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TIIVISTELMÄ 

 

Forssan kaupungin varhaiskasvatus- ja vapaa-aikatoimi visioi, että Forssa 

olisi Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017. Näistä lähtökohdis-

ta Forssan kaupungin varhaiskasvatuksessa haluttiin rakentaa päivähoidon 

laadunhallinnalle lapsiarvioinnin väline, jonka avulla kuullaan mahdolli-

simman aidosti lasta samaan aikaan, kun saadaan vastauksia aikuisia kiin-

nostaviin kysymyksiin. Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli raken-

taa menetelmä, jonka avulla lapset voisivat osallistua päivähoidon laa-

dunarviointiin heille mielekkäällä tavalla. Menetelmän pilotointivaiheessa 

kerättyä aineistoa pyritään käyttämään myös systemaattisen laadunhallin-

nan aloittamisen tukena.  

 

Kvalitatiivisen toimintatutkimuksen menetelmäksi rakennettiin eräänlai-

nen laatupeli, joka koostuu sadutuksen innostamasta lapsen vapaasta ker-

ronnasta, harkituista kysymyksistä, dialogista lasten ja aikuisten kesken, 

sekä leikkiosuudesta. Pelin avulla kerätty empiirinen aineisto analysoitiin 

laadullista sisällönanalyysia käyttäen. Analyysin pohjalta pyrittiin tarkas-

telemaan erityisesti välineen toimivuutta, sekä sen tuoman tiedon sisällön 

hyödynnettävyyttä laadunarvioinnissa.  

 

Pelin avulla saatiin lapsilta sellaista tietoa, jota olisi ollut vaikea havaita tai 

saada tietoon muulla tavoin. Peli aktivoi peliä pelanneen aikuisen toimi-

maan, antoi ideoita arkipäivän työskentelyyn ja nosti esille sellaisia asioita 

päiväkodin arjessa, joihin tulee kiinnittää huomiota. Osa näistä asioista oli 

sellaisia, joita aikuinen ei välttämättä olisi tullut muuten ajatelleeksi. Pelin 

avulla saatiin myös osviittaa siitä, miten asioihin tulee nykyistä enemmän 

kiinnittää huomiota. Lapset pitivät pelistä. Peli motivoi ja nauratti lapsia 

samalla kun se toimi aikuiselle laadunarvioinnin ja lasten havainnoinnin 

välineenä.  

 

Joiltain osin pelin kysymyksiä tulee vielä pohtia. Mielekästä olisi myös 

tehdä laajempi kokeilu siitä, millaisena päivähoidon henkilöstö kokee me-

netelmän käyttämisen.  

 

Avainsanat Lasten kuuleminen, laadunarviointi, laatupeli  
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ABSTRACT 

 

 

VISAMÄKI 

Degree programme in development and management of the social and health care field 

 

Author   Karoliina Kärkkäinen Year 2011 

 

Subject of Master’s thesis Quality game for children – Children’s opi-

nions as the background of the day cares quali-

ty assessment  

 

 

ABSTRACT 

 

The education and recreation office in the city of Forssa has envisioned 

that Forssa will be the most child-friendly city in Finland by 2017. From 

this starting point the early childhood education office wanted to create a 

new method that would facilitate listening to young children’s opinions. 

The devised method would be a tool for the child care quality manage-

ment. The primary aim in this thesis was to create a method that would 

make it easy and meaningful for the children to participate in child care 

quality management. Method was piloted and the data that was collected 

during the pilot period is used as the basis for starting the systematic quali-

ty management.  

 

Quality game for children was built as a method from this qualitative ac-

tion based research. The game was based on photographs, thought-out 

questions, free narrative and it was inspired by story crafting, and a play 

session. The method was used to gather empirical data which was ana-

lyzed with qualitative content analysis. The performance of the method 

and the quality of the information which was collected with it was the 

most important questions considered in the analysis. 

 

Quality game allowed us to collect data that would be hard to collect oth-

erwise. Game activated grownups, gave ideas for everyday use, and 

pointed out things in daycare’s everyday actions that needed attention. 

Some of these actions would have been otherwise overlooked. The Quality 

game also revealed other things that needed more attention from the 

grownups. Children did like the game. It motivated children and made 

them laugh and at the same time it gave important information for quality 

management.  It also worked as a tool for observation.  

 

Some of the questions and how they appear need more thinking. It would 

also be meaningful to test the game more to see how the day care staff 

reacts to it.  

 

Keywords Listening to children, quality assessment, quality game 

Pages 78 p. + appendices 10 p. 
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Take a Moment to Listen 

 

Take a moment to listen 

To what your children are trying to say; 

Listen today, whatever you do 

Or they won’t be there to listen to you. 

Listen to their problems. Listen for their needs, 

Praise their smallest triumphs, praise their smallest deeds; 

Tolerate their chatter, amplify their laughter. 

Find out what’s the matter; find out what they’re after. 

But tell them that you love them, every single night; 

And though you scold them, be sure you hold them; 

Tell them “Everything’s all right; tomorrow’s looking bright.” 

Take a moment to listen today. 

To what your children are trying to say; 

Listen today, whatever you do. 

And they will come back to listen to you! 

 

Dr. Denis Waitley 
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1 JOHDANTO 

Forssan kaupungin kasvatus- ja vapaa-aikatoimi visioi, että Forssa pyrkii 

olemaan Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017.  

Tavoite on varsin kunnianhimoinen ja haastava, mutta samaan aikaan in-

spiroiva ja kaunis.  

 

Lapsiystävällisyys on laaja käsite, jonka voi yhdistää moneen eri asiaan. 

Näkemyseroja on näkökulmista riippuen paljon. Jokainen lienee kuitenkin 

yhtä mieltä siitä, että laaduton päivähoito ei kuulu lapsiystävällisyyden kä-

sitteeseen. Päivähoidon laatu on asia, joka koskettaa monia ihmisiä. Eniten 

se kuitenkin koskettaa nimenomaan sitä lasta, joka viettää viitenä päivänä 

viikossa suuren osan valveillaoloajastaan päiväkodissa. Lukuisat tutkimus-

tulokset osoittavat laadukkaan päivähoidon lapsille tuoman hyödyn. Sa-

maan aikaan tutkimukset osoittavat, että hoidon tulee olla nimenomaan 

laadukasta, jotta lapsi hyötyy päivähoidosta. Laaduton päivähoito taas 

koskettaa tuntuvimmin riskiryhmissä olevia lapsia. Tämä näkyy ongelma-

käytöksenä ja myöhemmin myös koulumenestyksessä.  

 

Niin kansainväliset, valtakunnalliset, kuin paikallisetkin sopimukset, ase-

tukset ja lupaukset nostavat esiin lasten kunnioittamisen, tasa-arvon ja 

kuulemisen näkökulman. Käytännössä aito kuuleminen on kuitenkin jää-

nyt vähäisemmäksi. Lasta pitää kuulla häntä itseään koskevissa asioissa, 

mutta se on välillä vaikeaa, koska lasten ja aikuisten maailmat ovat erilai-

sia.  

 

Opinnäytetyössä rakennettiin Forssan kaupungin päivähoidon laadunhal-

lintaa varten väline, jonka avulla pystytään samaan aikaan mahdollisim-

man aidosti kuulemaan lasta, sekä saamaan vastauksia niihin kysymyksiin, 

jotka aikuisia kiinnostavat. Välineestä haluttiin osallistava ja lapsiystäväl-

linen niin, että sen pelaaminen olisi myös lapselle motivoiva ja hauska ko-

kemus. Välineen tuli myös minimoida aikuisen vaikutus lapsen vastauk-

sessa.  

 

Välineeksi muodostui valokuvista, vapaasta kerronnasta, kysymyksistä ja 

alustetusta leikkiosuudesta koostuva laatupeli, jonka avulla voitiin kerätä 

monipuolinen aineisto lapsen kokemuksista päivähoidossa. Menetelmän 

käyttö edellyttää sitä käyttävältä aikuiselta aitoa halua kuulla lasta, sekä 

kykyä hyväksyä lapsen kokemukset ja tunteet silloinkin, kun lapsi ei ky-

kene selittämään niiden taustoja.  
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2 VISIONA LAPSIYSTÄVÄLLISYYS 

Forssa on n. 18 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeen alu-

eella, noin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä, Turusta ja Tampereelta. 

Forssa muodostaa Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kanssa 

36 000 asukkaan talousalueen, jonka palvelukeskus Forssa on. Forssa on 

myös alueen hallinnon, kaupan ja työssäkäynnin keskus. Forssan elinkei-

nojakaumassa suurimmassa roolissa ovat teollisuus, kauppa sekä yhteis-

kunnalliset palvelut. (Forssan kaupunki 2010) 

 

Forssan kaupungin kasvatus- ja vapaa-aikatoimiala on visioinut, että 

vuonna 2017 Forssa on Suomen lapsiystävällisin kaupunki. Vision mu-

kaan kasvatus- ja vapaa-aikatoimen tehtävänä on yhdessä perheiden kans-

sa luoda edellytykset lasten tasapainoiselle kehitykselle tarjoamalla turval-

linen ja virikkeellinen kasvuympäristö sekä järjestämällä lapsen kasvua 

tukevat palvelut. (Forssan kaupunki 2010) Kasvatus- ja vapaa-

aikatoimiala pyrkii vaikuttamaan myös siihen, että lapsiystävällisyys nä-

kyisi myös kaupungin muilla toimialoilla.   

