavan mahdollisuu-

den saada informaatiota, mitä lapselle kuuluu oikeasti. Ruokailuhetket toimivat 

opetustilanteina hyvien ruokailutapojen opetteluun (Ahonen 2017, 283). Alla 

oleva katkelma toisenlaisesta ruokailutilanteesta. 

Arkipäivän aamupalatilanne. Nietos hakee itse puuron linjastolta. 
Kasvattaja pyytää Nietosta menemään pöytään istumaan. Kasvat-
taja kaataa maitoa. Nietos haluaa esitellä uusia sisätossujaan kas-
vattajalle: Kato, mulla on uudet tossut (nostaa samalla toista jal-
kaansa pöydän alta kasvattajan näkyville.  
Kasvattaja kehottaa olemaan hiljaa, tokaisee: Shh shh.  
Nietos sanoo kasvattajalle uudelleen saman asian ja nostaa jälleen 
jalkaansa pöydän alta: Kato mulla on uudet tossut.  
Kasvattaja: Joo on hienot tossut (tokaisee ja lähtee pois). (NIRU6) 

 

Yllä oleva kuvaus kertoo, että lapselta odotettiin hiljentymistä ruokaillessa. Toin 

teoriaosuudessani esille, että usein ruokarauha saattaa tarkoittaa sitä, että lasten 

tulee keskittyä keskustelun sijaan syömiseen. Kuitenkin yhteinen keskustelu ruo-

kapöydässä on osa syömiskulttuuriamme (Ahonen 2017, 283). Kasvattaja koki 
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tilanteessa tärkeämmäksi säilyttää muiden lasten ruokarauhan kuin keskustella 

Nietoksen kanssa hänen uusista tossuistaan. 

 

Luvussa 6.5 viittasin, että turvallisuuteen liittyviä teemoja varahaiskasvatussuun-

nitelman perusteiden (Opetushallitus 2018, 48) mukaan aihetta lähestytään kes-

kustelemalla lasten kanssa terveyteen, levon merkitykseen ja hyviin ihmissuhtei-

siin liittyvistä teemoista turvallista liikkumista unohtamatta. Seuraavassa havain-

toesimerkissä kuvataan siirtymätilannetta ruokahuoneesta ryhmätilaan.  

Välipala päättyy. Nietos vie astiansa kärryyn ja lähtee juoksemaan. 
Kasvattaja pysäyttää Nietoksen ja sanoo: Miksi sinä juokset täällä 
sisällä? Mä sanon sulle ainakin kymmenennen kerran. Nietos, miksi 
sinä et saa juosta täällä sisällä (katsoo tiukasti Nietosta silmiin)? 
Nietos kääntää päänsä ja katsoo kaveriaan.  
Kasvattaja: Nietos katso tänne! 
Nietos nostaa päänsä ja katsoo kasvattajaa: Kun liukastuu. 
Kasvattaja: Niin, voi liukastua (tiukka äänensävy) ja kaatua jos 
juoksee. Sulla on noi tossutkin tuommoiset (katsoo Nietoksen kan-
gastossuja). Nietos kuuntelee pää painuneena (näyttää olevan sel-
västi pahoillaan tilanteesta), nostaa sitten päänsä ja lähtee kävele-
mään ryhmähuoneeseen. (NIET11) 

 

Kuvauksessa kasvattaja kieltää Nietokselta juoksemisen. Sääntönä on, ettei käy-

tävällä saanut juosta. Edellisestä keskustelusta käy ilmi, että Nietos oli tietoinen 

säännöstä. Ahonen (2017, 285) kuitenkin muistuttaa, ettei turvallisuussäännöistä 

saisi tulla taakka lapselle. Lasten tulee olla tietoisia, mistä turvallisuussäännöt 

juontavat (Ahonen 2017, 285), kuten edellisessä kuvauksessa Nietos oli. Lu-

vussa 6.5 kerroin, että turvallisuus -aspektin huomiointi on osa tätä oppimisen 

aluetta (Opetushallitus 2018, 48). Edellä kuvattu tilanne toimi myös turvallisuus-

kasvatustilanteena kasvattajan käydessä keskustelua Nietoksen kanssa juokse-

misen vaaroista. Varhaiskasvatuksessa tulisi opetella myös lähiliikenteessä liik-

kumista (Opetushallitus 2018, 48), mutten havainnoinut lapsia sellaisina päivinä, 

jolloin he olisivat liikkuneet lähiympäristössä. Kuitenkin lähiympäristössä liikku-

mista tapahtui. Siitä kertoivat useat kuvakollaasit vuorohoidon eteistilan seinällä.  
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9.6 Vireystilan vaikutuksia lapsen arkeen 

 

Luvussa 2.1 toin esille, että vuorohoito voi hankaloittaa kaverisuhteiden synty-

mistä lasten vaihtelevin hoitoaikojen vuoksi (Malinen ym. 2016a, 22). Lasten hoi-

toaikojen räätälöinnissä tulisikin huomioida pysyvien kaverisuhteiden mahdollis-

tuminen (Peltoperä ym. 2016, 78). Haastattelemani kasvattaja kuvaa lasten kes-

kinäisiä kaverisuhteita näin: 

”Lapset ovat kuitenkin niin avoimia ja täällä ei ehkä pääse tuleen sel-
laista, että nuo leikkivät aina kahdestaan. Kun se toinen on sitten 
iltavuorossa tai vapaapäivällä, niin lapsi joutuu miettimään, ettei ole 
aina se paras kaveri siinä ja joutuu miettimään vaihtoehtoja. Huomaa 
että ulkona saattaa olla isompikin porukka, viisi lastakin leikkiä yh-
dessä, vaikka ne eivät ole kovin vanhoja vielä, kolme vuotiaita ja niin 
kuin tosi tasa-arvoisia, että siellä ei ole sellaisia lempparikaverisuh-
teita.” (HKA3) 
 

Edellisessä katkelmassa kasvattaja kuvaa vuorolapsia avoimiksi, jotka kykenevät 

leikkimään isommassakin ryhmässä. Leikkiin ryhtyminen ei edellytä lapsilta par-

haan kaverin läsnäoloa. Peltoperä ja Hintikka (2016, 156) korostavat kuitenkin, 

että vireystila vaikuttaa lapsen mahdollisuuksiin olla vuorovaikutuksessa toisten 

lasten kanssa. Alla olevasta havainnointimuistiinpanosta heijastuu vireystilan vai-

kutus kaverin löytymiseen.  

Viisivuotias Papu istuskelee eteisessä yksikseen ja pukee housuja 
jalkaansa. Kasvattaja huomaa Pavun istuvan yksikseen pää painu-
kissa eteisen penkillä ja menee Pavun viereen.  
Kasvattaja: Menisitkö katsomaan tuonne huoneeseen, jos sieltä löy-
tyisi jotain tekemistä (rauhallinen ääni).  
Papu: En mene. 
Kasvattaja: Etkö mene? Mitä sinua oikein huvittaisi tehdä?  
Papu: En tiiä.  
Kasvattaja: Haluaisitko jumppasaliin?  
Papu: en tiiä, mä en tekisi siellä muuta kuin pedin itselleni.  
Kasvattaja: Mikset sä tuolla pötkötellyt (nukkumahuoneessa)?  
Papu: Se on liian pehmeä.  
Kasvattaja: Ai jaa, no se on sinun oma valintasi (ystävällisellä ää-
nellä, myötätuntoisesti).  
Papu lähtee ryhmätilaan (näyttää apealta), istuu pöydän ääreen kat-
selemaan muiden pelaamista ja hetken kuluttua menee pelaamaan 
muiden lasten kanssa. (PVU11) 

 
Vuorohoidossa kasvattajalta tarvitaan sensitiivisyyttä havainnoida lapsen tar-

peita, kuten edellä tapahtui. Kasvattaja huomasi Pavun istuvan yksikseen etei-

sessä ja meni hänen viereensä istumaan ja kysyi, mitä Papu oikein halusi tulla 
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tekemään.  Pavun vireystila oli laskenut väsymyksestä, joka vaikutti hänen aloi-

tekykyynsä lähteä etsimään sopiva leikkikaveria.  Kasvattajan myötätuntoiset sa-

nat saivat Pavun kuitenkin lähtemään yhteiseen ryhmätilaan muiden lasten 

kanssa. Lapsi voikin tarvita kasvattajan tukea päästäkseen toimintaan mukaan 

(Peltoperä ym. 2016, 78). Kuten luvussa 2.1 toin esille, kasvattajalta edellytetään 

ammattitaitoa havaita lapsen tarpeita etenkin silloin, kun työskennellään normaa-

lin päivätyöajan ulkopuolella, tai lapsella on pitkä hoitojakso takanaan (Peltoperä 

ym. 2016, 78). Papu tarvitsi kasvattajan myötätuntoisia sanoja, jotta hän rohkeni 

lähteä muiden lasten seuraan. Teoreettisessa viiteosuudessa kerroin, että vuo-

rohoidossa olevan lapsen elämä voi olla epäsäännöllistä ja lapsen arkeen voi 

tulla äkillisiä muutoksia (Malinen ym. 2016a, 15), joiden vuoksi lapsen erilaiset 

uni- ja valverytmit tullisi huomioida vuorohoidossa (Peltoperä ym. 2016, 73). Alla 

oleva havainnointimuistiinpanoni antaa yhden esimerkin, millä tavoin lapsen vi-

reystilan muutokset voivat näkyä vuorohoidon arjessa.   

Nietos alkaa syödä hiljaisena iltapalaansa. Kasvattaja silittää välillä 
Nietoksen hiuksia. Nietos nojailee kädellään pöytää vasten ja tuijot-
taa pöydän pintaa. Hän hieroskelee silmiään ja painaa päänsä pöy-
tää vasten. 
Kasvattaja: Nietos rakas, älä nuku pöytään (lempeä, myötätuntoinen 
ääni). Nietos nostaa päänsä pöydästä. 
Kasvattaja: Lähdetääs nukkumaan (lempeä ääni), tulehan Nietos. 
Nietos lähtee kasvattajan kanssa pöydästä nukkumaan (kasvattaja 
taputtaa hellästi selkää). (NIRU11) 
 

Iltapalalla Nietoksen oli vaikea pysyä hereillä. Kasvattaja havaitsi Nietoksen vä-

symyksen ja reagoi siihen sensitiivisellä työotteella. Hän silitteli Nietoksen hiuk-

sia, taputti hellästi hänen selkäänsä ja osoitti myötätuntoaan lempein sanoin. 

Erään kerran Nietoksen tullessa päiväkotiin, hän riisui nopeasti ulkovaatteensa 

ja juoksi suoraan ryhmätilaan. Ehtiessäni paikalle, hän oli jo löytänyt leikkikaverin 

ja yhteisen leikin. Aina vuorohoitoon tuleminen ei kuitenkaan sujunut ongelmitta. 

Peltoperä ja Hintikka (2016, 155) kuvaavat aikaisia aamuja ja myöhäisiä iltoja 

herkiksi hetkiksi vuorohoidossa. Alla olevaan havainnointimuistiinpanoon on tal-

lennettu Nietoksen tulo vuorohoitoon vähän ennen iltapalaa.  