2.1 Forssan kaupungin varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatus on pienten lasten elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksel-

lista vuorovaikutusta, joka tavoittelee lapsen tasapainoisen kasvun, kehi-

tyksen ja oppimisen edistämistä. Varhaiskasvatus edellyttää vanhempien 

ja kasvatuksen ammattilaisten kiinteää yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta. 

Yhteistyöllä muodostetaan lapsen kannalta mielekäs kokonaisuus. Var-

haiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta, jossa 

lapsen omaehtoiselle leikillä ja kiinnostuksella on keskeinen rooli. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005) 

Forssan kaupungin päivähoito perustuu kansainvälisiin, valtakunnallisiin 

lakeihin ja sopimuksiin. Näiden lisäksi päivähoito perustuu paikallisiin yh-

teisiin sopimuksiin.  Tällaisia ovat mm. kaupungin visio, strategia, palve-

lulupaukset ja varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu.  Forssan kaupungin 

päivähoidon strategiassa visiona on Lapsessa Forssan tulevaisuus, Fors-

sassa lapsen tulevaisuus.   

 

 

 

 

 

 



Lasten laatupeli 

  

 

8 

Kaupungin päivähoidon strategian tavoitteet näkyvät seuraavassa kuvios-

sa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1  

Kuvio 1  Forssan kaupungin päivähoidon strategian tavoitteet 

 

Forssan kaupunki tarjoaa monipuolisesti varhaiskasvatuspalveluita lapsi-

perheille. Vaihtoehtoina on päiväkotitoiminta, avoin päiväkoti- ja kerho-

toiminta, perhepäivähoito ja lasten lakisääteinen kotihoidon ja yksityisen 

hoidon tuki. Kotihoidontukeen voidaan maksaa lisäksi myös vuorohoito- 

tai erityishoitoisille lapsille kuntalisää. (Forssan kaupunki 2010) 

 

Päiväkoteja kaupungissa on viisi ja pääsääntöisesti niissä tarjotaan koko-

päivähoitoa alle kouluikäisille lapsille. Vuorohoitoa tarvitsevien pienten 

koululaistenkin tarpeisiin vastataan kuitenkin vuorohoitoa tarjoavasta päi-

väkodista käsin. Päiväkotien rinnalla päivähoitoa tarjotaan myös perhe-

päivähoidossa, sekä ryhmäperhepäiväkoti Kojolassa. Päivähoidon tukena 

toimii myös kaksi kiertävää erityislastentarhanopettajaa sekä konsultoiva 

lastentarhanopettaja. Kaupungissa tarjotaan myös avoimen varhaiskasva-

tuksen palveluita lastentalo Helmissä. Avoin varhaiskasvatus pyrkii tuke-

maan sekä lapsen, että koko perheen hyvinvointia. (Forssan kaupunki 

2010) 

 

Forssan päiväkodit ovat Pihakoivu, Vasikkahaka, Augustina, Taikatuuli ja 

Kurjenpesä. Varhaiskasvatus päivähoidossa pohjautuu keskeisiin kansain-

välisiin lapsen oikeuksia määritteleviin sopimuksiin ja kansallisiin säädök-
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siin. Käytännössä näillä tarkoitetaan Suomen omaa päivähoitolakia ja mui-

ta varhaiskasvatusta määrittäviä asiakirjoja, kuten varhaiskasvatuksen val-

takunnallisia linjauksia. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on asia-

kirja, joka ohjaa varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteutumista valtakunnal-

lisesti. Suunnitelman tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenver-

taista toteutumista, ohjata sisällöllistä kehittämistä ja luoda edellytyksiä 

laadun kehittämiselle yhdenmukaistamalla toiminnan järjestämisen perus-

teita. Varhaiskasvatuksen keskeiset lapsen oikeuksia konkretisoivat peri-

aatteet muodostuvat perusoikeussäännöksistä, muusta oikeussääntelystä ja 

asiakirjainformaatiosta. Näitä periaatteita ovat lapsen oikeus turvallisiin 

ihmissuhteisiin, turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen, turvat-

tuun ja terveelliseen ympäristöön, ymmärretyksi ja kuulluksi tulemiseen 

ikätasonsa edellyttämällä tavalla sekä omaan kulttuuriin, äidinkieleen ja 

uskontoon tai katsomukseen. Ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen 

hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 

2005) 

 

Näiden lisäksi päivähoito pohjautuu paikallisiin linjauksiin, kuten Forssan 

kaupungin määrittelemiin palvelulupauksiin sekä varhaiskasvatussuunni-

telmaan. Varhaiskasvatuksen arvopohjan keskeisimpänä lähtökohtana on 

lapsen ihmisarvo.  

 

Päivähoito on jokaisessa Forssan päiväkodissa kokonaisvaltaista, elämyk-

siin, kokemuksiin ja toimintaan perustuvaa varhaiskasvatusta. Jokaisella 

päiväkodilla on kuitenkin myös omanlaisensa profiili ja painotusalue. Au-

gustinassa toimii allergiaryhmä. Vasikkahakaan on keskitetty erityislapsiin 

liittyvää osaamista. Kurjenpesässä toteutetaan montessoripedagogiikkaa, 

Taikatuulessa painotetaan taideaineita ja Pihakoivussa ympäristökasvatus-

ta vuorohoidon lisäksi.  

 

2.2 Laadunarvioinnin lähtökohdat Forssassa 

Vaikka Forssassa on pitkät perinteet laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, 

niin systemaattinen laadunhallinta on nollapisteessä, kuten varhaiskasva-

tuspäällikkö Tiina Kemppainen totesi henkilökunnan laatupäivillä 

14.5.2010.  Useampina vuosina päivähoidon asiakkailta, niin lapsilta kuin 

vanhemmilta, on kerätty palautetta kyselylomakkeiden muodossa, ja tois-

tuvasti saatu palaute on ollut suurimmaksi osaksi positiivista. Systemaat-

tista laadunhallintaa kaupungissa ei kuitenkaan ole harrastettu. Forssan 

kaupungissa onkin nyt ryhdytty kehittämään päivähoidon laadunhallintaa 

asetetusta visiosta ja tavoitteista käsin. Työtä on alettu tehdä mm. määrit-

tämällä sitä, mitä lapsiystävällisyys pitää sisällään Forssan kaupungissa. 

Varhaiskasvatuksen palvelualueella on aloittanut toimintansa laatutiimi, 

jonka tehtävänä on miettiä laadunhallinnan kokonaisuutta lapsiystävälli-

syyden ollessa jatkuvasti tietä viitoittavana käsitteenä. 

 

Forssan varhaiskasvatuksessa tullaan tulevaisuudessa noudattamaan 

monitahoarvioinnin periaatteita. Laadunarvioitsijoina ovat niin lapset, 

vanhemmat, työntekijät kuin päättäjätkin. Rakenteilla on arviointikonsepti, 

jossa eri arvioinnit lomittuvat toisiinsa ja toteutuvat säännöllisesti.  
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Kuvio 2 Laadunhallintaan liittyvän päätöksenteon eteneminen Forssan varhaiskasva-

tuksessa 

 

2.3 Lapsiystävällisyys Forssan kaupungissa 

Lapsiystävällisyys käsitteenä liitetään moniin erilaisiin asioihin. On ole-

massa lapsiystävällisiä kouluja, koirarotuja, ravintoloita, autoja ja asuin-

alueita. Valitut palat teettivät tutkimuksen vuonna 2008, jossa kaupunkeja 

laitettiin lapsiystävällisyyden perusteella paremmuusjärjestykseen. Kyse-

lyssä kartoitettiin lapsiperheille tärkeitä asioita, joiden perusteella kaupun-

keja voitiin laittaa paremmuusjärjestykseen. Tärkeiksi tekijöiksi tutkimuk-

sessa nostettiin mm. kohtuuhintaiset asunnot, lukio tai ammattikoulu, vä-

häinen rikollisuus, paljon muita lapsiperheitä sekä alle tunnin matka isoon 

kaupunkiin. (HS, 2008) On yllättävää, että tutkimuksessa ei ole nostettu 

esiin monia pienten lasten elämään kiinteästi liittyviä asioita, kuten toimi-

via terveydenhuollon, päivähoidon ja peruskoulun palveluita. Tutkimus 

tuskin näin ollen antaakaan täydellistä totuutta lapsiystävällisistä kunnista, 

mutta se kuitenkin nostaa esiin monia tärkeitä näkökulmia lapsiystävälli-

syyden taustaksi kaupunkinäkökulmasta.  

 

Unicef rakentaa lapsiystävällisiä kouluja erilaisista näkökulmista käsin. 

Näissä kouluissa pyritään opiskelemaan tehokkaasti, tasa-arvoisesti ja las-

ta tukien. Lapsiystävällinen koulu tukee lapsen oikeuksia. Koulussa toimi-

taan ”kaikki mukaan”-periaatteella, edistetään tasa-arvoa, tarjotaan laadu-

kasta opetusta, suojellaan ja kannustetaan lasta. Lapsiystävällinen koulu 

myös edistää terveyttä ja sitouttaa koko yhteisön koulutoimintaan. (Uni-

cef, 2010) 
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Suomen hallituksen politiikkaohjelma pyrkii lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvoinnin edistämiseen. Ohjelman painopisteenä on ennaltaehkäisevä 

toiminta ja varhainen puuttuminen. Ohjelma pyrkii vahvistamaan lapsiys-

tävällistä Suomea niin, että tuetaan lasten, nuorten ja perheiden arkea, vä-

hennetään syrjäytymistä, lisätään lasten ja nuorten osallistumista ja kuu-

lemista ja tiedotetaan enemmän lasten oikeuksista. (Hallituksen politiikka-

ohjelma, 2010) 

 

Forssalainen näkökulma lapsiystävällisyydestä koostuu kaupungin omasta 

strategiasta, eri osapuolille tehdyistä kyselyistä, asiakaspalautteista ja 

ammatillisesta osaamisesta. Lapsiystävällisyys näyttäytyy suurelta osin 

kaupungin laatimissa palvelulupauksissa, jotka Forssan kaupungin 

kasvatus- ja vapaa-aikatoimiala on laatinut lapsiperheille osana 

lapsiystävällisyyteen liittyvää suurempaa kokonaisuutta. Palvelulupaukset 

seuraavat Unicefin ja Suomen hallituksen mukaista näkökulmaa. 