On ilta. Nietos on tulossa yöhoitoon. Äiti tulee sisälle. Nietos on jää-
nyt ulos, koska hän ei saanut painaa ovikelloa. Äiti tulee hetken ku-
luttua sisälle Nietoksen kanssa. Nietos istuu ulkoeteisen penkille 
eikä suostu riisumaan. Kun äiti alkaa hyvästellä Nietosta, Nietos heit-
täytyy äidin jalkaan kiinni itkien: Äiti mulla tulee ikävä sua! Äiti! Äiti! 
Äiti silittele Nietosta toivottaa hyvää yötä, antaa Nietoksen 
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kasvattajan syliin ja lähtee. Nietos istuu hetken kasvattajan sylissä, 
pyyhkii kyyneleensä ja lähtee kasvattajan kanssa wc:hen. (NITU5)  

   

Tilannekuvauksesta on aistittavissa lapsen väsymys. Äidistä irti päästäminen tun-

tuu Nietoksesta vaikealta. Hänen tulee ikävä äitiä. Kasvattaja kuitenkin auttaa 

tilanteessa helpottamaan Nietoksen kokemaa eroahdistusta ja ottaa lapsen sy-

liin, jotta äiti pääsee lähtemään töihin. Peltoperän ja Hintikan (2016, 161) mukaan 

kasvattajalla tulee olla riittävästi aikaa lapsen tullessa vuorohoitoon riippumatta 

siitä, mikä tilanne vuorohoidossa on parhaillaan menossa. Edellisessä esimer-

kissä kasvattajalla oli aikaa kohdata lapsi ja kasvattaja. Havainnointieni perus-

teella vuorohoidossa olevat lapset ovat kuitenkin hyvin sosiaalisia ja löytävät so-

pivia leikkikavereita itselleen. Haastattelemani kasvattaja kuvaa asiaa näin:  

”Tuntuu, että lapset ovat kauhean sosiaalisia täällä vuorohoidossa. 
Varmaan vanhempien työn luonteen takia ovat tottuneet siihen, että 
niillä on aika rutiinitonta se niiden toiminta kuitenkin. Meillähän on sel-
laisia lapsia, jotka kiintyvät johonkin toiseen lapseen. Jos hän on va-
paapäivällä, niin tulee suru, että sellaisiakin on. Se vaatii kasvattajalta 
sen, että sinne leikkiin mennään mukaan ja autetaan siinä löytämään 
joku toinenkin siihen mukaan. Mutta täällä on myös sitten yli ryhmä-
ajojen kavereita, koska tuolta yli viisivuotiaat tekevät vuoroa ja eskarit. 
Niillä on laaja kaveripiiri näillä vuorohoitoa tekevillä.” (HKA6) 

 
Edellisessä kuvauksessa kerrotaan todennäköisiä syitä vuorolasten sosiaalisuu-

teen. Lapset ovat tottuneet rutiinittomaan elämään, kuten kasvattaja asian ku-

vasi. Kasvattaja muistuttaa kuitenkin, että on niitäkin lapsia, joille kaverin löyty-

minen ei ole helppoa. 

 

 

9.7 Kasvattajan ja lapsen välisten kiintymyssuhteiden tarkastelua 

 

Luvussa 2.1 kerroin, että vuorohoito erityispiirteineen saattaa synnyttää haasteita 

kasvattajan ja lapsen välisiin kiintymyssuhteisiin (Peltoperä ym. 2016, 78). Haas-

tattelemani kasvattaja kertoi, millaiset tilanteet tuovat heillä haasteita kasvattajien 

ja lasten välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Haastateltava kuvasi asiaa näin:   

Pienillä oli havaittavissa, että ne vierastavat, sitten kun tuli sellainen 
hoitaja, joka ei ole hetkeen ollut. Kyllä siinä huomaa sen kaaren, kun 
ne lapset tottuvat myös. Siellä saattaa tänään olla eri aikuiset kuin 
huomenna. Aloituksessa ainakin tuo haasteita. Me ollaan yritetty 
tehdä niin, että esimerkiksi meillä ensi viikolla siirtyy yksi lapsi meille 
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isoille, niin katsotaan että sieltä voisi tulla esimerkiksi yksi opettajista 
auttamaan, vaikka siirtymissä, että se ei olisi niin haastava se siir-
tymä meille, että on tuttu aikuinenkin siinä. (HKI9) 

 

Edellisessä kuvauksessa nostettiin esille lapsen vierastaminen sellaisten kasvat-

tajien ollessa vastassa, joita lapsi ei ollut vähään aikaan nähnyt. Kuten luvussa 

2.1 toin esille, vuorohoidon ympäristön tulisi olla psyykkisesti turvallinen, jotta lap-

sen ja kasvattajan välisen kiintymyssuhteen syntyminen on mahdollista (Pelto-

perä ym. 2016, 79). Kasvattaja toi haastattelussa esille myös lapsen siirtymäti-

lanteiden tukemisen. Siirtymätilanteen turvaamiseksi lapsi saa tutun kasvattajan 

rinnalleen helpottamaan aloitusvaiheen tuomia haasteita. Päivähoidon aloitusvai-

heessa kasvattajien riittävästä määrästä tuleekin huolehtia (Peltoperä ym. 2016, 

69), kuten tässä tapauksessa huolehdittiin.  

 

Luvussa 2.1 viittasin, että illoissa ja viikonlopuissa nähdään paljon myönteisiä 

piirteitä. Lapset otetaan yksilöllisemmin huomioon ja toiminta on lapsilähtöisem-

pää. Kasvattajan ja lapsen väliset vuorovaikutussuhteet voivat muodostua kiin-

teämmiksi pienempien ryhmäkokojen ansiosta. (Malinen ym. 2016b 53.) Lapsen 

näkökulmasta vahvasta kiintymyssuhteesta kasvattajaan kertoo Nupun arjen 

pieni hetki kasvattajan kanssa: 

Nuppu makoilee sohvalla. Kasvattaja istuu sohvalla hänen kans-
saan. Kasvattaja hassuttelee ja sanoo: Kenen varpaat täällä on (sa-
malla koskettelee Nupun varpaita)? Nuppu kikattaa ääneen. 
(NVU14) 
 

Edellinen episodi valaisee pienen lapsen ja kasvattajan välille syntyneestä kiin-

teästä vuorovaikutussuhteesta. Kasvattaja antaa jakamatonta huomiota Nupulle 

ja hän vastaa kasvattajan hellyydenosoituksiin kikattamalla ääneen. Episodi ku-

vastaa kodinomaisuuden toteutumista ja rentoa yhdessäoloa. Malinen, Teppo ja 

Peltoperä (2016b, 55) korostavat pysyvien hoitajien tärkeyttä iltaisin ja viikonlop-

puisin, kun katsotaan asiaa lapsen näkökulmasta. Edellinen tilannekuvaus kieli 

pysyvistä hoitajista ilta- ja viikonloppuaikaan. Se on todennäköisesti ollut edes-

auttamassa vahvan kiintymyssuhteen muodostumisessa. Seuraava esimerkki 

kertoo myös kasvattajan ja lapsen välisestä kiintymyssuhteesta:  

Yövuoroon tuleva kasvattaja tulee nukkumahuoneeseen, jossa Nie-
tos on jo omassa sängyssään. Kasvattaja toivottaa hyvää yötä ja si-
littää Nietoksen hiuksia.  
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Kasvattaja: Pirjo (nimi muutettu) tuli lukemaan. Te olette (Nietoksen 
lisäksi huoneessa toinen lapsi) valinneet Risto Räppääjän. Nyt mä 
luen sen teille.  
Nietos: arvaa mitä Pirjo (tarkoittaa kasvattajaa)? Mä oon käynyt kat-
soon sen. (tarkoittaa että on käynyt katsomassa sadun elokuvissa).  
Kasvattaja: Joo, sä voit kertoa minulle siitä myöhemmin vaikka aa-
mulla (äänensävy lempeä). 
Nietos: Joo.  
Kasvattaja alkaa lukea rauhallisella äänellä satua. (NILEP7) 
 

 
Tämä tilannekuvaus nukkumaanmenon yhteydessä käydystä keskustelusta ker-

too, että myös neljävuotiaan Nietoksen ja kasvattajan välille on päässyt muodos-

tumaan vahva kiintymyssuhde, sillä Nietos tohtii alkaa kertoa vielä näkemästään 

Risto Räppääjä -elokuvasta, vaikka hän on mennyt jo sänkyyn. Vaikka kasvattaja 

sanookin, että Nietos voi kertoa siitä huomenna, hän ei kuitenkaan tyrmää sitä, 

etteikö hän haluaisi kuulla kertomusta. Seuraava esimerkki kuvaa puolitoistavuo-

tiaan Nupun ja kasvattajan iltatoimia ennen nukkumaanmenoa. 

Kasvattaja: Otetaan housut pois ja sitten vielä vaippa pois, hyvä, 
hyvä!  Otetaan vielä sukat pois. (Nuppu yrittää itse ottaa paitaa pois).  
Kasvattaja: Tämä on ihan kuiva vaippa. Tules tänne (pyytää pesual-
taan luo)! 
Kasvattaja: Noin hyvä hyvä! (kehuu samalla kun pesee kasvoja) Ja 
hampupesulle vielä. No niin (alkaa harjata Nupun hampaita), yl-
häältä, pistetään sinne harjaa vielä (pesee ylähampaita). Onhan 
täällä paljon hampaita! Hyvä! Mennääs laittaa yövaatteet päälle. Oot 
kyllä iloinen veikka! Kasvattaja alkaa pukea Nupulle unihaalaria ja 
sanoo: Menikö varvas sinne? Tuliko sieltä varvas (jutustelua yöpu-
vun pukemisen aikana). Nuppu ääntelee tyytyväisen näköisenä. 
(NWC16) 

 

Vuorovaikutustilanne kuvaa kasvattajan vahvaa läsnäoloa iltatoimien yhteydessä 

tapahtuvassa vuorovaikutustilanteessa. Vuorohoidossa iltatoimet ennen nukku-

maan menoa tulisikin luoda mahdollisimman kodinomaisiksi (Peltoperä ym. 2016, 

74). Kasvattaja sanoittaa koko iltatoimien ajan Nupulle mitä tehdään. Nuppu osal-

listuu iltatoimiin taitojensa mukaan. Ahonen (2017, 166) korostaakiin puhumisen 

tärkeyttä lapselle, vaikkei lapsi tuotakaan itse vielä puhetta. Nupun antama hymy 

kasvattajalle ja hänen oma yritteliäisyytensä pukemisessa kertoo Nupun vah-

vasta luottamuksesta ja kiintymyksestä kasvattajaan. Kuten luvussa 4.2 toin 

esille, varhaiskasvatuksen arjessa on paljon tilanteita, jotka toistuvat päivittäin 

useaan kertaan, kuten arjen perushoidolliset toiminnot. Nämä tilanteet eivät ole 
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puhtaasti hoidollisia tilanteita, vaan niissä on aina läsnä myös kasvatukselliset ja 

opetukselliset tilanteet. (Opetushallitus 2018, 23.) Kyseisissä tilanteissa lapsi op-

pii arjenhallintataitoja, huolehtimaan itsestään, hahmottamaan käsitystä ajasta 

sekä hyviä tapoja. Edellä kuvatussa tilanteessa kielenkehityksen lisäksi Nuppu 

oppii tärkeitä arjenhallintataitoja ja hänen taitonsa huolehtia itsestään karttuvat. 

Lisäksi hänen vuorovaikutustaitonsa vahvistuvat läheisessä vuorovaikutuksessa 

kasvattajan kanssa. 

 

 

9.8 Arjen struktuurin ymmärtäminen 

 

Luvussa 2.1 käsittelin arjen struktuurin merkitystä lapselle vuorohoidossa. Lapsi-

perheet 24/7-taloudessa tutkimustulosten mukaan lapsen hyvinvointi kärsii päi-

värytmin muutosten vaihtumisesta vanhempien epäsäännöllisen työajan vuoksi 

(Kekkonen ym. 2014, 58). Ymmärtääkseen päivärytmin etenemistä, lapsi saat-

taakin tarvita tukea päivärytmin hahmottamiskesi (Peltoperä ym. 2016, 77). Seu-

raava esimerkki kertoo lapsen vaikeudesta hahmottaa päivärytmiä. 

Nietos: Koska on lounas?  
Kasvattaja: Vastahan me syötiin.  
Nietos: Ei kun oikeesti.  
Kasvattaja: Ootko sä väsynyt (myötätuntoinen ääni ja ilme)?  
Nietos: Kun mä oon herännyt aikaisin.  
Kasvattaja: Toiko iskä aikaisin? Olitko iskällä?  
Nietos: Joo.  
Kasvattaja: Lounas on kahden tunnin päästä. (NIVU3) 

 

Nietos kertoo, että on joutunut heräämään aikaisin aamulla, minkä vuoksi hän on 

väsynyt. Hän ei tahdo ymmärtää, mikä aika päivästä on kyseessä. Arjen struk-

tuurin hahmottamiseksi voidaan käyttää apuna esimerkiksi vuorokausikelloa tai 

kuvia vuorokauden toimintojen etenemisestä (Peltoperä 2016, 77). Arjen jatku-

vuuden hahmotuksen helpottamiseksi vuoropäiväkodissa oli käytössä kuvitettu 

arjen päivärytmi ryhmähuoneen seinällä. Lisäksi vuorohoitoryhmän eteisessä oli 

kasvattajien kuvat esillä sen mukaan, ketkä kasvattajista oli kyseisellä hetkellä 

työvuorossa. Ohjattu piiri kuului kiinteänä osana myös vuoropäiväkodin päiväryt-

miin (TAULUKKO 3). Vuororyhmässä käytiin päiväpiirissä läpi arjen struktuuria 

kuvina, josta seuraava esimerkki kertoo.  
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Seinällä on päivän tapahtumat kuvina aikajärjestyksessä. Nietos is-
tuu penkillä muiden lasten kanssa. Kasvattaja kysyy lapsilta, mikä 
päivä tänään on. Tämän jälkeen hän ottaa päivän tapahtumasta ker-
tovan kuvan seinältä ja kysyy lapsilta, mistä päivän tilanteesta kuva 
kertoo. Ne tilannekuvat, jotka on päivän aikana jo tapahtuneet, kas-
vattaja kääntää nurin päin. Näin käydään läpi kaikki päivän tapahtu-
mat nukkumaan menoon asti. Nietos seuraa hiljaa paikallaan istuen, 
muttei ota osaa keskusteluun. (NIPI2) 

 

Yllä oleva kuvaus kertoo, että struktuurin ymmärtämistä tuetaan. Arjen päivärytmi 

oli kerrottu kuvina, mitä käydään päivittäin lasten kanssa läpi. Seuraava esi-

merkki vahvistaa, kuinka tärkeää päivärytmin läpikäyminen on lapselle. 