Palvelulupauksia on seitsemän ja ne on liitetty lapsen kohtaamiseen, työn 

tekemisen tapaan ja tahtotilaan.  

 

Forssan kaupungin palvelulupaukset:  

1. Lapsia kuullaan ja he saavat ikätasonsa mukaisesti olla osallisina 

itseään koskevissa asioissa.  

2. Aikuiset kunnioittavat lapsia, tiedostavat heidän yksilöllisyytensä sekä 

kohtelevat heitä reilusti ja tasa-arvoisesti.  

3. Aikuiset pyrkivät toiminnassaan lasten ja nuorten kanssa läsnä olevaan 

ja kiireettömään kohtaamiseen sekä turvallisen ilmapiirin luomiseen ja 

ylläpitämiseen.  

4. Aikuiset toimijat sitoutuvat kehittämään ammatillista osaamistaan ja 

toimimaan yhteistyössä.  

5. Tavoitteena on yhteisöllisyyden edistäminen. 

 

6.  Moninaisuus on arvokasta. 

 

7. Aikuinen on lapselle hyvä esimerkki 

 

Palvelulupauksia on käsitelty eri palvelualueilla niistä lähtökohdista, joissa 

palvelulupaukset näyttäytyvät kullakin palvelualueella. Esimerkiksi kirjas-

topalveluissa ja varhaiskasvatuksen palvelualueilla lupaukset eivät voi 

näyttäytyä täysin samanlaisina käytännön työssä, vaan jokaisen alan erilai-

suus on otettava huomioon. Jokainen palvelualue siis todentaa lupauksia 

omaan palvelualueeseensa sopivalla tavalla.  

 

Lapsiystävällisyys-ohjelma rakentuu Forssassa strategisiin valintoihin, 

asiakaslähtöisyyteen, organisaation rakenteisiin ja palvelupolkuihin, sekä 

esimies- ja johtamistoimintaan. Ohjelmaan sisältyy myös henkilöstön 

osaaminen, työhyvinvointi, taloudenhallinta, kehittämistoiminta ja 

laadunhallinta, sekä yhteistyö ja verkosto-osaaminen. Ohjelma on 

aikataulutettu niin, että vuonna 2017 ohjelma on koostettu lopulliseen 

muotoonsa. (Kemppainen, 2011) 
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3 TUTKIMUSONGELMA JA TAVOITTEET 

Kun laadunhallintaa lähdetään Forssan kaupungin varhaiskasvatuksessa 

nyt toteuttamaan systemaattisemmin, on luonnollista, että sen kehittämis-

vaiheessa otetaan huomioon kasvatus- ja vapaa-aikatoimen strategian mu-

kainen lapsiystävällisyyden näkökulma. Päiväkodeissa tapahtuvan var-

haiskasvatuksen laatu jos mikä on asia, joka koskettaa lasta. Mikäli halu-

taan toimia lapsiystävällisesti ja samalla myös asiallisen laadunhallinnan 

näkökulmasta, on tärkeää, että myös lasten mielipiteet huomioidaan kuten 

kansainvälisissä ja valtakunnallisissa sopimuksissa, sekä kasvatus- ja va-

paa-aikatoimen laatimissa palvelulupauksissa on määritelty. Laadunhal-

linnan taustalla tulee näkyä lapsen kokemus ja näkemys varhaiskasvatuk-

sen laadusta.  

 

Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena on rakentaa menetelmä, jonka 

avulla voidaan kuulla lasta ja hänen tarpeitaan päivähoidosta. Menetelmän 

luomisessa pitää ottaa huomioon useita tekijöitä. Sen avulla täytyy voida 

kerätä sekä laajempaa, että spesifisempää tietoa organisaation laadunhal-

linnan tueksi. Menetelmää pitää pystyä käyttämään monissa eri yksiköissä. 

Sen avulla lasten tulee voida osallistua päivähoidon laadunarviointiin heil-

le mielekkäällä tavalla. Välineen tulee tarjota lapsille mahdollisuus nostaa 

esiin sellaisia heille tärkeitä asioita päivähoidosta, joita aikuinen ei ehkä 

tule lainkaan ajatelleeksi tai kysyneeksi. Samaan aikaan halutaan saada 

kuitenkin myös vastauksia aikuisia kiinnostaviin kysymyksiin. Menetel-

män tulee osallistaa lasta ja antaa heille mahdollisuus tuoda oma näkö-

kulmansa laatutiimin työn taustaksi minimoiden aikuisen vaikutus lasten 

mielipiteisiin.  

 

Kvalitatiivisen toimintatutkimuksen menetelmäksi rakennettiin jo olemas-

sa olevia menetelmiä soveltaen eräänlainen laatupeli, joka koostuu sadu-

tuksen innoittamasta lapsen vapaasta kerronnasta, harkituista kysymyksis-

tä sekä vuorovaikutuksellisesta avoimesta keskustelusta. Pelin avulla kerä-

tään empiirinen aineisto pilottikohteessa.  

 

Menetelmä pilotoidaan Pihakoivun päiväkodissa esiopetusikäisten lasten 

kanssa. Menetelmän avulla kootulle aineistolle tehdään laadullinen sisäl-

lön analyysi, jonka pohjalta kootaan raportti, jonka on tarkoitus näyttää 

millaista tietoa menetelmän avulla pystytään keräämään. Analyysin poh-

jalta arvioidaan menetelmän toimivuutta ja sen tuoman tiedon käyttökel-

poisuutta laadunarvioinnissa. Mikäli menetelmän tuoma tieto osoittautuu 

laadunhallinnan kannalta merkittäväksi, niin menetelmä tulee olemaan jat-

kossa Forssassa päivähoidon lapsiarvioinnin väline. Analyysista saatu tieto 

lasten näkemyksistä luovutetaan lisäksi myös kasvatuslautakunnalle pää-

töksenteon tueksi. 
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4 LAPSET TUTKIMUKSEN KOHTEENA 

 

Vaikka lasten kuulemisen ja osallisuuden tärkeys on ollut aiheena jo pit-

kään esillä, niin pienten, alle 7-vuotiaiden lasten kohdalla siihen on kiinni-

tetty huomattavasti vähemmän huomiota kuin isompien lasten kohdalla. 

Suurimmaksi osaksi lasten kuuleminen on aiemmin suunnattu 12-16-

vuotiaisiin lapsiin. Tilanne on kuitenkin muuttunut. Viime vuosina eri 

maissa on enenevässä määrin ryhdytty kehittämään ja tutkimaan niitä me-

netelmiä, joilla lasta voidaan kuulla paremmin myös varhaiskasvatuksen 

taholla. Pohjoismaat ovat näyttäneet tietä, mutta myös Italiassa ja Englan-

nissa on tehty merkittävää työtä asian eteenpäin viemisessä. (Clark, Kjor-

holt, Moss, 2005, 4)  

 

Tutkijat ovat kiinnostuneet lapsista yhä enemmän olentoina, joiden ajatuk-

silla, kokemuksilla ja ihmissuhteilla on merkitystä lasten oikeuksissa. Tut-

kijoiden lapsinäkökulma on siirtynyt enemmän siihen millainen lapsi on 

tässä ja nyt, kuin siihen millainen lapsesta kasvaa. Lasten aktiivinen osal-

listuminen ja sen keinot kiinnostavat tutkijoita aikaisempaa enemmän. 

Tämä akateeminen muutos on laajentanut tutkijoiden näkökulmaa lapsista. 

Lasten täytyy tulevaisuudessa saada vaikuttaa enemmän päätöksenteossa. 

Lapset muodostavat oman sosiaalisen ryhmänsä, jolla on yhteiskunnalle 

arvokasta annettavaa. (Clark, 2005, 3)  

 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on jäsenmaitaan kansainvälisesti sitova 

sopimus. Siinä lapsi nähdään yksilönä ja lapsen perustarpeet oikeuksina, 

joita aikuisten maailman tulee kunnioittaa ja toteuttaa.  Lasten mielipiteitä 

on kuunneltava, ja ne on otettava huomioon häntä koskevissa asioissa. 

(Unicef 2010) Vaikka sopimuksessa ilmenee vain epäsuorasti käsite ”lap-

sen etu”, niin tämä on kuitenkin Lapsen oikeuksien sopimuksen johtava 

periaate. (Taskinen, 2006) 

 

YK:n lastenoikeuksien sopimus näkyy myös silloin kun lapsi on tutkimuk-

sen kohteena, sillä sopimus takaa lapsille myös tutkimuksen kannalta tär-

keät ihmisoikeudet. Se takaa oikeuden tulla kuulluksi ja huomioonotetuksi 

lasta itseään koskevissa asioissa, oikeuden ilmaista vapaasti mielipiteensä. 