Nietos: Mennäänkö me tän jälkeen nukkumaan? 
Kasvattaja: Sä varmaan tiedät. Nyt sä oot kysynyt sitä monena päi-
vänä. Ei sun tarvitse sitä enää kysyä. Sä varmasti tiedät mitä teh-
dään, kuten aina ruuan jälkeen, mennään nukkumaan (kireä ääni). 
Kasvattaja: Sä söit hienosti (ääni muuttuu kannustavaksi ja iloiseksi)! 
Taisi olla sinun lempiruokaa.  
Nietos: Joo (hämmentynyt ilme kasvoillaan). Nietos ottaa astiat ja 
lähtee viemään astioita kärryyn. (NIRU31) 

 

Yllä kuvatusta keskustelusta saa vaikutelman, että Nietoksella ei ollut kyseisen 

päivän päivärytmi aivan selkeä, josta oli merkkinä hänen hämmentynyt ilmeensä 

keskustelun päätteeksi. Kasvattaja kuitenkin oletti Nietoksen jo tietävän mitä sii-

hen aikaan päivästä aina tapahtuu vuoropäiväkodissa. Seuraavassa esimerkissä 

Papu haluaa selvittää, kuka kasvattajista on pisimpään töissä: 

Askartelun lomassa keskustelua arjen struktuurista.  
Papu: Mä jään tänne yösi.  
Kasvattaja (päiväkodissa työskentelevä): Sitten kun te heräätte Mar-
jatta (nimi muutettu) on täällä ja Kaijakin (nimi muutettu) voi olla, riip-
puu siitä, kuinka aikaisin te heräätte.  
Keskustelu siirtyy hetkeksi toiseen aiheeseen, mutta palaa kohta ta-
kaisin illan struktuuriin. 
Papu: Kuka on myöhimpään aikuisista?  
Kasvattaja: Periaatteessa minä, mutta Kaija tulee sitten. Odottakaas, 
puhelin soi (keskustelu aiheesta päättyy). (PAS12) 

 
Etenkin silloin, kun lapsi on pitkä ajan hoidossa, lapselle tulee taata tieto hoito-

päivän etenemisestä, ja toiminnan kulusta (Peltoperä ym. 2016, 69). Edellä ku-

vatussa katkelmassa Pavulla oli selkeä tarve saada tietää, mitä hänen hoitovuo-

ronsa aikana tapahtuu.   
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TAULUKKO 3. Tutkimuskohteena olevan vuoropäiväkodin päivärytmin kuvaus 

KLO TOIMINNAN KUVAUS 

6.00 

8.15 

9.30 

10.45 

11.00 

11.30 

14.00 

14.30 

15.30 

17.00 

17.30 

18.00 

20.00 

20.30 

21.00 

22.00 

Päiväkoti aukeaa 

Aamupala 

Ulkoilu 

Piiri 

Ruokailu 

Lepohetki 

Välipala 

Ohjattua/vapaata toimintaa 

Ulkoilu 

Pikku Kakkonen (ryhmät yhdistyvät) 

Päivällinen 

Vapaata toimintaa 

Iltapala 

Iltatoimet 

Nukkumaanmeno 

Päiväkoti kiinni (Myöhäisin hakuaika, Yörauha 22-06) 

 

 

9.9 Hiljaisten hetkien hyödyntäminen 

 

Luvussa 2.1 mainitsin, että lapsen edun kannalta on tärkeää pyrkiä kodinomai-

suuteen erityisesti ilta- ja viikonloppuaikaan, kun hoidossa on vähemmän lapsia 

(Peltoperä ym. 2016, 72). Tutkimuskohteenani olevassa päiväkodissa ohjattu toi-

minta ei kuulunut päivän perusstruktuuriin viikonloppuisin. Seuraavassa katkel-

massa haastattelemani kasvattaja kuvaa viikonloppuja näin.  

”Nuo viikonloput ja illat ovat sellaisia kodinomaisempia, jossa pysty-
tään ottamaan lapsen tarpeet paremmin huomioon. Kotonakin ne il-
lat ovat sellaisia, että sä saat siellä vapaasti leikkiä. Sen vuoksi meillä 
ei ole sellaista hirveän suunniteltua toimintaa. Tietty viikonloputkin 
ovat sellaisia, että ei nyt ole sellaista kellontarkkaa, että nyt ulos ja 
nyt tehdään sitä. Mennään periaatteessa sen ryhmän perusteella, 
minkälainen sakki siellä on. Se on siiloin helpompi kuin on vähem-
män lapsia toteuttaa sitä lasten ehdoilla.” (HKO1) 

 

Edellä oleva kuvaus vuoropäiväkodin viikonlopuista kertoo, että lasten tarpeita 

pysytään huomioimaan yksilöllisemmin, eikä päivän toiminnot ole niin sidottuja 

tiettyihin kellonaikoihin kuten arkena. Lasten annetaan keskittyä vapaaseen leik-

kiin, mikä kävi myös Siippainen (2018, 150) tutkimuksesta ilmi. Myös päiväkodin 

tilat ovat käytettävissä vapaasti vuorohoidossa oleville. Seuraava katkelma antaa 
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kuvaa, miten lapset ovat kommentoineet kasvattajalle ilta- ja vuorohoidossa olo-

aan: 

”Ollaan saatu lapsilta suoraan palautetta. He kertovat, että ne hyppii 
riemusta: ”Jes, mä oon iltavuorossa!” ja kyselee, että oonko mää tä-
nään iltavuorossa, jes. Ja sama niin kun lapset tykkäävät olla viikon-
lopuissa. Me saadaan käyttää koko talon tiloja ihan vapaasti, et kyl 
ne nauttii siitä. Sit ne lapset, jotka harvemmin tekee, kyselee hirve-
ästi, miksei useammin ole tällaista.” (HMP1) 

 

Kasvattajan sanat kertovat lapsen viihtyvyydestä vuorohoidossa. Lapset suoras-

taan odottavat pääsyä ilta- tai viikonloppuhoitoon. Katkelma antaa myös vaiku-

telman, että epätyypilliseen aikaan hoidossa olo täytti lasten odotukset vuorohoi-

dosta. Havainnointimuistiinpanojen pohjalta katsottuna seuraava esimerkki oli 

aika tyypillinen vuorovaikutustilanne ilta- tai viikonloppuhoidossa. 

Kasvattaja kysyy Pavulta, mitä hän haluaa tehdä. Papu vastaa, että 
haluaa mennä askartelemaan pikkuhuoneeseen. Kasvattaja nyök-
kää hyväksyvästi ja Papu juoksee pikkuhuoneeseen askartelemaan. 
(PLE1) 

 

Edellinen tilannekuvaus vahvistaa, että lapsen annetaan vapaasti valita leikke-

jään. Papu lähtee juoksujalkaa askartelemaan pikkuhuoneeseen. Pikkuhuo-

neessa oli lasten vapaassa käytössä erilasia askartelutarvikkeita, kuten erivärisiä 

askartelukartonkeja, papereita, kimalletarraa, saksia ja värikyniä. Alla oleva ha-

vainnointimuistiinpano kuvaa puolestaan lapsen ja kasvattajan välistä hassutte-

luhetkeä.  

Nietos pyytää päästä syliin. Kasvattaja ottaa Nietoksen syliin ja alkaa 
keinuttaa häntä sylissä. Nietos kääntyy istumaan sylissä kasvot kas-
vattajan päin. 
Nietos: Osaatko naksuttaa?  
Kasvattaja: (kokeilee sormillaan) Ei, en osaa ja silittää Nietoksen 
poskea ja halaa häntä. Nietos halailee kasvattajaa ja alkaa kutitella 
häntä. Kasvattaja nauraa: Älä kutita, älä kutita! (NIVU23) 

 

Kuvaus kertoo, että kasvattajalla oli aikaa lapsen ja kasvattajan väliselle kahden-

keskiselle ajalle. Lapsi teki aloitteen päästä sylin, johon kasvattaja vastasi otta-

malla hänet syliin ja lähti mukaan lapsen kutitteluleikkiin. Kasvattaja osoitti lap-

selle hellyyttä ja huolenpitoa silittelemällä poskea ja keinuttelemalla häntä sylis-

sään, mihin Nietos vastaa halaamalla kasvattajaa. Malinen, Dahlblom ja Teppo 

(2016b, 53) toteavatkin, että usein kasvattajan ja lapsen väliset kiintymyssuhteet 
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tulevat vahvemmiksi pienemmän ryhmäkoon ansioista vuorohoidossa sekä kas-

vattajan aidosta kohtaamisesta.  

 

 

9.10 Kasvattajan heittäytyminen leikin maailmaan 

 

Luvussa 6.6 kerroin, että lapsen leikkipyyntöön vastaaminen vaatii kasvattajalta 

nähdä leikki pedagogisena mahdollisuutena. Turjan (2017, 27) mukaan lapsen 

leikki ja oppiminen kulkevat käsi kädessä. Kun varhaiskasvatuksen toimintaa to-

teutetaan lasten aloitteista lähteneillä tavoilla, kasvattajan tulee silloin luottaa sii-

hen, että toiminta pitää sisällään kaikki ne elementit, jotka lapsen elämisen kan-

nalta on tärkeää (Kataja 2018, 52). Tehdessäni havainnointeja, kiinnitin huo-

miota, kun kasvattaja lähtee mukaan lasten leikkimaailmaan. 

Papu pyytää lääkärileikkiin kasvattajaa mukaan. Kasvattaja lähtee. 
Hän eläytyy leikkiin, johdattelee leikkiä, jakaa tietoa hienovaraisesti, 
opettaa. He pohtivat, miten side pitää sitoa potilaalle tai mitä lääkettä 
pitää antaa. Lisäksi kasvattaja ohjaa ja jakaa tietoa hienovaraisesti 
kertomalla, kuinka maito vahvistaa luustoa, anna tätä vitamiinia, 
siinä on B-vitamiinia. (PLE4) 

 

Edellä on kuvattu tilanne, jossa kasvattaja heittäytyi leikin maalimaan. Lapsen 

leikin ymmärtäminen vaatiikin leikkiin heittäytymistä (Kataja ym. 2018d). Lisäksi 

kasvattajan tulee omalla toiminnallaan tukea leikkiä ja kuljettaa leikkiä eteenpäin 

(Opetushallitus 2018, 39). Edellä kuvatussa katkelmassa kasvattajalla oli kyky 

nähdä pavun lääkärileikki pedagogisena mahdollisuutena. Hän heittäytyi leikki-

maailmaan mukaan ja ohjaili leikkiä ’leikin maalimasta’ käsin. Luvussa 3,2 käsit-

telen oppimiskäsitystä lapsesta. Lasta ei nähdä enää huolenpidon kohteena, 

vaan aktiivisena toimijana omine taitoineen ja tietoineen. Lapsi nähdään kykene-

vänä itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon. (Ahonen 2017, 33‒34.) Kasvat-

taja rohkaisi Papua pohtimaan erilaisia asioita kanssaan. Lipponen (2017, 29) 

korostaakin, että on tärkeää tukea lasta siihen, että hän hakee kysymysten ja 

vastausten kautta vastauksia erilasiin asioihin ja ilmiöihin. Nykyisen oppimiskäsi-

tyksen mukaan kasvattaja ei syötä enää valmista mallia lapselle, vaan lapsen 

annetaan itse oivaltaa (Ahonen, 2017, 36). Pienellä lapsella leikkiminen on esi-

neleikkiä (Helenius & Korhonen 2017, 76). Puolitoistavuotiaan Nupun ja kasvat-

tajan kannuleikkiä olen kuvannut havainnointimuistiinpanoissa seuraavasti: 
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Nuppu ojentaa kasvattajalle kannua. Kasvattaja lähtee leikkiin mu-
kaan, ottaa käteensä Nupun hänelle ojentaman kannun ja alkaa leikisti 
juoda kannusta, kiittää ja ojentaa kannun samalla takasin Nupulle. 
Nuppu alkaa kaataa kannusta mukiin, joka hänellä on toisessa kädes-
sään ja ojentaa jälleen kannua kasvattajalle. Kasvattaja juo jälleen ja 
kehuu samalla Nuppua, kuinka taitavasti hän osaakaan kaataa kan-
nusta. Nuppu näyttää hyvin tyytyväiseltä ja sama leikki toistuu vielä 
monta kertaa. (NLE30) 

 

Edellä kuvaamassani tilanteessa kasvattajalla oli taito havainnoida lapsen non-

verbaalista kieltä ja kyky heittäytyä lapsen leikkimaailmaan mukaan. Helenius ja 

Korhonen (2017, 76) korotavatkin aikuisen merkitystä lapsen esineleikissä, sillä 

lapsi tarvitsee kasvattajan tukea oivaltaakseen esineen käyttötarkoituksen. Edel-

lisessä katkelmassa kasvattaja näyttää Nupulle, mitä kannulla tehdään. Nuppu 

oivaltaa kannun käyttötarkoituksen ja alkaa kaataa kannusta ’mehua’ mukiin.  