Sopimus kattaa myös vapauden hakea, vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia 

tietoja ja ajatuksia, sekä oikeuden yksityisyyteen. (Ruoppila, 1999, 26-27) 

 

Lasten tutkiminen on toimintaa, johon kuuluu omia erityiskysymyksiä liit-

tyen ongelmanasetteluun, tutkimusmetodiikkaan ja havaintojen tulkintaan. 

Eettiset kysymykset tutkimuksen eri vaiheissa tarvitsevat myös erityistä 

pohdintaa aina kysymyksenasettelusta tulosten julkaisemiseen ja julkaisu-

jen kieliasuun asti. Erityisesti lasten kanssa tulee huomioida se valta, jota 

tutkija käyttää tutkimustilanteessa. (Ruoppila, 1999, 26) 

 

Koska lapset ovat niin fyysisesti kuin psyykkisestikin aikuista heikompia, 

eikä heillä ole vielä samoja tietoja ja kokemuksia, niin aikuisilla on velvol-

lisuuksia lasta kohtaan. Tutkijoiden on erityisen tarkoin pohdittava millai-

sia tutkimuksia lapsille tai lasten kanssa tehdään ja milloin aikuisella on 

velvollisuus tehdä päätöksiä lapsen puolesta. Usein lupaa osallistua tutki-
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mukseen kysytään vain lapsen huoltajilta, mutta myös lapsella tulee olla 

oikeus kieltäytyä. Lasten hyvinvoinnin, terveen kehityksen ylläpitäminen 

ja tukeminen on lapsiin suuntautuvan tutkimuksen ylin ohje. (Ruoppila, 

1999, 28-29) 

 

Lapsiin liittyvää tietoa voidaan hankkia useilla eri tavoilla. Tiedonkeruun 

erilaiset tavat tuottavat myös erilaisia näkökulmia ja ne tuottavat erilaista 

tietoa. Varsin usein tiedonhankinnassa tartutaan asiantuntijatietoon. Täl-

löin lapsiasiantuntija-aikuinen on tiedonlähteenä lasta koskevassa asiassa. 

Asiantuntijana voi toimia lasten kanssa työskentelevä tai vanhempi. Asi-

antuntijapuheen ongelmana on kuitenkin se, että se on toisen puolesta pu-

humista. Asiantuntija on siis toisen käden lähde suhteessa lapsen maail-

maan. (Karlsson, 2005, 182) 

 

Lähimmäs lapsen omaa tietoa päästään, kun annetaan lapsen itsensä kertoa 

valitsemastaan aiheesta omalla tavallaan. Tiedon kerääjän tehtävänä on 

kuunnella lapsen kerrontaa ja tapaa toimia. Tällöin avautuu lapselle omi-

nainen tapa ajatella ja käsitellä maailmaa. Kun tiedon kerääjää kehottaa 

toista kertomaan, syntyy kertomus vastavuoroisessa tilanteessa. Kertomi-

sessa on tärkeää, että kuuntelija viestittää olevansa aidosti halukas kuule-

maan juuri sen, mistä kertoja haluaa kertoa. Ongelmana monikanavaisessa 

kertomisessa tiedon keräämisen menetelmänä on se, että se on varsin uutta 

ja vähän tutkittua. Uusi tapa tiedon keräämiseen tarvitsee uskallusta py-

sähtyä lapsen sanoman äärelle, avoimuutta ja uuden tavan nähdä tieto. 

(Karlsson, 2005, 184-185) 

 

Kun halutaan lapsilta itseltään tietoa, käytetään usein haastattelua. Tällöin 

lapselta kysytään aikuista kiinnostavia tai aikuisen tärkeäksi kokemia asi-

oita. Käytännön työssä on kuitenkin huomattu, että lapsilta kysymisessä 

on omat ongelmansa. Kysyminen kääntyy usein siihen, että aikuinen tivaa 

lapsilta asioita. Lapsia kuulustellaan, tarkkaillaan ja arvioidaan niiden vas-

taustensa perusteella joita he antavat. Kysymykset ovat usein epäaitoja ja 

tilanteeseen liittyy vallankäytön näkökulma: kysyjä tekee aloitteen. Ky-

symyksen asettelu ohjaa keskustelua ja määrää sen mitä ajatuspolkua on 

seurattava. Tämä paljon käytetty tapa perustuu aikuisen kysymystulvaan ja 

passivoi lapsia. Haastattelu ei ole myöskään lapselle luontainen tapa ker-

toa ajatuksistaan. Lapset vastaavat yleensä kysymyksiin lyhyesti. Lapset 

usein pyrkivät myös vastaamaan aikuisen odotuksiin ja toiveisiin ja etsivät 

sitä vastausta jota aikuinen toivoo. Kysymys myös sulkee pois paljon asi-

oita ja näkökulmia. (Karlsson, 2005,183)  

 

Haastattelutilanteesta tulee luoda aina mahdollisimman keskustelunomai-

seksi ja luontevaksi, jotta lapsi pystyy vapautumaan. Keskustelun suun-

taamisessa voidaan käyttää erilaisia apukeinoja kuten piirroksia, valokuvia 

tai tarinoita. Haastattelun ajankohta, kesto ja tapahtumapaikka tulisi miet-

tiä niin, että lapsi on virkeä, eikä muita kilpailevia toimintoja ole kilpaile-

massa lapsen huomiosta. Kysymykset on osattava esittää lasten ajatteluun 

sopivalla tavalla. On tavallista, että lapselle esitetään tausta-ajatuksia sel-

vitettäessä ”Miksi”-muotoisia kysymyksiä. Tämä edellyttää sellaista ajat-

telua syistä ja seurauksista, mikä on alle kouluikäisille usein vielä vaikeaa. 

Lasta tulee mieluummin ohjata kuvailemaan ja kertomaan vapaasti asiasta 
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perusteluiden inttämisen sijasta. Johdattelevia kysymyksiä tulee välttää, 

mutta häntä voi ohjata miettimään asioiden eri puolia ja tarjota mahdolli-

suuksia kertoa tarkemmin joistain kokemuksistaan. (Heikka, 2009, 89) 

 

Kun lasta tutkitaan jossakin instituutiossa tai laitoksessa, kuten päiväko-

dissa tai koulussa, tarvitaan tutkimuksen laadusta ja laajuudesta, sekä 

koottavan tiedon luottamuksellisuudesta riippuen lupa myös joltakin hal-

lintoelimeltä. Koska organisaatioilla kuten päiväkodilla on omat tehtävän-

sä, tulee tutkimus suunnitella siten, että se häiritsee mahdollisimman vä-

hän organisaatiota päätehtävänsä toteuttamisessa. (Ruoppila 1999, 33,36) 

 

Tärkeä eettinen askel lapsia koskevissa tutkimuksissa on luvan tai suostu-

muksen pyytäminen vanhemmilta kirjallisena. Vanhemmille lähetettävässä 

tutkimusta ja lapsen osallistumista koskevassa kirjeessä tulee käydä ilmi 

mitkä ovat tutkimuksen tavoitteet, mitä menetelmiä käytetään ja mitä me-

netelmät lapselta vaativat. Kirjeessä tulee kertoa myös miten kerättyjä tie-

toja käsitellään ja raportoidaan, sekä kuinka taataan lasten ja perheiden 

anonymiteetti. Kirjeessä voi esittää toivomuksen siitä, että kyseinen lapsi 

voisi osallistua tutkimukseen. Kirjeessä tulee näkyä tutkijan ohella myös 

tutkimuksen ohjaaja sekä yhteystiedot joista heidät tavoittaa. (Ruoppila, 

1999, 32) 

 

Kun kaikki tarvittavat suostumukset on saatu, ajankohdat ja paikat sovittu, 

niin tutkijan on vielä kerrottava lapsille, mistä tutkimuksessa on kysymys 

ja mitä heiltä odotetaan tutkimuksen aikana. Jos kyse on lapsille esitettä-

vistä erilaisista tehtävistä, joihin odotetaan kielellisiä, kuvallisia tai muita 

ilmaisukanavia käyttäen annettuja vastauksia, niin niistä on kerrottava lap-

sille heidän ikätasonsa edellyttämällä tavalla. Erityisen tärkeää on muistaa 

tässä vaiheessa, että lapsella tulee olla oikeus kieltäytyä ja tätä oikeutta on 

kunnioitettava. Häntä ei saa painostaa osallistumiseen. Tutkimustilantees-

sa on kunnioitettava lapsen yksilöllisyyttä ja annettava hänelle aikaa. Kos-

ka lasten kielellisen kehityksen erot vaikuttavat lapsien kykyyn orientoitua 

uusiin tilanteisiin, tulee lapsille eri keinoin kuvata mitä tutkimuksessa tu-

lee tapahtumaan. On myös muistettava, että lapset eroavat siinä miten he 

haluavat olla aikuisella tai tutkijalle mieliksi. Kun aineiston kerääminen on 

ohi, tulee tutkimukseen osallistuneita selkeästi kiittää ja heille on annetta-

va tunnustusta.  (Ruoppila 1999, 38-39) 

 

Tutkimukseen osallistumista koskevat mieli- ja muistikuvat alkavat muo-

dostua 5-6-vuotiailla. Tästäkin syystä on tärkeää, että mielikuvat eivät 

muodostu negatiivisiksi, vaan mahdollisimman myönteisiksi. Ensimmäiset 

kokemukset tutkimukseen osallistumisesta vaikuttavat tutkimusta kohtaan 

muodostuviin asenteisiin. (Ruoppila 1999, 39) 

 