 

 

9.11 Lapsen osallisuuden mahdollisuudet 

 

Määrittelin osallisuuden käsitettä luvussa seitsemän. Turjan (2011,30) mukaan 

osallisuus nähdään varhaiskasvatuksessa eritoten yhteisenä toimintana, jossa 

kaikki osapuolten mielipiteet ja näkökulmat tulevat huomioiduiksi. Se on yhteistä 

toimintaa, jolle asetetaan yhteisesti säännöt. Osallisuudella ei kuitenkaan tarkoi-

teta kasvattajan siirtymistä sivustaseuraajaksi, vaan kasvattaja nähdään ennen 

kaikkea läsnä olevana aikuisena, joka on lasten mukana yhteisessä toiminnassa 

havainnoimalla lasten leikkialoitteita tai -vihjeitä ja rikastamalla sitä. (Kataja ym. 

2018a.) Lapsen osallisuuden taso määrittyy vuorovaikutustilanteissa kasvattajan 

ja lapsen välillä (Roos 2016, 55). Tämän vuoksi analysoinkin osallisuuden toteu-

tumista näissä konteksteissa. Seuraava keskustelu on lasten ohjatusta liikunta-

tuokiosta. 

Kasvattaja ehdottaa lapsille mitä voitaisiin tänään salissa yhteisesti 
tehdä, kysyy lapsilta, miltä kuulostaa ja että sopiiko se heille. Hän 
kertoo myös, että ohjatun toiminnan loppupuolella oli aikaa lasten 
omaehtoiselle toiminnalle, jolloin lapset saavat hakea varastosta ha-
luamiaan liikuntavälineitä. Kasvattaja kysyy, sopiiko tämä järjestely 
heille. Nietos on ryhmässä mukana, nyökyttelee ja sanoo joo (näyt-
tää hyvin innostuneelta). Muille järjestely käy myös. Kasvattaja ko-
rostaa myös, ettei kenenkään ole pakko osallistua, jos ei halua. 



69 
 

 

Toiminta alkaa. Toiminnan lopuksi lapset saivat kertoa omia kom-
menttejaan liikuntatuokiosta. (NILI4)  
 

Edellä kasvattaja kysyi lapsilta mielipidettä, miltä hänen kertoma toiminta kuulos-

taa lasten mielestä. Kuvauksen perusteella suunnitelma oli lasten mielestä hy-

väksyttävä ja toiminta käynnistyi. Kasvattaja toi esiin toiminnan vapaaehtoisuu-

den. Osallisuudessa onkin kyse muiden mielipiteiden huomioonottamisesta, jota 

määrittää toiminnan vapaaehtoisuus (Kataja ym. 2018a). Luvussa 7.1 kerroin, 

miten osallisuuden toteutumista voidaan tunnistaa. Turjan (2011, 27) mukaan 

osallisuutta lähestytään tavallisesti aikuisen ja lapsen välisenä vallan suhteena. 

Hartin (1992) esittämässä Osallisuuden portaat -mallissa ratkaisevaa on toimin-

nasta ja toimintaympäristöstä annettu tiedon määrä, johon lapsi osallistuu. Rat-

kaisevaa on myös, kuinka paljon lapsella on mahdollisuuksia vaikuttaa toimin-

taan. (Turja 2017, 51). Mitä vähäisempää on lapsen tiedonsaanti, sitä vähemmän 

lapsella on mahdollisuuksia määritellä omaa osuuttaan toiminnassa ja sen alhai-

sempi on hänen osallisuuden tasonsa (Turja 2011, 27). Edellä kuvatussa esimer-

kissä lapset saivat informaatiota toiminnasta, johon osallistuivat. Kasvattaja oli 

jättänyt ohjatussa liikunnallisessa tuokiossa tilaa myös lasten omille mieltymyk-

sille. Lapset saivat hakea liikuntavälinevarastosta haluamiaan liikuntavälineitä. 

Kasvattaja kysyi lopuksi myös lasten arvioita ja mielipiteitä toiminnasta. Jotta 

ylimmälle osallisuuden portaalle päästään, edellyttää se lasten ottamista mukaan 

myös toiminnan suunnitteluun (Turja, 2011, 28). Tilannekuvaus ei kuitenkaan 

anna viitettä, otettiinko lapset mukaan toiminnan suunnitteluun. 

 

Luvussa 7.2 kerroin, että Venninen ja Kangas ovat tutkineet pääkaupunkiseudun 

kasvattajien näkemyksiä lasten osallisuudesta kyselyn avulla. Tutkimuksessa 

saatujen tulosten pohjalta laadukkaan päivähoidon perusta on lapsen äärelle py-

sähtynyt kasvattaja, joka kielii kasvattajan kyvystä organisoida asioita siten, että 

hänellä on aikaa pysähtyä lapsen ja kasvattajan väliseen keskusteluun. Tutki-

muksessa lapsen osallisuuden mahdollistuminen näkyi aikuisten tukena lasten 

keskinäisissä vuorovaikutustilanteissa. (Kangas & Venninen 2018, 190‒192.) 

Alla oleva episodi kertoo Pavun osallisuudesta. 

Papu askartelee toisen lapsen kanssa vuorohoidon pikkuhuoneessa.  
Papu: mitä haluaisit lahjaksi?  
Kasvattaja: Mä haluaisin korun ja kengät. 
Papu: Millaiset kengät haluaisit?  



70 
 

 

Kasvattaja: Mulle käy mitkä tahansa kengät.  
Papu: Mä teen sulle ne.  
Kasvattaja: Tulen kohta katsomaan mitä te olette askarrelleet. Kas-
vattaja lähtee huoneesta. Papu alkaa askarrella.  
kasvattaja tulee hetken päästä huoneeseen. 
Papu: Me ei toteutetakaan niitä toiveita. Mä hassuttelin.  
Kasvattaja: No ehkä mä saan jouluna sitten. Mä ainakin yritän olla 
kiltti, jos vaikka mun toiveet sitten toteutuu. (PAS8) 

 

Edellinen katkelma kasvattajan ja Pavun keskustelusta kuvaa kasvattajan ky-

vystä pysähtyä lapsen äärelle kuuntelemaan, mitä hänellä on sanottavaa. Kas-

vattajalla oli myös kyky heittäytyä aidosti mukaan keskusteluun lapsen kanssa. 

Katajan (2018, 59) mukaan osallisuuden mahdollistuminen ei vaadi rahallista pa-

nostusta, ainoastaan taidon kokea ja nähdä asioita toisin. Suurin syy osallisuu-

den toteutumattomuuteen nähtiin kiireen aiheuttamaksi (Kangas ym. 2018, 192). 

Vaikka kasvattaja joutui hetkeksi keskeyttämään vuoropuhelunsa Pavun kanssa, 

hän palasi takaisin jatkamaan kesken jäänyttä keskustelua. Lapsen osallisuuden 

toteutumisesta kertoo myös seuraava esimerkki. 

Majaleikki. 
Nietos: Tuu tänne (tarkoittaa kasvattajaa).  
Kasvattaja: Joo odotas vähän. (tulee hetken päästä Nietoksen luo) 
Nietos pyytää apua peiton kanssa. Kasvattaja alkaa asetella peittoa 
yhdessä Nietoksen kanssa.  
Nietokselta on jäänyt lääkärileikeissään (toisen lapsen kanssa) käyt-
tämät leikkikalut pitkin huoneen lattiaa (majaleikin tiellä) 
Kasvattaja: Keräättekö lääkärileikit, kun ette enää tarvitse niitä? Nie-
tos alkaa heittää lääkärileikkileluja laatikkoon  
Kasvattaja: Sinusta tulee selvästikin koripalloilija.  
Nietos: Joo. Nietos kantaa kasvattajan kanssa laatikon yhdessä 
kaappiin.  
Kasvattaja: Nyt voitte jatkaa (leikkiä). Majaleikki jatkuu. (NILE11) 

 

Edellisessä kuvauksessa Nietos pyytää auttamaan majan rakentamisessa. Kas-

vattaja tulee auttamaan ja pyytää keräämään edelliset leikit pois, jotta majaleikille 

jää enemmän tilaa. Nietos alkaa kerätä edellisen leikin leluja pois, mikä sujuukin 

sukkelasti kasvattajan kehuessa Nietoksen heittotyyliä. Majaleikki ei häiriintynyt, 

vaikka Nietos joutuikin välissä heittelemään ’koreja’. Avun pyytäminen kasvatta-

jalta edellytti Nietokselta kuitenkin turvallisuudentunnetta tilanteessa, että hän voi 

luottaa itseensä ja ympärillä oleviin ihmisiin. Turjan (2017, 49) mukaan osallisuus 

vaati sekä lapselta että aikuiselta kykyä luottaa itseensä ja muihin ihmisiin. Vasta 

tämän jälkeen lapsi kykenee ilmaisemaan itseään ja menemään mukaan 
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toimimaan. Alla olevassa arjen ohikiitävässä hetkessä kasvattaja mahdollisti lap-

sen osallisuuden:  

Kasvattaja pyytää lapsia pukemaan.  
Papu alkaa pukea, mutta pyytää apua: Autatko Mervi (nimi muu-
tettu)?  
Kasvattaja auttaa vetoketjussa.  
Papu: Me tehdään sulle karkkikeittoa.  
Kasvattaja: Ihanaa (eläytyy tilanteeseen, näyttää lumoutuneelta)  
Kasvattaja: Vau, sulla on kuravaatteet, voit mennä mihin haluat.  
Papu: Tadaa, taikatemppu (riemastunut ääni)! (yhden hanskan si-
sältä tuli kaksi hanskaa) Papu näyttää hanskoja Merville.  
Papu: Mä laitan molemmat hanskat, kun täällä ei ole vuoria.  
Kasvattaja: No sitten laita (nyökkää hyväksyvästi). (PRI3) 

 

Tässä tilanteessa kasvattajalla oli kyky olla läsnä ja kyky heittäytyä taikatemp-

puun mukaan. Hän lähti mukaan ajatusleikkiin karkkikeitosta. Kasvattaja luotti 

Pavun kykyyn arvioida, mitkä hanskat hän laittaa ulos käteen kuultuaan lapsen 

perustelut asiasta. Luvussa 7.1 käsittelen osallisuuden käsitettä ja sen tunnista-

mista. Kataja (2018, 60) kiteyttää osallisuuden käsitteen kehottamalla kasvatta-

jaa suorituskeskeisyyden sijaan pysähtymään tärkeimmän äärelle: kohtaami-

seen, vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen ja oppimiseen. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2018, 30) mukaan 

lasta tulee kannustaa käyttämään omaa luovuuttaan, kekseliäisyyttään, mieliku-

vitustaan ja ilmaisutapojaan. Lasten leikki saa näkyä ja leikistä saa myös lähteä 

ääntä. Lasten leikkialoitteille ja -kokeiluille tulee varhaiskasvatustoiminnassa olla 

tilaa ja aikaa sekä leikkirauhaa. (Opetushallitus 2018, 30.) Seuraavassa esimer-

kissä kuvataan nelivuotiaan Nietoksen kissaleikkiä.    