4.1 Tutkimus lapsinäkökulmasta 

Lapset eivät itse pysty tekemään tutkimusta. He eivät näin ollen voi selit-

tää ja eritellä näkökulmaansa samalla tavalla kuin aikuiset. Kun tutkimusta 

tehdään lapsinäkökulmasta, niin tutkimuksen ja tiedonkeruun haasteena on 

se, miten aikuinen tavoittaa lasten maailman. Vaikka jokainen tutkija on 
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ollut joskus lapsi, niin lapsuuden muistot eroavat paljon siitä, mitä on tä-

män päivän ja lapsen elämää tässä ja nyt. Kun halutaan löytää lapsiper-

spektiivi, on edellytyksenä lapsille ominaisten toimintatapojen oivaltami-

nen ja esiin nostaminen. Lapsiperspektiiviä ei löydetä aikuisen toiminnois-

ta luotujen käsitteiden ja menetelmien avulla, vaan on etsittävä ja kehitet-

tävä juuri lapsen maailman analysoimiseen sopivia tiedonhankinnan ja 

analyysin menetelmiä. Lapsista löytyy yllättäviä osaamisen alueita, kun 

heille tarjotaan lapsille ominaiset tavat toimia ja leikkiä.  (Karlsson, 2005, 

176, 178) 

 

Lapsen osaaminen, taidot ja näkemykset nousevat täysin uudella tavalla 

esille, kun huomioidaan lapsinäkökulma ja lapsen kannalta mielekäs tapa 

tuoda sitä esille. Tämä on tärkeää siksi, että lapsinäkökulma jää varsin 

usein huomiotta. Lapsia tarkastellaan varsin usein vain ammattilaisen tai 

muun aikuisen näkökulmasta. Usein eri ilmiöihin paneudutaan selvittämäl-

lä sitä, mikä on aikuisten käsitys lapseen vaikuttavista asioista, kuten viih-

tyvyydestä tai kehittymisestä. Hedelmällisintä on kuitenkin ottaa huomi-

oon niin lapsen kuin aikuisen perspektiivit, sekä näiden välinen vuorovai-

kutus. Näin muodostuu tasavertainen ja yhteisöllinen näkemys asiasta. 

(Karlsson, 2005, 178-179) 

 

5 LAATU VARHAISKASVATUKSEN TOIMIALALLA 

Laatu on käsitteenä monisäikeinen ja vaikeasti hahmotettava. Sanan laatu 

voi käsittää esimerkiksi kestävyyteen, ulkonäköön, tehokkuuteen, suju-

vuuteen tai elämyksellisyyteen liittyvänä asiana. Laatu voi myös näyttäy-

tyä erilaisena riippuen siitä mistä näkökulmasta sitä katsoo. Palvelutasolla 

asiakkaan mielipide laadusta saattaa selkiintyä vasta palvelun jälkeen. 

Palvelun tarjoajalta vaaditaankin erityisen tarkkaa kykyä arvioida mitä 

asiakas haluaa. Pääsääntöisesti laatu on jotain hyvää sille asiakkaalle, joka 

käyttää palvelua tai tuotetta. (Pesonen, 2007, 35) 

 

Joidenkin ihmisten mielestä laatua on olemassa vasta silloin kun kyseessä 

on asiakkaan mielestä maailman paras tuote tai palvelu. Näin ei kuiten-

kaan ole, vaan laadusta voidaan puhua silloin, kun asiakkaan toiveet toteu-

tuvat. Laatu on sitä, että asiakkaan vaatimukset, odotukset ja tarpeet täyt-

tyvät. Siksi on oleellista pohtia kuka tai keitä on asiakkaana ja selvittää 

miten heidän odotuksensa voidaan täyttää. Kuka on se asiakas, jota halu-

taan palvella? (Pesonen, 2007, 36-38) 

 

Vaikka asiakas määrittää laadun, on tärkeää muistaa, että organisaatio 

päättää omista toimintatavoistaan. Se pohtii ja valitsee ne asiat, jotka ovat 

sen kannalta tärkeitä ja määrittelemisen arvoisia. On viisasta ymmärtää, 

että joissakin palveluissa ja työtehtävissä on erilaisia tapoja toimia ja to-

teuttaa asioita oikein.  Lopputuloksen täytyy olla näissäkin tehtävissä kui-

tenkin oikea. Tilanteet ja tavat lopputuloksen saavuttamiseksi voivat kui-

tenkin vaihdella. (Pesonen, 2007, 38-39) 
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Forssan kaupungin kasvatus- ja vapaa-aikatoimiala on jo visiossaan määri-

tellyt sen asiakkaan, jota halutaan palvella. Silloin kun pyritään lapsiystä-

vällisyyteen, niin näkyvimpiä asiakkaita ovat luonnollisesti lapsiperheet. 

Yksi lapsiperheiden elämää laajasti koskettava palvelumuoto on kunnalli-

nen päivähoito. Lapsiystävällisyyden ja kasvatus- ja vapaa-aikoitmen laa-

timien palvelulupausten näkökulmasta päivähoidon tulee olla myös laadu-

kasta. On hyvin vaikeaa kuvitella lapsiystävällistä kaupunkia, jonka päi-

vähoito toteutettaisiin ala-arvoisesti. Jotta päivähoito voisi olla laadukasta, 

tulee selvittää mitkä ovat lasten ja heidän vanhempiensa odotukset päivä-

hoitoon liittyen.  Laadunarvioinnissa täytyy näin ollen huomioida taval-

laan kahden asiakasryhmän vaatimukset ja odotukset. Lasten ja vanhempi-

en tarpeet ja odotukset nousevat eri näkökulmista, jotka molemmat on 

huomioitava. Tässä tutkimuksessa keskitytään selvittämään lasten näke-

mystä päivähoidosta.  

 

5.1 Laatututkimus varhaiskasvatuksessa  

Päivähoitoa koskevissa laatututkimuksissa on ollut aina keskeisenä lähtö-

kohtana se, mitä vaikutuksia päivähoidolla on lapseen. Tutkijat ovat pyr-

kineet muodostamaan kuvaa siitä, miten lasta tulisi hoitaa, jotta hän kas-

vaisi, kehittyisi ja oppisi parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla on poh-

dittu keskeisiä tekijöitä, jotka saavat aikaan positiivisia vaikutuksia lapsen 

kehityksessä. (Parrila, 2004) 

 

Suurin osa varhaiskasvatuksen laatututkimuksesta on toteutettu Yhdysval-

loissa. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen lähtökohtana on ollut valtaosin se, 

että pystytään rakentamaan virallinen ja objektiivinen laatutotuus, jonka 

sisälle laadun määritys ja arviointi voidaan yleismaailmallisesti rakentaa.  

Tämä lähestymistapa on kuitenkin saanut osakseen kritiikkiä siitä, että se 

ei käsittele laatua arvovälitteisenä, subjektiivisena ja dynaamisena käsit-

teenä, joka saa erilaisen merkityksen riippuen ajasta ja paikasta. Kritiikin 

mukanaan tuoma näkökulma on kyseenalaistanut objektiivisena ja staatti-

sena tähän asti pidetyt laatukriteerit ja korostanut otteen siirtämistä kohti 

prosessipainotteista arvot tunnustavaa laadun määrittelyä. Laadun määrit-

telyssä on keskeistä tehdä näkyväksi se, kuka laatua määrittää, missä kon-

tekstissa ja miten. Laadun määrittämiseen tulisi saada osallistua kaikkien 

niiden henkilöiden, joita laatu koskettaa. (Parrila, 2004) 

 

Vaikka varhaiskasvatuksen laatu käsitteellistetään tänä päivänä muuttuva-

na ja moninaisena, sen tietyistä peruselementeistä ollaan suhteellisen yk-

simielisiä. Laadun ydin muodostuu kasvatusprosessista (process factors), 

jonka toteutumista säätelevät tietyt reunaehdot (structural factors). Nämä 

yhdessä vaikuttavat siihen, mitä vaikutuksia päivähoidolla on lapseen ja 

perheeseen. (Parrila, 2004) Kasvatusprosessit pitävät sisällään ne koke-

mukset, joita ilmenee päivähoidon sisällä. Tällaisia prosesseja ovat mm. 

vuorovaikutuksen, toimintojen, oppimismahdollisuuksien ja turvallisuuden 

kokemukset. Reunaehdot käsittävät ryhmäkoot, aikuisten ja lasten suhde-

luvut ja henkilökunnan koulutustason. (Espinosa, 2002) 
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Prosessitekijöiden laatua valvotaan usein havainnoimalla lapsia eri tilan-

teissa. Yhdysvalloissa käytetään laajalti The early childhood enviromental 

rating scalea, ECERS:siä prosessilaadun mittaamiseen. Mittarissa seura-

taan 43 kohtaa, jotka on jaettu seitsemään ryhmään. Jokainen kohta pistey-

tetään yhdestä seitsemään, jolloin 1 vastaa riittämätöntä, 3 minimiä, 5 hy-

vää ja 7 loistavaa. Tutkijat ovat huomanneet, että kun prosesseihin liittyvä 

laatu on arvioitu korkeaksi, lapsilla on paremmat taidot kielen ja matema-

tiikan osa-alueilla, sekä sosiaalisissa taidoissa. Mikäli prosessilaadun pis-

teytys on ollut alhaista, on lapsilla havaittu keskivertoa enemmän käy-

tösongelmia. (Espinosa, 2002)  

 

Tutkijat ovat toistuvasti havainneet, että nämä kaksi laadun indikaattoria, 

prosessit ja rakenteet, ovat yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat yhdessä las-

ten kokemuksiin. Lämmin ja hoivaava vuorovaikutus on suoraan linkitetty 

lasten sosiaaliseen osaamiseen ja myöhempään akateemiseen menestyk-

seen. (Espinosa, 2002) 

 

Näkemyseroista huolimatta tutkimukset ovatkin johdonmukaisesti osoitta-

neet, että päivähoidon laadulla on suuri merkitys lapsen myöhempään 

elämään. Laadukkaaseen päivähoitoon osallistuneet 3-4-vuotiaat lapset 

menestyvät muita paremmin niin akateemisten kuin sosiaalisten taitojen-

kin osalta. Samaan aikaan ne lapset, joilla on riskinä heikko koulumenes-

tys ja ongelmakäyttäytyminen, reagoivat eniten päivähoidon laatuun. Päi-

vähoito ei tuokaan automaattisesti lapselle etuja myöhempää elämää var-

ten, vaan tutkimukset ovat toistuvasti osoittaneet, että päivähoidon tulee 

olla nimenomaan laadukasta, jotta sillä saavutetaan hyötyä lasten myö-

hempää elämää varten. Tutkimusten pohjalta on selvää, että laadukas päi-

vähoito hyödyttää lapsia ja että siihen kannattaa panostaa. (Espinosa, 

2002) 

  

5.2 Laadunhallinta sosiaali- ja terveysalalla 

Suomessa päivähoidon kehittämisestä, laadusta ja lainsäädännöstä vastaa 

sosiaali- ja terveysministeriö. Ensimmäinen laadunhallinnan valtakunnal-

linen suositus sosiaali- ja terveysalalle annettiin vuonna 1995 ja sitä täy-

dennettiin ja uusittiin vuonna 1999.   

 

Suositus valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton 

ja Stakesin yhteistyönä. Keskeiset periaatteet suosituksessa olivat seuraa-

vat:   

 

 asiakas osallistuu laadunhallintaan 

 johto vie laatua eteenpäin 

 henkilöstö on hyvän laadun edellytys 

 tiedolla päästään yhä parempaan laatuun 

 laatutyön tulee olla järjestelmällistä ja siihen tulee saada tukea yksi-

tyiskohtaisista toimintasuosituksista ja laatukriteereistä. 

 

(Idänpään-Heikkilä, 2004) 
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Valtakunnallisessa laadunhallintasuosituksessa korostetaan edelleen ajan-

kohtaisia periaatteita. Painopisteet näissä periaatteissa ovat muuttuneet ja 

todennäköisesti tulevat muuttumaan yhteiskunnan muuttuessa. Laadunhal-

lintasuosituksessa esitetyt painopisteet ovat seuraavat: laadunhallinnan tu-

lee olla osana päivittäistä toimintaa. Laadunhallinta ja laadun kehittäminen 

on osa johtamista ja päivittäistä työtä. Jokaisen työntekijän tulee ottaa vas-

tuuta laadusta. Johtamisen kehittäminen on keskeistä. Toimintaa tulee seu-

rata ja arvioida. Arviointitulosten tulee olla julkisia. Laadunhallinnan tulee 

olla asiakaslähtöistä. Laadunhallinta sisältää myös riskienhallinnan. Laa-

tusuositukset tulee ottaa huomioon ja toimintojen vaikuttavuus pitää olla 

nähtävissä. (Idänpään-Heikkilä,2004) 

 

Laatu ei ole irrallinen asia muusta toiminnasta. Laadunhallintajärjestelmä 

on johtamisen järjestelmä, joka tuottaa tietoa, jonka pohjalta asianomaiset 

tekevät johtopäätöksiä ja tarvittaessa reagoivat. Laadunhallintajärjestelmä 

vaatii toimiakseen toimintaprosessit, sekä toiminnan parantamisen proses-

sit. Kaikessa yksinkertaisuudessaan ketju sisältää seuraavat asiat: toimin-

nasta kerätään tietoa, kerätty tieto analysoidaan, analysoidusta tiedosta 

tehdään johtopäätöksiä, johtopäätöksistä siirrytään päätöksiin ja lopulta 

päätökset toteutetaan. Seuraavalla kierroksella tarkistetaan saavutettiinko 

tehdyillä muutoksilla se tulos, joka haluttiin saada. Toimiva laadunhallin-

tajärjestelmä on kuvattava ja sen mukaisesti on toimittava. Muussa tapa-

uksessa laadunhallinta on sattumanvaraista. (Pesonen, 2007, 50-51) 

 

Hyvä laadunhallinnan järjestelmä on laadukkaaseen toimintaan ja tavoit-

teisiin tähtäävä toimintajärjestelmä. Se on organisaationsa näköinen ja tu-

kee sen omaa toimintaa. Se on keino vaikuttaa omaan työhön. Järjestelmää 

ei voi kopioida muualta vaan se on rakennettava itse. Laadunhallinnan pe-

rustana ja suuntana ovat organisaation oman toiminnan perustehtävän 

määrittely, visio ja strategia, josta löytyvät tavoitteet ja vastuiden määrit-

täminen. (Idänpään-Heikkilä, 2004) 

 

5.3 Laadunarviointi päivähoidossa 

Suomessa ensimmäisen kattavan jäsennyksen päivähoidon laadusta esitti 

Hujala-Huttunen vuonna 1995. Jäsennys perustui niihin tekijöihin, jotka 

varhaiskasvatuksen tutkijat eri tutkimuksissa nostivat merkityksellisiksi 

päivähoidon laadun näkökulmasta. Hujala-Huttusen jäsennyksessä laatu-

tekijöiden oletetaan olevan toisistaan riippuvia siten, että laadukkaiden 

vaikutusten edellytyksenä on laadukas prosessi. Prosessi ohjautuu välilli-

sesti vaikuttavista tekijöistä ja on viime kädessä enemmän tai vähemmän 

puitetekijöiden säätelemä. Päivähoidon laatua voidaan jäsennyksen avulla 

tarkastella sekä kunkin tekijän osalta erikseen, että kaikkien eri tekijöiden 

muodostamana kokonaisuutena. (Parrila, 2004) 

 

Hujala-Huttusen jäsennys on suhteellisen vakiintunut suomalaiseen päivä-

hoidon laatuun liittyvissä tutkimuksissa ja asiakirjoissa. Mallin sisältö on 

kuitenkin muuttunut ja kehittynyt varhaiskasvatuksen tutkimuksen ja  
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teorian myötä. (Parrila, 2004) Viimeksi mittaria on päivitetty Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet (2005) pohjalta. (Hujala & Fonsén 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3 Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli (Hujala & Fonsén  2010) 

5.4 Lapsen osallisuus arvioinnissa 

Koko suomalaisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen merkitys ja pää-

määrät kytkeytyvät siihen ajatukseen, että lapsi on mukana prosessissa. 

Lapsen hyvinvointi edellyttää, että hänen tarpeitaan ja näkemyksiään kun-

nioitetaan ja otetaan huomioon kasvatuksen ja toiminnan suunnittelussa. 

Iän ja itsenäisyyden kasvamisen myötä lapsi tuntee yhä enenevässä määrin 

olevansa oman elämänsä ja toimintansa ohjaaja. Lasten osallisuus tuodaan 

esille useissa varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa. Jo varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteiden arvopohjan määrittelyssä todetaan, että lap-

sen oma mielipide on otettava toiminnassa huomioon. Lisäksi varhaiskas-

vatussuunnitelmaan on kirjattu, että lasten suorittama toiminnan arviointi 

kuuluu osana varhaiskasvatuksen jatkuvaan kehittämiseen. Esiopetus-

suunnitelman perusteissa todetaan, että lasta tulee rohkaista ja ohjata niin, 

että hänestä kasvaa vähitellen aktiivinen puhuja ja kuuntelija. Lapsi totut-

tautuu kertomaan ja keskustelemaan omista tunteistaan, toiveistaan, mieli-

piteistään ja ajatuksistaan, sekä ilmaisemaan suullisesti havaintojaan ja 
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päätelmiään. Lasten kuuleminen ja osallistaminen on yksi keskeinen laa-

dukkaan varhaiskasvatuksen osatekijä.  (Heikka ym. 2009,18) 

 

Kasvattajilta kootut kertomukset ovat osoittaneet, että lapsen kuuntelemi-

nen aidosti voi ohjata aikuisen pohtimaan toimintaansa uudelleen ja tuoda 

samalla uusia oivalluksia työhön. Kuunteleminen auttaa myös sellaisen 

kapasiteetin tunnistamista lapsissa, joita aikuinen ei välttämättä aiemmin 

ole tiedostanut. Kun lasta kuunnellaan, on tavoitteena se, että lapsen omat 

ajatukset tavoitetaan mahdollisimman suoraan ja useasti ja että lapsi voi 

vaikuttaa siihen mitä asioita nostaa esille. Parhaiten tämä toteutuu vapaasti 

etenevissä keskusteluissa. Aikuisilla tulisi olla aikaa kuulla lapsia kaikissa 

mahdollisissa tilanteissa ja sallia vapaa keskustelu mahdollisimman usein. 