Kasvattaja: Leikittekö te siellä kotileikkiä? (Nietos keskustelee leikki-
kaverin kanssa leikin kulusta) Osaatteko te leikkiä kotileikkiä? Vai 
meneekö pelkäksi riehumiseksi (äänensävy kireä)? Kasvattaja käve-
lee ryhmähuoneesta nukkumahuoneeseen, missä lapset ovat. 
Kasvattaja: Kukas sä oot? 
Nietos: Mä oon kissa. 
Kasvattaja: Ole sää joku muu välillä, kun sä oot ollut nyt varmaan 
viimeiset kymmenen leikkiä kissa (lähtee tilasta). Nietos alkaa leikkiä 
kaverin kanssa kotileikkiä, jossa Nietos on kissa. He alkavat tehdä 
petejä leikkimistä varten varatuista peitoista ja tyynyistä. Lapset me-
nevät petaamiinsa sänkyihin makaamaan. 
Kasvattaja: Kuinka se kotileikki sujuu?  
Nietos: Me ollaan nukkumassa. (Nietos rupattelee kaverinsa kanssa, 
normaalilla puheäänellä). 
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Kasvattaja: eihän sit semmoista meteliä pidetä, jos ne on nukku-
massa (äänensävy kireä). 
Lapset jatkavat kotileikkiä. Nietoksen rooli vaihtuu kissasta työmie-
heksi. Hän alkaa porailla huonekaluja. (NILEV4) 

 

Roosin (2016, 55) tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksessa lapsen osallisuus 

kohdentuu päivittäisiin lapsen ja kasvattajan välisiin vuorovaikutustilanteisiin, 

mikä tarkoittaa, että osallisuus on kaiken kasvatuksen perusta. Edellisessä kat-

kelmassa kasvattaja rajoittaa Nietoksen leikkivalintaa kieltämällä askartelun pe-

rustelemalla asiaa leikkikaverien olemassaololla. Nietos päätyy leikkimään koti-

leikkiä toisen lapsen ehdotuksesta, mihin kasvattaja puuttuu kyseenalaistamalla 

lasten leikkitaidot leikistä lähtevän äänen vuoksi. Kasvattaja on myös tyytymätön 

Nietoksen roolivalintaan vetoamalla siihen, että hän on niin usein roolivalinnois-

saan päätynyt kissan rooliin. Kun Nietoksen kotileikki on päässyt alkuun, kasvat-

taja kehottaa olemaan hiljaa. Kuvauksen mukaan Nietoksen äänenkäyttö oli nor-

maalilla tasolla, vilkasta puheensorinaa. Kuten aikaisemmin olen maininnut, kas-

vattajia kehotetaan kannustamaan lasta käyttämään leikeissään omaa luovuut-

taan, mielikuvitustaan kekseliäisyyttään ja lapselle ominaista tapaa ilmaista itse-

ään, mikä saa näkyä ja kuulua (Opetushallitus 2018, 30). Edellisessä tilanneku-

vauksessa lasta kehotettiin leikkimään hiljaa, vaikka äänenkäyttö rajoittui nor-

maaliin vilkkaaseen puheääneen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

(Opetushallitus 2018, 39) mukaan kasvattajan tulee omalla toiminnallaan tukea 

lapsen leikkiä johdonmukaisesti. Luvussa 7.2 kerroin Roosin (2016) tutkineen 

lapsen osallisuuden toteutumista päiväkotiarjessa. Tutkimuksen mukaan lasten 

toimintamahdollisuudet rajoittuvat kasvattajien asettamiin raameihin, mikä käy-

tännössä rajoittaa lapsen toimintamahdollisuuksia vaikuttaa omiin asioihinsa 

(Roos 2016, 54). 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET, POHDINTA JA ARVIOINTI 

 

 

10.1 Kokopäiväpedagogiikka vuoropäiväkodissa lapsen näkökulmasta 

 

Luvussa neljä olen määritellyt varhaiskasvatuksen pedagogisia tavoitteita peda-

gogisen toiminnan viitekehyksestä (KUVIO 1), joka nähdään koko ajan läsnä ole-

vana kokonaisvaltaisena kasvatuksen, hoivan ja opetuksen muodostamana ko-

konaisuutena. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskiössä on oppiva 

ja hyvinvoiva lapsi, jonka oppimista, laaja-alaista osaamista, terveyttä ja hyvin-

vointia pyritään vahvistamaan huomioimalla myös lapsen omat mielenkiinnon 

kohteet ja tarpeet. Kaikki pedagoginen toiminta varhaiskasvatuksessa rakentuu 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määriteltyyn arvoperustaan ja oppi-

miskäsitykseen lapsesta aktiivisena toimijana. (Opetushallitus 2018, 36‒37.) 

Koska pedagogiikka on läsnä varhaiskasvatustoiminnassa kaiken aikaa, voidaan 

puhua varhaiskasvatuksen kokopäiväpedagogiikasta pedagogiikan sijaan (Ka-

taja ym. 2018b).   

 

Lähdin analysoimaan kokopäiväpedagogiikan toteutumista varhaiskasvatustoi-

minnalle määriteltyjen oppimisen alueiden sisällöllisten tavoitteiden (KUVIO 2) 

toteutumisen kautta, sillä varhaiskasvatuksen pedagogiselle toiminnalle asetetut 

keskeiset tavoitteet sisältyvät oppimisen osa-alueiden sisältöihin (Opetushallitus 

2018, 40). Toinen tarkastelunäkökulma oli osallisuuden toteutuminen, sillä osal-

lisuus on varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ohjaava arvo (Ahonen 2017, 

67). Varhaiskasvatuksessa on runsaasti tilanteita, jotka toistuvat päivittäin use-

aan kertaan, kuten perushoitotilanteet. Nämä tilanteet eivät ole puhtaasti hoidol-

lisia tilanteita, vaan ne toimivat myös kasvatuksellisina ja opetuksellisina tilan-

teina. (Opetushallitus 2018, 23.) Tämän vuoksi en ole erikseen käsitellyt kasva-

tuksellisia enkä hoidollisia tilanteita työssäni, vaan tarkastellut näitä elementtejä 

oppimisen osa-alueiden tarkastelun yhteydessä.   

 

Miten kokopäiväpedagogiikka sitten toteutuu eräässä pirkanmaalaisessa vuoro-

päiväkodissa lapsen näkökulmasta katsottuna? Roos (2016, 54) kuvaa tutkimuk-

sessaan, että päiväkodin arki näyttäytyy päivittäin toistuvina rutiininomaisina 
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tilanteina ja toimintatapoina, joissa osassa tilanteista lapsella on suuremmat 

mahdollisuudet vaikuttaa omiin valintoihinsa. Tässä tutkimuksessa oli havaitta-

vissa sama ilmiö. Osa tilanteista oli kasvattajan määrittelemiä. Näissä tilanteissa 

lapsen mahdollisuuksia vaikuttaa häntä koskeviin asioihin oli rajoitettu. Esimer-

kiksi sopii Nietoksen kissaleikki (NILEV4), jossa kasvattaja pyrki toiminnallaan 

vaikuttamaan Nietoksen roolivalintaan. Jotta kasvattaja oivaltaa lapsen tavan op-

pia asioita, kasvattajan tulee heittäytyä lapsen leikkimaailmaan mukaan (Kataja 

ym. 2018e). Katkelma Nietoksen kohdalla ohjatusta liikuntatuokiosta (NILI4) an-

taa lapsen osallisuuden mahdollisuuksista puolestaan hieman toisenlaisen ku-

van. Vaikka kyseessä oli ohjattu liikunnallinen tuokio, lapsille annettiin informaa-

tiota toiminnasta, he saivat vaikuttaa itse toiminnan sisältöön sekä arvioida toteu-

tunutta liikuntatuokiota.   

 

Kuvasin luvussa 9.10 leikkimaailmaan mukaan heittäytyvää kasvattajaa Nupun 

esineleikissä (NLE30) kannun kanssa, mikä on oivallinen esimerkki kasvattajan 

osallistumisesta lapsen ja kasvattajan välisessä yhteisessä leikissä. Lisäksi Pa-

vun ja kasvattajan huumorisävytteinen keskustelu askarteluleikistä (PAS8) kuvaa 

kasvattajan aitoa läsnäoloa. Kataja & Opetushallitus (2018e) haluaakin opetusvi-

deollaan herätellä kasvattajaa miettimään toimintatapojaan kysymällä, muodos-

tuuko lapsen ja kasvattajan välille aitoa keskustelua vai onko se kasvattajan in-

tresseistä nousevaa yksipuolista puhetta, johon lapselta odotetaan vastausta 

vain, jos sitä kysytään. Pavun askarteluleikissä eikä Nupun kannuleikissä kasvat-

tajan ja lapsen välille pääsi syntymään aitoa keskustelua.  

 

Kasvattajan tietoisuutta lapsen oppimiskäsityksestä kuvaa kasvattajan valveutu-

neisuus Nietoksen ja kasvattajan välisessä keskustelussa marjoista (NIRU7). 

Kasvattaja tiedosti, miten lapsi oppii. Hän kannusti Nietosta pohtimaan marjojen 

ominaisuuksia. Lipposen (2017, 30) mukaan tutkivassa oppimisessa onkin kyse 

aidosta ihmettelystä, kysymysten asettelusta, oivaltamisesta ja johtopäätösten 

tekemisestä. Kasvattajan pedagogisen mahdollisuuden oivaltaminen arjen toi-

minnassa näkyi myös muissa havainnoimissani tilanteissa, kuten Nupun ja kas-

vattajan välisessä spontaanissa laululeikkihetkessä vaipanvaihdon yhteydessä 

(NKÄ5).  
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Palaan vielä Nietoksen kissaleikkiin (NILEV4). Tilanteessa kasvattaja ei nähnyt 

kissaleikkiä merkitykselliseksi lapselle. Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teissa 2018 korostetaan kuitenkin leikin merkityksellisyyttä lapselle (Opetushalli-

tus 2018, 38). Kochin (2018, 80‒81) viisivuotiaille tanskalaislapsille tehdyn tutki-

muksen mukaan lapset kokivat onnellisuutta nimenomaan vapaassa leikissä. Lei-

keissään lapsi on aktiivinen toimija, jossa hän jäsentää maailmankuvaansa hä-

nen lähtökodistaan ja kokoaa uutta tietoa olemassa olevan tiedon päälle. Lu-

vussa 6.6 toin esille, että leikki toimii turvallisena ympäristönä työstää vaikeitakin 

asioita leikin kautta. (Opetushallitus 2018, 39.) Kasvattajan tulisikin pohtia, miten 

lapsen saa innostumaan erilaista asioista ja kiinnittymään toimintaan sekä millä 

tavalla kasvattaja voisi jättää lapselle pysyvän muistijäljen oppimiskokemuksesta 

(Kataja ym. 2018e).  

 

Hoivan ja kasvatuksen näkökulmasta tarkasteltuna, arjen perushoitotilanteet 

näyttäytyivät kasvatuksen, hoivan ja opetuksen kokonaisuutena, josta aiemmin 

kuvaamani havaintoesimerkki Nupun iltatoimista (NWC16) kertoo. Nupun harjoi-

tellessa unihaalarin päälle pukemista hänen motoriset taitonsa karttuivat. Kasvat-

tajan sanoittaminen puolestaan vahvisti Nupun kielellisiä valmiuksia ja iltapesuti-

lanne toimi myös hygieniakasvatustilanteena. Varhaiskasvatuksessa lapsen hoi-

dolliset tilanteet ovatkin yhtäaikaisesti myös opetuksellisia ja kasvatuksellisia ti-

lanteita (Opetushallitus 2018, 23). Ovensuussa käyty keskustelu Pavun jumppa-

saliin menosta (PVU20) kuvasti etiikan näkökulmaa yhteisten ennalta sovittujen 

sääntöjen tärkeydestä, jota Vienola korostaa (2017, 172). Päivän toimiman ku-

lusta ei ollut yhteisesti sovittu, mikä aiheutti epätietoisuutta Pavulle. Nostin lu-

vussa 7.4 esille, mitä lapsen osallisuuden vahvistaminen todellisuudessa vaatii. 