(Heikka ym. 2009, 83, 88) 

 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimuksen päälähtökohtana oli halu kuulla, mitä lapsella on oikeasti sa-

nottavana. Tutkimustiedon valossa on nähtävissä, että lapset ovat osaavia, 

uteliaita, tiedonhaluisia, toiminnallisia, aktiivisia ja yhteistyöhakuisia. Las-

ten aseman ongelmana on se, että lapsilla ei ole tavallisesti mahdollisuutta 

tuoda omia ajatuksiaan ja aloitteitaan esille. Lapsia pyritään perinteisesti 

muuttamaan ja he ovat toiminnan kohteita osallisuuden sijasta. Työntekijät 

haluavat lasten parasta ja kannattavat lapsilähtöisyyttä. Perinteisesti kasva-

tus- ja opetuskulttuuri on kuitenkin pyrkinyt opettamaan ja kasvattamaan 

lasta. Kasvatustyön eksperttiyteen ei ole kuulunut se, että myös ammatti-

lainen voi oppia lasta kuuntelemalla. Osin tämän takia ammattilaiset suun-

nittelevat toiminnan ja tekevät tarvittavat aloitteet. Mikäli lapselle halu-

taan luoda tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia osallisuuteen, on aikuisten muu-

tettava toimintaorientaatiotaan. (Karlsson, 2000, 182-183) 

 

Lasten tutkimiseen on kehitetty monia menetelmiä, mutta mikään niistä ei 

tuntunut täysin sopivalta, kun haluttiin samaan aikaan sekä mahdollisim-

man aidosti kuulla lasta, että saada spesifimpää tietoa päivähoidon työnte-

kijöitä kiinnostavista asioista. Kuulemisen välineeksi haluttiin luoda me-

netelmä, joka on myös lapsille mielekäs ja motivoiva. Lasta ei haluttu kah-

lita puhtaisiin haastattelutilanteisiin, jotka voivat joskus tuntua lapsista ah-

distavalta. Näin pyrittiin samalla minimoimaan myös aikuisen johdattelun 

mahdollisuus. Kyselylomakkeet ovat osaltaan lasten kanssa toteutettavina 

hankalia. On vaikeaa tietää onko se aikuinen, joka on kyselylomakkeen 

lapsen kanssa täyttänyt joko johdatellut lasta tai tehnyt liian hätiköityjä 

johtopäätöksiä. Lapselle ominaisinta toimintaa ja ilmaisemista ovat pe-

laaminen ja leikki.  

 

Tutkijat ovat olleet kautta aikojen kiinnostuneita siitä, mikä on leikin mer-

kitys lapsen kehityksessä. Leikeissä lapsi työstää useita kohtaamiaan asioi-

ta. Leikin aiheena voivat olla niin järkyttävät, kuohuttavat ja uhkaavat ko-

kemukset. Myös suuret ilon ja onnistumisen kokemukset käydään läpi lei-

kin maailmassa.  Leikki on lapselle myös luontainen keino sopeuttaa omaa 

itseään ja tarpeitaan todellisuuteen. Leikissä lapsi voi olla aktiivisessa roo-

lissa. (Sinkkonen, 2004, 70-73) 
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Yhteiset pelit ja yhteinen leikki ovat yksi tärkeimmistä keinoista, joilla 

voidaan lapsen elämässä yhteenkuuluvuuden tunnetta ilmaista. Jotkut lei-

kit ohjaavat lapsia enemmän keskusteluun, joissa käsitellään erilaisia vai-

keampia aiheita, kuten eettisyyteen ja filosofiaan liittyviä aiheita. Lapset 

osallistuvat päivänsä aikana paljon toimintoihin, jotka eivät liity leikkiin. 

Perinteisesti lapsi on aikuisten toiminnan kohteena. He pukeutuvat, ruo-

kailevat, lepäävät, kattavat pöytiä jne. aikuisten toivomuksesta. Lasta halu-

taan kasvattaa, kehittää, hoitaa ja opettaa. Onkin tärkeää tuoda leikillisyyt-

tä mukaan niihin toimintoihin, joiden tavoitteet ovat aikuisen asettamia ja 

jotka ovat aikuisjohtoisia. (Hännikäinen, 2004, 150-157) Kun tarkastelun 

kohteeksi otetaankin toiminta lapsen sijasta, saadaan näkyviin lapsen ja 

lapsiyhteisön näkökulma. (Karlsson, 2005, 174-175) 

 

Sadutuksesta inspiraationsa saanutta kerrontaa, valokuvia, lapsen hyvin-

voinnin edellytyksiä, perustarpeita, kansainvälisesti sovittuja lasten oike-

uksia ja Forssan kaupungin kasvatus- ja vapaa-aikatoimen omia palvelulu-

pauksia työstäen Forssassa koottiin peli lapsiarvioinnin välineeksi.  

6.1 Sadutus 

Sadutus on menetelmä, jota on käytetty jo kaksikymmentä vuotta erilaisis-

sa tilanteissa. Menetelmänä se on yksinkertainen, mutta sen avulla on silti 

kehitetty nopeasti monia uusia oivalluksia, innovaatioita ja ideoita arkisiin 

tilanteisiin. Menetelmä edellyttää aitoa halua kuunnella lasta. (Riihelä, 

2004, 188) 

 

Tarinoiden ja satujen kertominen on aina ollut ihmiskunnalle tärkeää. Ker-

tomuksien avulla on välitetty kulttuuria, ilmaistu itseä ja vietetty yhteistä 

aikaa. Ihminen rakentaa tarinoiden avulla omaa identiteettiään samalla, 

kun luo maailmankuvaa ja löytää paikkaansa kulttuurista. Kerronta on il-

maisun muoto, jota käyttää niin yksilöllinen kuin kollektiivinenkin tiedos-

taminen. Muistamisen prosessissa mielikuva muuttuu sanoiksi ja muista-

minen kertomukseksi. (Karlsson, 2000, 82) 

 

Sadutus koostuu neljästä vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa aikuinen ke-

hottaa lasta kertomaan sadun, kertomuksen tai tarinan. Toinen vaihe muo-

dostuu siitä, että aikuinen kirjaa lapsen kertoman ylös sanatarkasti. Myös 

mahdolliset äännevirheet, virheelliset sanajärjestykset tms. kirjataan juuri 

niin kuin lapsi ne sanoo. Kolmannessa vaiheessa aikuinen lukee kirjoitta-

mansa tarinan lapselle ja neljännessä vaiheessa tekstiä muokataan ja korja-

taan, mikäli kertoja niin haluaa. Sadutusmenetelmässä keskustelun kulkua 

ei ohjata, eikä tarinaa arvioida. Tarinan kertoja päättää mitä hän halua ker-

toa ja miten, tai mitä hän haluaa jättää kertomatta. (Riihelä, 2004, 188-

189) 

 

Sadutus on lapsen omaehtoista kerrontaa. Sadutuksella tavoitellaan sitä 

henkilökohtaisen kokemuksen aluetta, joka on meillä jokaisella. Jokaisella 

ihmisellä on omaan kokemukseen perustuvaa tietoa, jota pyritään sadutuk-

sella tuomaan esiin rikkomatta kuitenkaan yksityisyyden suojaa. Se, että 

kertomukset jätetään arvioimatta antaa kertojalle mahdollisuuden asettaa 
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sanansa niin, että hänen omat ajatuksensa ja kokemuksensa heijastuvat 

niistä. (Riihelä, 2004,189) 

 

Sadutusta voidaan soveltaa myös muihin ilmaisutapoihin kertomuksen ja 

leikin lisäksi. On olemassa musiikkisadutusta, tanssisadutusta, liikun-

tasadutusta jne. Lisäksi eri aloilla on muokattu sadutuksen työskentelyta-

poja osallistavan ja vastavuoroisen toimintakulttuurin aikaan saamiseksi. 

Sadutus on muutakin kuin aikuisen tekemä tehtävä lapselle. Se on vasta-

vuoroinen tapahtuma aikuisen ja lapsen välillä. Lasten tiedon tuottamisen 

ja kulttuurin lisäksi sadutus on myös paneutuvaa kuuntelemista ja vaka-

vasti ottamista. Sadutus on ajatusten aktiivista vastaanottamista ja niiden 

eteenpäin viemistä. (Karlsson, 2005, 12-13) 

 

Myös sadutusta voidaan käyttää menetelmänä väärin. Lasten tarinoita voi-

daan vähätellä tai pitää niistä saatavaa tietoa epäolennaisena. Lapset vais-

toavat herkästi aikuisen asenteen, vaikka aikuinen ei mitään ääneen sa-

noisikaan. On tärkeää välittää lapsille viesti siitä, että aikuinen haluaa 

kuulla mitä lapsella on kerrottavanaan. Kertoja ei saa olla aikuiselle yh-

dentekevä, vaan aikuisen on oikeasti oltava kiinnostunut juuri tarinaa ker-

tovan lapsen tarinasta. (Karlsson, 2000, 172-173) 

 

6.2 Valokuvan voima 

Varsinkin erityislasten kanssa käytetään erilaisia puhetta tukevia mene-

telmiä. Tällaisia ovat mm. viittomat ja kuvaviestintä. Kuvia käytetään päi-

vähoidossa laajemminkin vuorovaikutuksen, arjen ja oppimisen tukena. 

Kuvat auttavat meitä kaikkia tulkitsemaan ympäristöämme esimerkiksi 

erilaisten opasteiden muodossa. Pian keksimisensä jälkeen valokuvaus va-

kiinnutti roolinsa keskeisenä visuaalisen informaation tallennusmenetel-

mänä monilla tieteen aloilla. Nykylapset opiskelevat väkisinkin aiempia 

sukupolvia enemmän visuaalista lukutaitoa, koska informaatio muodostuu 

yhä enenevässä määrin visuaaliseksi.  Valokuva on viestinnällinen väline, 

eikä sen käyttö vaadi teknistä tai taiteellista osaamista. (Hentinen, 2009, 

36-37) 

 

Valokuvaa on alettu viime vuosina käyttää yhä enemmän erilaisten terapi-

oiden välineenä. Valokuvan arkinen luonne antaa mahdollisuuden sille, et-

tä valokuvaa voidaan soveltaa monella eri tavalla. Skaala käytön moninai-

suudessa liikkuu aina kuvien katselusta, itse otettuihin kuviin ja luoviin 

henkilökohtaisiin kuvaustilanteisiin. Valokuva on myös muistamisen väli-

ne. Ns. kuvaprojektioissa hyödynnetään sitä, että valokuvan merkitys on 

aina ensisijaisesti kuvan katsojan henkilökohtainen prosessi. (Halkola 

2009, 16-18) Sama kuva voi merkitä eri asioita eri katsojalle.  