Jotta lapsen osallisuutta voidaan vahvistaa, kasvattajan tulee aidosti tarkastella 

omia toimintatapojaan vallankäyttäjänä, omaa vastuutaan kasvattajana ja sekä 

ymmärtää millaisena oppijana lapsi nähdään (Kataja ym. 2018e). 

 

Katajan ja Opetushallituksen (2018a) opetusvideolla esitetään kysymys, johon 

viittasinkin jo luvussa 5, että onko lapsella tilaa ajatella itsenäisesti päiväkodin 

arjessa ja tehdä omia valintojaan omista lähtökohdistaan? Pavun ja kasvattajan 

välinen keskustelutilanne Pavun leikkivalinnasta (PLE1) kertoo lapsen mahdolli-

suudesta ajatella itsenäisesti ja tehdä omia valintoja. Nietoksen 
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majanrakenteluleikki (NILE11) viestii myös lapsen mahdollisuudesta ajatella itse-

näisesti sekä tehdä omia valintojaan. Kuten jo aikaisemmin mainitsin Nietoksen 

majaleikkikuvauksen yhteydessä, osallisuus vaatii sekä kasvattajalta että lap-

selta kykyä luottaa itseensä sekä muihin kanssaihmisiin (Turja 2017, 49). Myös 

lapsen minäkuvan vahvistumisen edellytyksenä on, että lapsella on mahdollisuus 

osallistua ja vaikuttaa (Opetushallitus 2018, 27). Havainnointimuistiinpanojen esi-

merkki Pavun liukumäessä laskemisesta suoraan vesilätäkköön (PUL2) kertoo 

konkreettisesti lapsen mahdollisuudesta vaikuttaa häntä koskeviin asioihin, mutta 

Nietoksen kissaleikki (NILE4) puolestaan kertoo lapsen rajatusta mahdollisuu-

desta vaikuttaa häntä itseään koskeviin asioihin.  

 

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka rakentuu Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteissa (2018, 22) määriteltyyn arvoperustaan ja oppimiskäsitykseen lapsesta. 

Leikki onkin merkityksellistä lapselle. Kasvattajan tuleekin tukea omalla toimin-

nallaan lapsen leikkiä ja ymmärtää sen pedagoginen merkitys lapsen kasvulle ja 

kehitykselle. (Opetushallitus 2018, 22, 38.) Kuten Opetusneuvos Anneli Rautiai-

nen asian ilmaisee: ”Varhaiskasvatuksen pedagogiikka on tietoista toimintaa las-

ten oppimisen ja hyvinvoinnin toteutumiseksi.”. Luvussa 6.1 kerroin, että kieli 

määrittelee meitä jatkuvasti. Kieli määrittelee vahvasti, millaiseksi lapsen minä-

kuva kehittyy. (Ahonen 2017, 165.) Luvussa 9 toin esille, kuinka kyseisessä vuo-

ropäiväkodissa oli tilaa lapsen ja kasvattajan väliseen moni-ilmeiseen keskuste-

luun. Heillä oli myös taitoa lukea lapsen sanatonta viestintää sanoittamalla toi-

mintaa. Lapsen ja kasvattajan väliset keskustelut sekä lapsen non-verbaaliseen 

viestintään vastaaminen vahvistavatkin merkittävästi lapsen kielen kehitystä 

(Ahonen 2017, 169, 171).  

 

Tarkastelin luvussa 9 laajasti pedagogisen toiminnan toteutumista oppimisen 

osa-alueiden näkökulmasta. Edellä käsittelin kielellisen oppimisen osa-alueen to-

teutumista. Luvussa 9.2 esiintuodut ilmaisutaitojen toteutumisesta kertovat esi-

merkit kuvaavat ilmaisutaitojen oppimisen alueen toteutumista, josta esimerkit 

Pavun askartelutuokiosta (PAS4), katkelma Nietoksen musiikillisesta ohjatusta 

lintuleikistä (NILI12), kuvaus nukketeatterista (NIPI3) sekä tuokio aivan pienten 

lasten loru- ja laululeikistä (NPI4) kertovat. Luvussa 6.2 nostan esille varhaiskas-

vatuksen tehtävän vahvistaa lapsen musiikillista maailmaa laulamalla ja erilasilla 
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soittimilla (Opetushallitus 2018, 43). Tutkimusaineisto ei anna vastausta, millä 

tavoin lapsilla on mahdollisuus päästä tutustumaan musiikin maailmaan erilaisten 

soittimien tai laulamisen kautta.  

 

Minä ja meidän yhteisömme ‒ oppimisen alueen lähtökohtana on antaa lapselle 

valmiudet toimia yhteisössään vahvistamalla lapsen eettistä ajattelua, laajenta-

malla hänen maailmankatsomustaan sekä pohtimalla yhteisön nykytilaa, tulevai-

suutta sekä mennyttä aikaa (Opetushallitus 2018, 44). Kyseisen vuoropäiväkodin 

arjessa tuettiin lapsen tunnetaitoja monella tapaa, josta esimerkit kehumiskes-

kustelusta Nietoksen päiväpiirissa (NIPI3), Nupun lohduttelutilanne (NLE31) sekä 

nukketeatteriesitys (NIPI3) kertovat. Mediakasvatus näyttäytyi Pikkukakkosen 

katselun muodossa joka arki-ilta toistuvana yhteisenä TV:n katseluhetkenä, josta 

Pavun tilannekuvaus (PTV7) esimerkiksi kertoo. Mediakasvatuksen toteutumi-

sesta kertoo myös Nupun esineleikki puhelimella (NLE17), joka voidaan yhtä hy-

vin nähdä myös kasvatus- ja oppimistilanteena teknologiakasvatuksen parissa. 

Varhaiskasvatuksen perusteissa esitetään, että mediakasvatusta voidaan lähes-

tyä myös esimerkiksi tuottamalla lapsen kanssa kuvaa, ääntä tai videokuvaa 

(Opetushallitus 2018, 45; Ahonen, 243.). Näin saataisiin laajennettua lapsen kos-

ketuspintaa teknologia- ja mediamaailmasta.  

 

Tutkin ja toimin ‒ oppimisen alueen ydintehtävänä on vahvistaa lapsen ja luonnon 

välistä suhdetta sekä vastuullisuuteen kasvattamista, johon tutustutaan esimer-

kiksi ympäristökasvatuksen, matematiikan tai teknologiakasvatuksen kautta 

(Opetushallitus 2018, 46). Esimerkkinä vastuullisuuteen kasvattamisesta on Pa-

vun askartelun yhteydessä käyty keskustelu materiaalihävikistä (PAS11). Nietok-

sen käärmepeli antaa kuvaa matemaattisten taitojen toteutumisesta (NILE38). 

Pavun lumikasan ihmettelyesimerkki (PAS1) kuvaa lapsen ja luonnon välisen 

suhteen vahvistamista sekä tutkivan oppimisen toteutumista. Tässä tilanteessa 

kasvattaja tarttui hetkeen ja kannusti lasta pohtimiaan lumikasan sulamisilmiötä. 

Lipposen (2017, 29) mukaan kasvattajan tuleekin rohkaista lasta pohdiskele-

maan erilasia ilmiöitä, kuten lumikasa -tilannekuvauksessa tapahtui.  

 

Lasten liikuntaedellytyksiä tuettiin monella tapaa. Lapsia myös kannustettiin liik-

kumaan. Näistä kertovat useat luvussa 9 kuvatut tilanteet esimerkiksi 
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jumppasalissa, joista esimerkkeinä mainittakoon satujumppakuvaus (NILI9), Nie-

toksen jumppasaliin lähtötilanteen kuvaus (NILI25) tai vapaan liikunnan ja leikin 

kuvaus Pavun kohdalla (PLI1). Liikkumisen mahdollistamisesta ja kannustami-

sesta kertoo myös Pavun liukumäkiesimerkki (PUL2), johon muun tarkaste-

lunäkökulman yhteydessä jo viittasin. 

 

Miten sitten vuorohoidolle tyypilliset erityispiirteet tulivat huomioiduksi kyseisessä 

vuoropäiväkodissa? Käsittelin luvussa 9 laajasti, miten vuoropäiväkodissa otettiin 

huomioon vuorohoidon erityispiirteet lapsen näkökulmasta katsottuna. Tutkimus-

tulokset antavat kuvaa kasvattajan ammattitaidosta havaita lapsen vireystilan 

tuomat haasteet arjessa, josta Pavun housujen pukemisesimerkki (PVU11) ja 

Nietoksen iltapalakuvaus (NIRU11) kertovat. Vireystilan huomioimista lapsen 

vuorohoidossa nimenomaan korostetaan, sillä lapsen uni- ja valverytmit saattavat 

vaihdella suurestikin (Malinen ym. 2016a, 15; Peltoperä 2016, 73.) Lapsen kave-

risuhteita ja ryhmään mukaan pääsyä tuettiin myös. Kasvattaja kertoi asiasta 

näin: ”Se vaatii kasvattajalta sen, että sinne leikkiin mennään mukaan ja autetaan 

siinä löytämään joku toinenkin siihen mukaan. (HKA6)”. Pavun housujen puke-

misesimerkki (PVU11) tukee myös tätä käsitystä. Lapsen tulo- ja lähtötilanteita 

pyrittiin helpottamaan kasvattajan läsnäololla, jota kuvaa Nietoksen yöhoitoon tu-

losta kertova esimerkki (NITU5). Peltoperä ja Hintikka (2016, 161) korostavatkin 

kasvattajan läsnäolon ja ajan antamisen tärkeyttä näissä tilanteissa. Lapsen ja 

kasvattajien välisiä kiintymyssuhteita tuetaan tutkimuskohteessa, kuten kasvat-

tajan kertoma esimerkki lapsen siirtymän tukemisesta toiseen ryhmään osoittaa 

(HAKI9). Kasvattajan ja lapsen välisestä kiintymyssuhteen mahdollistumisesta 

kertovat useat luvussa 9 kuvatut esimerkit, tässä nostan esille eritoten Nupun ja 

kasvattajan kutitteluleikkikuvauksen (NVU14) sekä Nietoksen sylikuvaksen 

(NIVU23). Vuorohoidon pienempi ryhmäkoko mahdollistaakin vahvojen kiinty-

myssuhteiden muodostumisen (Peltoperä ym. 2016, 53). 

 

Mitä hiljaisten hetkien hyödyntämiseen tulee pedagogisena mahdollisuutena, 

kasvattaja kertoi, että illoista ja viikonlopuista halutaan luoda kodinomaisempia. 

Lasten tarpeet voidaan ottaa yksilöllisemmin huomioon (HHI3), kuten esimer-

kissä Pavun leikkivalinnasta (PLE1), johon jo aiemmin tässä kappaleessa viitta-

sin. Malinen, Teppo ja Peltoperä (2016b, 53, 55) korostavat lapsen 
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mahdollisuutta kodinomaisuuteen mahdollistamalla tutun hoitajan saaminen ilta-

aikaan, kuten esimerkki Nietoksen nukkumaanmenosta antaa ymmärtää (NI-

LEP7). Struktuurin ymmärtämistä puolestaan tuettiin ohjatun piirin yhteydessä 

käymällä päivärytmiä läpi (NIPI2). Struktuurin ymmärtämistä vahvistettiin myös 

kasvattajan ja lapsen välisissä keskusteluissa, josta esimerkkinä Pavun käymä 

keskustelu päivänkulusta kasvattajan kanssa (PAS12). Toisaalta vuorohoidossa 

ei aina ymmärretty, että lapsen on vaikea hahmottaa arjen struktuuria, jonka Nie-

toksen ja kasvattajan ruokapöytäkeskustelu paljastaa (NIRU31). Kuitenkin struk-

tuurin vahvistamisen tarpeellisuudesta kielii Nietoksen esimerkki, jossa hän ky-

selee lounasajan ajankohtaa (NIVU3). Vuorohoidossa merkittäväksi asiaksi nou-

seekin arjen päivärytmin ennustettavuus, jotta lapselle muodostuu kokonaiskuva 

päivän kulusta (Peltoperä ym. 2106, 77).  

 

Luvussa 7.1 kuvasin Hartin (1992) kehittämää Osallisuuden portaat -mallia (KU-

VIO 3). Osallisuuden portaat -mallin avulla voidaan määrittää lapsen osallisuuden 

tason toteutumista. Ratkaisevaa on lapsen saama informaation määrä ja hänen 

vaikutusmahdollisuutensa toimintaan. (Turja 2011, 27.) Tulosten perusteella lap-

sen osallisuuden mahdollisuudet vaihtelivat vuoropäiväkodin arjessa rippumatta 

siitä, mikä aika päivästä oli kyseessä. Toisinaan lapsen ja kasvattajan välinen 

vuorovaikutustilanne voitiin nähdä jopa lapsen ja kasvattajan välisenä yhteistoi-

minnallisena tilanteena, kuten Pavun lennokin taitteluhetki (PAS4), jossa ohjattu 

askarteluhetki muuttui Pavun aloitteesta lennokin tekohetkeksi. Toisaalta tilanne-

kuvauksista on tulkittavissa osallisuuden taso, jossa aikuiset ovat tukena lasten 

omissa projekteissa, kuten Nietoksen majaleikissä (NILE11). Tilannekuvaus Nie-

toksen kissaleikistä (NILEV4) kuvaa puolestaan osallisuuden tasoa, jossa lapsi 

tulee kuulluksi aikuisten ehdoilla. Jotta varhaiskasvatuksessa pystytään tarjoa-

maan laadukasta, laaja-alaista pedagogista toimintaa, vaatii se kasvattajilta ko-

konaisvaltaista ymmärrystä pedagogisen toiminnan tavoitteista ja tavoista toteut-

taa sitä. Se vaatii myös kasvattajalta ajattelutavan muutosta nähdä lapsi aktiivi-

sena toimijana, joka kykenee luovaan ongelmanratkaisuun sekä kriittiseen ajat-

teluun. (Ahonen 2017, 164).  
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10.2 Luotettavuuden ja eettisten näkökulmien tarkastelua 

 

Olen pyrkinyt teoriaosuudessani käyttämään lähdemateriaalina uusinta saatavilla 

olevaa tietoa tutkimusongelmastani. Vaikka teoreettinen viitekehys pohjautuu 

vahvasti varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2018 (Opetushallitus 2018) 

määrittelemään kuvaan pedagogisen toiminnan tavoitteista, nostan rinnalle alan 

uusinta kirjallisuutta. Kanasen (2014, 152) mukaan tutkimuksen luotettavuutta voi 

parantaa keräämällä teoriatietoa eri lähteistä. Vuorohoidosta kertovaa kirjalli-

suutta ja tutkimustietoa oli tosin varsin vähän saatavilla, mikä vaikutti päätökseeni 

sisällyttää tutkimukseeni myös tutkimuskohteessa työskentelevien kasvattajien 

haastattelut. Haastattelut lisäsivät tutkimuksen luotettavuutta vuorohoidon erityis-

piirteiden osalta lasten näkökulmasta katsottuna. Tekemäni haastattelut toteutin 

teemahaastatteluna, kuten edellä olen kertonut. Teemahaastattelut olivat vas-

taussisällöiltään hyvin samankaltaisia, mikä tarkoittaa sitä, että kasvattajilla oli 

hyvin samankaltainen näkemys vuorohoidolle tyypillisten erityispiirteiden tuo-

mista haasteista. Kananen (2014, 153) käyttää tutkimustulosten samankaltaisuu-

den toistumisesta nimitystä saturaatio, joka lisää tutkimuksen luotettavuutta.   

 

Olen pyrkinyt tarkastelemaan tuloksia mahdollisimman kattavasti ja valitsemaan 

havainnointimuistiinpanoista tilannekuvaukset siten, että ne antavat mahdollisim-

man totuudenmukaisen ja rehellisen kuvan kokopäiväpedagogiikan toteutumi-

sesta vuoropäiväkodissa lapsen näkökulmasta katsottuna. Tutkimustyöni luotet-

tavuutta lisää se, että havainnoinnit ja tutkimustulosten analysointi tapahtui suh-

teellisen pienen ajan sisällä. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 164) mainitsevat tutkimuk-

sen ajallisen keston yhdeksi luotettavuuden mittariksi. Koska tutkimusprosessini 

oli ajallisesti lyhyt, onnistuin palauttaa mieleeni kuvan tilanteesta. Mieleen palaut-

tamisessa auttoivat myös tiloista ottamani valokuvat, joita en tässä työssäni käyt-

tänyt varsinaisena tutkimusaineistonani, vaan ainoastaan helpottamaan tilantei-

den mieleen palautumista.   

 

Kuten aikaisemmin työssäni jo viittasin, havainnoijan läsnäolo vaikuttaa aina jol-

lain tavalla lapsiin (Koivunen ym. 2015, 57).  Pyrin havainnointien aikana välttä-

mään kontaktia lapsiin kertomalla heille haluavani vain seurailla sivusta heidän 

päiväänsä. Tämä toimikin yllättävän hyvin. Lapset eivät olleet ensitapaamisen 
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jälkeen kiinnostuneita olemassaolostani. Havainnoidessani pyrin kirjoittamaan 

käydyt vuoropuhelut sanatarkasti ylös. Kun repliikkien kirjaaminen ei sanatarkasti 

onnistunut, jätin repliikit kirjaamatta ja kuvasin tilanteen muutoin mahdollisimman 

totuudenmukaisesti. Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimusprosessin etenemisen 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti, lukijalle ymmärrettävällä tavalla. Tuomi ja 

Sarajärvi (2018, 160) mainitsevat yhtenä luotettavuuden mittarina puolueetto-

muus -elementin, jolla tarkoitetaan tutkijan sidonnaisuutta tutkimukseen. Tarkas-

tellessani puolueettomuuttani suhteessa tutkimukseen, tarkastelen tutkimuksen 

tuloksia ikään kuin ’puhtaalta pöydältä’, sillä kosketuspintani vuoropäiväkotiin ra-

joittuu melkein kahdenkymmenen vuoden taakse vanhemman rooliin. Ennakko-

tietoni vuorohoidon toimintaan liittyvistä erityispiirteistä olen saanut vuorohoidon 

erityispiirteitä käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta, jota oli saatavilla tosin var-

sin vähän. 

 

Tärkeimpänä eettisenä periaatteena on tutkimustyön anonymiteetin takaaminen. 

Tuomi ja Sarajärvi (2018,156) korostavat tärkeimpinä eettisinä periaatteina tutki-

mukseen osallistuvien informoinnin, luottamuksellisuuden, nimettömyyden sekä 

tutkijan vastuuntuntoisuuden. Opinnäytetyöni on raportoitu siten, ettei tutkimuk-

sen kohteena oleva päiväkoti, kasvattajat, havainnoinnin kohteena olevat lapset 

eikä haastateltavat ole tunnistettavissa. Havainnointimuistiinpanoissa esiintyvien 

kasvattajien ja lasten nimet ovat muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi. Myös-

kään valokuvia ei julkaistu anonymiteetin varmistamiseksi. Tutkimustyölle on 

saatu tutkimuslupa (LIITE 1). Lisäksi havainnoitavien lasten vanhemmilta on ky-

sytty lupa lapsihavainnointiin (LIITE 2; LIITE 5). Ennen havainnoinnin aloitusta 

havainnoitavalta lapselta kysyttiin suullinen lupa havainnointiin hänen ikätasonsa 

mukaisella tavalla. Havainnointimuistiinpanoista olen poistanut kaikki tunnistetie-

dot anonymiteetin varmistamiseksi. Olen merkinnyt tässä työssä havainnointi-

muistiinpanoista esitetyt katkelmat koodein, jotta ainoastaan minä tutkimuksen 

tekijänä tunnistan ne toisistaan. En myöskään julkaise havainnointien päivämää-

riä tai lasten hoitoaikoja (TAULUKKO 1) tutkittavien henkilötietojen suojele-

miseksi 
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10.3 Vuorohoidon kasvattajat ‒ ’tilkkutäkin’ taidokkaita kokoajia 

 

Koska opinnäytetyölleni oli tarve, toimi se innoittajanani koko tutkimuksen ajan. 

Matka tutkimuksen aloitusvaiheesta loppupohdintoihin on ollut varsin tiivis, mutta 

antoisa (KUVIO 4). Olen päässyt näkemään vuoropäiväkodin arjen toimintaa ai-

tiopaikalta. Havainnoidessani lapsia, silmäni avautuivat näkemään, millaista ’tilk-

kutäkkiä’ kasvattajat hallitsivat. Koin, että vuorohoidossa oli läsnä jatkuva muu-

toksen tila. Lapsia tuli ja meni pitkin päivää. Koen, että kasvattajilta vaaditaan 

vahvaa ammattitaitoa, jotta he kykenevät hallitsemaan jatkuvaa muutoksen tilaa. 

Oma ymmärrykseni vuorohoidon pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteut-

tamisesta ja arvioinnista laajeni entisestään kasvattajille tekemien haastattelujen 

kautta. Hallitakseen pedagogisen toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia, 

vaatii se kasvattajalta tarkkaa kirjanpitoa, jotta lapselle pystytään varmistamaan 

laadukasta kokopäiväpedagogiikkaa riippumatta lapsen tulo- ja lähtöajoista. 

Myös tiedonkulku kasvattajalta toiselle vaati systemaattisuutta, jotta lapsen yksi-

lölliset tiedot välittyvät kasvattajalta toiselle. Vuorohoidossa työskenteleviltä vaa-

ditaan myös jatkuvaa muutoksensietokykyä ja sensitiivisyyttä havainnoida lapsen 

tarpeita lapsen edun ensisijaisuuden näkökulmasta. 

 

Havainnointitilanteet vaativat lapsen asemaan asettumista ja kykyä nähdä asioita 

heidän perspektiivistään. Pyrin havainnoinneissani nimenomaan lukemaan lap-

sen kehollista viestintää sanallisen viestinnän lisäksi, millä tavoin lapsi reagoi ti-

lanteessa. Kääntääkö hän päänsä pois kasvattajasta? Painuuko hänen päänsä 

alaspäin vai painuuko lapsen selkä kumaraan? Onko lapsen ilme iloinen, yllätty-

nyt vai epäuskoinen? Näen, että menetelmävalinnaksi valitsemani suora havain-

nointitapa oli sovelias tutkimusongelman selvittämiseksi. Koen, että sivustaseu-

raajana pystyin suhtautumaan tilanteeseen objektiivisemmin, kun tutkijan ja lap-

sen välillä ei ole tunnesidettä.  

 

Tutkimuksen aikana pohdin monta kertaa, saanko lapsen ’äänen’ tuotua esiin. 

Tämä osaltaan vaikutti päätökseen tuoda opinnäytetyössäni esiin suoria lainauk-

sia tutkimusaineistostani, jotta ’kosketus’ lapseen ei häviäisi. Toinen asia, jota 

pohdin opinnäytetyöni aikana, oli työn rajaaminen. Olen joutunut rajaamaan työ-

täni jättämällä monia tärkeitä teemoja tutkimuksen ulkopuolelle. Onnistuinko 
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rajaamaan työni siten, että siitä välittyy lukijalle kuitenkin ymmärrys, miten koko-

päiväpedagogiikka toteutuu vuoropäiväkodissa lapsen näkökulmasta. Olen tutki-

muksessani pyrkinyt rehellisyyteen, esittämällä tutkimusaineistosta ne tilanneku-

vaukset, joiden kautta pystyn antamaan lukijalle mahdollisimman totuudenmukai-

sen kuvan tutkimusongelmasta. Ennen kaikkea tutkimustyöni on ollut kasvamista 

ammatillisesti. Se on avartanut omaa näkemystäni varhaiskasvatuksen moni-il-

meisestä maailmasta, lapsille omistautuvista kasvattajista, elämän iloa täynnä 

olevista lapsista, arjen ennakoimattomuudesta ja niistä arjen helmistä, kasvatta-

jan ja lapsen yhteistoiminnallisista hetkistä, joissa lapsi on keskiössä. Tutkimuk-

seen viittaavaa teoreettista tietoa etsiessäni, minut yllätti vuorohoidosta kertovan 

kirjallisuuden vähäisyys. Vuorohoidosta kertovaa tutkimustietoa oli saatavilla erit-

täin vähän. Toivonkin, että työni antaa jollekin kimmokkeen tutkia vuorohoidon 

maailmaa lisää.  

 

 

10.4 Jatkotutkimus- ja kehittämistyön näkökulmia 

 

Opinnäytetyötäni tehdessäni pistin merkille, että vuorohoidosta kertovaa tutki-

musta ja kirjallisuutta on saatavilla varsin vähän, vaikka kunnallisen varhaiskas-

vatuksen piirissä olevista lapsista noin 7 % tarvitsee vuorohoitoa (THL 2017). 

OHOI ‒ Osaamista vuorohoitoon -hanke käynnistyikin Malisen, Dahlblomin ja Te-

pon (2016, 12) mukaan tarpeesta saada tarkempaa tietoa vuorohoidon erityispiir-

teiden tuomista ilmiöistä. Näitä tutkimustuloksia hyödynsinkin laajalti tutkimuk-

sessani. Edellä olen esitellyt työni tuloksia laajasti. Lopuksi haluan kuitenkin nos-

taa esille vielä muutamia seikkoja. Arjen tilannekuvauksista välittyy viesti kasvat-

tajien vahvasta ammattitaidosta. He tiedostavat varhaiskasvatuksen pedagogi-

selle toiminnalle asetetut tavoitteet ja osaavat soveltaa niitä käytäntöön. Vastaan 

tuli kuitenkin tilanteita, joissa kasvattajalla ei tätä ymmärrystä ollut. Kuten jo ai-

kaisemmin olen viitannut, Ahosen (2017, 39) mukaan varhaiskasvatustoiminnan 

pedagoginen toteutuminen on mahdollista vasta, kun kasvattajilla on yhdenmu-

kainen ymmärrys mitä pedagogiikalla varhaiskasvatuksessa oikein tarkoitetaan. 

Se vaatii kasvattajilta myös ymmärrystä arvoperustasta, johon Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet nojaa (Ahonen 2017, 39). Jotta lapsen osallisuutta voi-

daan vahvistaa, se vaati kasvattajalta rehellistä itsetutkiskelua. Millainen minä 



84 
 

 

olen vallankäyttäjänä? Kannanko oman vastuun työstäni? Ymmärränkö, millai-

sena oppijana lapsi varhaiskasvatuksessa nähdään? (Kataja ym. 2018e).  

 

Tilannekuvauksissa tuli vastaan myös vuopäiväkodissa vallitsevat säännöt. Ym-

märrän, että ne ovat ison lapsijoukon hallitsemisen ja turvallisuuden takaamisen 

kannalta ensiarvoisen tärkeitä ja niitä tulee olla, mutta voitaisiinko silti herätellä 

keskustelua siitä, onko kaikki säännöt tarpeellisia? Kataja & Opetushallitus 

(2018e) kysyykin opetusvideollaan, että estääkö varhaiskasvatuksen runsas 

sääntökulttuuri lapsen luonnollisen oppimisen? Etenkin siirtymätilanteissa syntyi 

levottomuutta. Miten siirtymätilanteista saataisiin sekä lapselle että kasvattajille 

miellyttävämpiä? Havainnoidessani lapsia aistin, että halu ja tahto toimia lapsen 

parhaaksi oli, mutta selkeä ymmärrys toimintatavoista lapsen parhaaksi puuttui. 

Näkisinkin, että lisäämällä kasvattajien ymmärrystä nähdä varhaiskasvatuksen 

toiminta kokopäiväpedagogisena kasvatuksen, hoivan opetuksen kokonaisuu-

tena (KUVIO 1), lisäämällä ymmärrystä nähdä lapsi aktiivisena toimijana ja tutki-

vana oppijana sekä lisäämällä ymmärrystä nähdä se tosiasia, että vuorohoito tuo 

mukanaan haasteita lapsen arkeen, edistetään kokopäiväpedagogiikan toteutu-

mista kyseisessä vuoropäiväkodissa.  

 

Kasvattajilla tulekin olla yhtenäiset pelissäännöt sekä ymmärrys dokumentoinnin 

tärkeydestä, jotta tieto lapsesta välittyy kasvattajalta toiselle sekä myös kasvat-

tajalta vanhemmille (Peltoperä ym. 2016, 72, 77). Useat tutkimukset vahvistavat, 

että laadukkaan varhaiskasvatuksen tunnusmerkkejä ovatkin kasvattajien sensi-

tiivinen työote, ammattitaitoinen henkilökunta sekä laadukas toimintaympäristö 

(Kronqvist 2017, 12). Kuitenkin Suomi on vuorohoidon palvelujen tarjoajana edel-

läkävijä. Esimerkiksi Englannissa ja Hollannissa vielä lähes 40 % väestöstä ajat-

telee esikouluikäisen lapsen kärsivän äidin työskentelytä (Verhoef ym. 2016, 

266.) Uskon, että tutkimustyöni tarjoaakin avaimia sekä erään pirkanmaalaisen 

vuoropäiväkodin että muiden vuoropäiväkotien toiminnan kehittämiseen. Toivon 

lisäksi, että työni herättää keskustelua vuorohoidon tutkimisen tarpeellisuudesta, 

sillä vuorohoitoa tarvitsevia lapsia on iso joukko. 
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LIITE 1. Tutkimuslupapäätös 

(Tutkimuslupapäätös työn tilaajan ja tutkimuksen tekijän hallussa) 
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LIITE 2. Lupakirje lapsen vanhemmille                                    
      
Hyvä lapsen vanhempi! 

Olen sosionomi‒opiskelija (AMK) Porin Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Teen 

opinnäytetyönäni tutkimuksen, jonka tarkoituksena on selvittää, miten kokopäi-

väpedagogiikka toteutuu XXXXXX vuoropäiväkodissa lapsen näkökulmasta kat-

sottuna. 

 
Aineistonkeruumenetelmänäni on lapsihavainnointi, jossa havainnoin kolmea eri-

ikäistä lasta vuorohoidon arjessa eri vuorokauden aikoina yhteensä viisi kertaa / 

lapsi. Havainnoin lasta seuraamalla sivusta hänen päiväkotiarkeaan osallistu-

matta itse toimintaan. Kirjaan havainnointitiedot tekemällä muistiinpanoja käsin 

paperille. Havainnoinnit tulen tekemään seuraavien viikkojen aikana, kuitenkin 

viimeistään 15.3.2019 mennessä. 

 
Olen sitoutunut noudattamaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Käsittelen 

saadun tutkimusaineiston luottamuksellisesti. Työssäni ei käy ilmi lapsen tai van-

hempien henkilötiedot, eikä myöskään päiväkodin tiedot. 

 
Pyydän kohteliaimmin lupaa saada havainnoida lastanne tutkimustani varten. Pa-

lautattehan lupalapun allekirjoitettuna mahdollisimman pian ryhmän henkilökun-

nalle, kiitos.  

 

Ystävällisin terveisin, 

 
Silja Suokas 
Paikkakunta X 7.2.2019 
Lisätietoja: Puh 045 6707 187 / e-mail: silja.suokas@student.diak.fi 
 

 

Lapsen nimi:_______________________________ 

Lastani saa havainnoida______ Lastani ei saa havainnoida______ 
(Merkitse rasti valitsemaasi vaihtoehtoon) 
 
________________ ____________________________________________ 
 
(Päiväys)   (Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys) 
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LIITE 3. Havainnointipäiväkirjan lomake 

 

HAVAINNOINTIPÄIVÄKIRJAN LOMAKE 
 
 

AIKA PAIKKA HLÖT TILANNE TAPAHTUMAN KUVAUS 
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LIITE 4. Luettelo kokopäiväpedagogiikan toteutumisen arviointiin 

LUETTELO  

LYHENNE ARVIOITAVA AIHE/TILANNE 
TARKENTAVAT 
TIEDOT 

HAVAINNOINNIN SISÄLLÖN ANALYYSI -LUOKITTELU 

KA/MU Kasvattaja mukana toiminnassa Miten näkyi? Vuorovaikutus? 

OSALL 
Toiminnan suunnittelu, toteutus ja ar-
viointi, kuulluksi tuleminen, 

Otetaanko lapsi mukaan? Mie-
lipiteen huomiointi? Osalli-
suus? 

KA/HO kasvatus ja hoiva Miten näkyi? Vuorovaikutus? 

PÄIVITTÄIN TOISTUVAT ARJEN TILANTEET 

RISU Riisumis- ja pukemistilanteet 
Vuorovaikutus, aikakäsitys, 
hyvät tavat, itsestä huolehtimi-
nen 

WC wc-toiminnot vuorovaikutus, hygienia 

KÄSI käsien pesu vuorovaikutus, hygienia 

UNI päivittäiset uni- ja lepohetket vuorovaikutus, tunnelma 

RUOKA ruokailutilanteet 
vuorovaikutus, hyvät tavat, ai-
kakäsitys, hyvät elintavat, ter-
veellisyys, 

TV TV:n katselutilanteet vuorovaikutus, tunnelma 

LIIK liikunnalliset tilanteet vuorovaikutus, oallisuus 

VUORO erill. vuorovaikutustilanteet 
vuorovaikutus? osallisuus? 
miten toteutuu? kenen eh-
doilla? 

LEIKKIVA-
LINTA 

leikinvalinta 
miten toteutuu? otetaanko lap-
sen mielip. huomioon? 

PIIRI päivittäin toistuva ohjattu tuokio 
miten lapsi tulee kuulluksi? 
Lapsen osallisuus? 

LEIKKI Leikki keskeisenä toiminnan muotona 
miten toteutuu? pitkäkestoi-
suus? 

ETEINEN siirtymätilanteet sujuminen, vuorovaikutus? 

OPPIMISEN OSA‒ALUEET 

KIELI Kielten rikas maailma Miten näkyy lapselle? 

ILMAI Ilmaisun monet muodot 
Mahdollisuudet, musiikki? ku-
vataide? Käden taidot? Kehol-
linen? Sanallinen? 

YHTEISÖ Minä ja meidän yhteisömme 

eettinen ajattelu? katsomustie-
tous? Menneisyys? Nykyi-
syys? Tulevaisuus? Media-
kasvatus? 

TUTKI Tutkin ja toimin ympäristössäni 
Ympäristö, teknologia, mate-
matiikka 

KASVAN Kasvan, liikun ja kehityn 
liikkuminen, ruokakasvatus, 
terveys, turvallisuus 

VUOROHOIDON ERITYISPIIRTEET 

TULO Lapsen tulo- ja lähtötilanteet reagointi? 

STRU Struktuurin ymmärtäminen päivän kulun ennustettavuus 

KIINTY Kiintymyssuhde kasvattajaan Vuorovaikutus? 

VIRE Lapsen vireystila Miten huomioidaan? 

HILJAA Hiljaiset hetket Toiminta, millaista? 

LEPO Nukkumaanmeno illalla 
rauhoittuminen, rutiinit, tun-
nelma? 

KAVERI Kaverit, ryhmään kuuluminen? Kokeeko lapsi osallisuutta? 
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LIITE 5. Jatkolupakirje lapsen vanhemmille 
 
Jatkolupapyyntö havainnointiin 
 

Hyvä lapsen vanhempi! 

Lämmin kiitos, että olen saanut havainnoida lastanne. Pyydän kuitenkin jatkolu-

paa lapsenne havainnointiin, sillä lapsenne kohdalla havainnointiviikkoihin ei ole 

osunut yhtään hoitopäivää viikonlopulle. Siksi pyydänkin jatkolupaa havainnoin-

tien tekemiseen 31.3.2019 saakka, jotta ajanjaksoon osuisi hoitopäivä myös vii-

konloppuun. 

 

Kyseessähän on opinnäytetyönä tehtävä tutkimustyö, missä selvitän kolmea 

lasta havainnoimalla, miten kokopäiväpedagogiikka toteutuu XXXXXX päiväko-

dissa lapsen näkökulmasta katsottuna. Havainnoin lapsen päiväkotiarkea sivusta 

seuraamalla, osallistumatta toimintaan. 

 

Sitoudun noudattamaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta ja käsittelen tutki-

musaineiston luottamuksellisesti. Työssäni ei käy ilmi lapsen tai vanhempien 

henkilötiedot, eikä myöskään päiväkodin tiedot. 

 

Pyydän kohteliaimmin jatkolupaa lapsenne havainnointiin tutkimustani varten. 

Palautattehan lupalapun allekirjoitettuna mahdollisimman pian ryhmän henkilö-

kunnalle, kiitos.  

Ystävällisin terveisin, 

 
Silja Suokas 
Sosionomiopiskelija (AMK), Diak Pori 
Paikkakunta X 13.3.2019 
Lisätietoja: Puh 045 6707 187 / e-mail: silja.suokas@student.diak.fi 
 

 

Lapsen nimi:_______________________________ 

 
Lastani saa havainnoida______ Lastani ei saa havainnoida______ 
(Merkitse rasti valitsemaasi vaihtoehtoon) 
 
 
________________ ____________________________________________ 
(Päiväys)   (Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys) 