 

Lapselle kehittyy ensimmäisenä visuaalinen lukutaito. Tämä taito kehittyy 

jo esikielellisessä vaiheessa. Amerikkalainen tutkija Richard Sinatra kut-

suu tätä primaariksi visuaaliseksi lukutaidoksi. Tässä vaiheessa lapsi am-

mentaa oppinsa pääsääntöisesti erilaisista visuaalisista ja motorisista är-

sykkeistä. Lapsi oppii tunnistamaan visuaalisia muotoja ja olemaan vuo-

rovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Oraalinen lukutaito kehittyy puheen 
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kehityksen myötä 2-6 ikävuoden välillä. Tällöin esineet alkavat edustaa jo-

tain asiaa. Kielestä alkaa kasvaa symbolisen ajattelun jatke. Kolmas luku-

taito on kirjallista lukutaitoa. (Hentinen, 2009) 

 

6.3 Lasten laatupeli 

Rakensin opinnäytetyönäni päivähoidon laadunarviointia varten lasten laa-

tupelin. Rakentamisen tukena ja taustaryhmänä toimi Forssan kaupungin 

varhaiskasvatuksen laatutiimi. Mielenkiintoisia vinkkejä pelin rakentami-

seen sain myös siltä esiopetusryhmältä, jossa teen työtä lastentarhanopet-

tajana päivittäin. Lapset olivat alusta lähtien hyvin kiinnostuneita pelistä ja 

sen tarkoituksesta.  

 

Peli kulki ensin työnimellä Kodomo ichi. Työnimen innoittajana toimivat 

kautta aikojen lapsia kovasti kiinnostaneet japanilaiset lastenohjelmat. Po-

kemon ja Bakugan ovat tämän päivän lapsille tuttuja hahmoja, samoin kun 

jo vuosia sitten ensimmäistä kertaa nähty Hopeanuoli. Kodomo ichi on ja-

pania ja se tarkoittaa ”lapset ensin”. Myöhemmin huomasin, että peli tar-

vitsi yksinkertaisemman nimen. Kysellessäni lapsilta nimiehdotuksia pelil-

le, huomasin, että ehdotukset olivat hyvin konkreettisia: mielipidepeli, ku-

vapeli, leikkipeli. Lopulta pelin nimi muuttui sellaiseksi, että se on hyvin 

konkreettinen niin lapsille kuin aikuisillekin: Lasten laatupeli. Peli koos-

tuu valokuvista, sadutuksesta innoituksensa hakeneesta kerronnasta, ky-

symyksistä, avoimista jatkokysymyksistä ja leikkiosuudesta. Pelin on tar-

koitus houkutella lapsia myös vuoropuheluun keskenään.  

 

Varhaiskasvatuksessa on paljon erilaista materiaalia, jonka hankintahinta 

on kuitenkin usein varsin suuri. Lasten laatupelistä haluttiin peli, joka voi-

daan koota ja toteuttaa missä tahansa päiväkodissa kohtuullisin kustannuk-

sin.  

6.4 Pelin välineistö 

Koska lapselle kehittyy ensimmäisenä visuaalinen lukutaito, oli luontevaa 

ottaa peliin valokuvia oppimisympäristöstä. Oppimisympäristöllä tarkoite-

taan sitä fyysistä ympäristöä, jossa lapsen oppiminen tapahtuu. Siihen 

kuuluvat olennaisesti rakennukset ja tilat, sekä oppimisvälineet ja oppima-

teriaali. Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen 

vaikuttavat toisaalta myös vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät 

tekijät. Oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kasvua. Sen tulee olla 

fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, sekä tukea oppilaan ter-

veyttä. Sen pitää tukea myös opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta 

ja ohjata oppilaita toimimaan ryhmän jäseninä. Tavoitteena tulee olla 

avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri. (Opetushallitus 2004)  

 

Kuva oppimisympäristöstä toimii lapselle muistamisen välineenä ja apuna 

verbaaliseen tuotokseen. Peliä varten päiväkodin eri tiloista otettiin kuvia. 

Lapsi on kokonaisvaltaisemmin ja konkreettisemmin sidoksissa siihen 

ympäristöön, missä hän kulloinkin elää. Erityisen paljon lasta koskettaa 
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päiväkotien ja oppilaitosten ulkoiset puitteet. Päiväkotien sijainnilla, ulko-

näöllä ja toiminnallisilla puitteilla on suuri merkitys lapsen elämässä. 

Myös taukojen aikana tulee olla mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen, 

joka lisää yhteishenkiä.  Wc-tilojenkin sijainnilla on merkitystä. (Taski-

nen, 2006)  

 

Kuvia ei lavastettu, eikä niissä ollut ihmisiä, jotta lasten tarinat eivät koh-

distuisi kuvassa esiintyvään ihmiseen tai hahmoon. Koska lasten mielipi-

teistä haluttiin konkreettisia, otettiin kuvat niistä tiloista, missä lapset viet-

tävät eniten aikaansa. Jos kuvia otetaan kaikista päiväkodin tiloista, niin 

peli kasvaa liian isoksi ja lasten arjen kannalta jopa epäolennaiseksi.  

 

Kuvat pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan visuaalisesti lapsen 

näkökulmasta. Pelihetkessä kuvien käsittelyyn liitettiin sadutuksen innoit-

tamaa kerrontaa ja kysymyksiä.  

 

      
 

Kuva 1 Peliä varten tehdyt kuvakortit 
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Perinteisissä haastatteluissa ja ryhmähaastatteluissa on vaarana se, että ai-

kuinen joutuu ”vetämään vastauksia lapsista ulos”, jolloin tilanne kääntyy 

helposti siihen, että aikuinen kysymyksillään johdattelee lasta. Pelitilan-

teen odotettiin olevan lapsille vapauttava ja hauska kokemus ja siinä halut-

tiin tarjota lapselle tilaisuuksia nostaa myös niitä asioita esille, joita aikui-

nen ei välttämättä huomaa kysyä. Tilanteen oli siis tarkoitus pyrkiä dialo-

gisuuteen, jossa aikuinen on vähemmän kyselijä ja haastattelija ja enem-

män aktiivinen keskusteluun osallistuja.  

 

Pelistä haluttiin tehdä lapselle motivoiva ja palkitseva. Tästä syystä pelistä 

rakentui yhteispeli, jossa 2-3 lasta pelaa ikään kuin aikuista vastaan, saa-

dakseen aikuiselta peliä varten kootun leikkimateriaalin. Leikkimateriaa-

liin pääsi käsiksi, kun oli kerännyt aikuisen ”timanttikorista” riittävästi ki-

viä joukkueen yhteiseen koriin.  

 

    

Kuva 2 Timentteja ja korit 

 

Lapselle on palkitsevampaa keskustella kavereiden kanssa asioista, kuin 

vastailla yksin aikuisen esittämiin kysymyksiin. Ryhmä haluttiin kuitenkin 

pitää pienenä, jotta pelin pelaamisesta ei tulisi liian kaoottista ja peliin 

osallistuva aikuinen pystyisi keskittymään hyvin jokaiseen pelaajaan. Ys-

tävien kanssa käydyn keskustelun odotettiin antavan aikuiselle enemmän 

vastauksia kuin jos pelaajia olisi ollut vain yksi. Peliä varten hankittiin ku-

vien lisäksi lasikiviä ja kaksi pientä koria.   

 

Leikkiosuutta varten koottiin koriin pieniä hahmoja. Prototyyppipelissä 

leikkihahmot koottiin amigurumeista, pienistä virkatuista pehmoeläimistä 

ja –hahmoista. Leikkiosuus voi kuitenkin koostua mistä tahansa leluista tai 

hahmoista. Oleellista on, että lelut eivät ole arkisin käytössä, vaan ne liit-

tyvät ainoastaan pelin pelaamiseen ja kiinnostavat lapsia.  
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Kuva 3 Peliä varten virkatut amigurumit 

 

Amigurumi-hahmoja ei sitonut mikään varsinainen teema, sillä leikin ei 

haluttu kulkevan minkään lapsille jo entuudestaan tutun leikkiteeman mu-

kaisesti. Peliin koottu leikki on ikään kuin nukkekotimainen rakentelu-

leikki, jossa lapset saivat valita itselleen hahmon ja rakentaa näille sitten 

erilaisista välineistä paikan, jossa on hyvä olla. Muu rakenteluun tarvittava 

leikkimateriaali haalittiin niin lasten kuin peliä pelanneen aikuisen toimes-

ta eri puolilta taloa leikkihetken aikana, koska ei haluttu, että esillä oleva 

leikkimateriaali ohjaa lapsen ajattelua. Aikuinen on mukana leikissä, lä-

hinnä kuitenkin havainnoitsijan, välineiden kerääjän ja mahdollisten ky-

symysten esittäjänä, ei vetävässä roolissa. Tavoitteena oli, että leikin ku-

lusta aikuinen pystyisi havainnoimaan vielä lisää lapsinäkökulmaa hyvin-

voinnista ja viihtymisestä.  

 

Peliä varten tarvitaan valokuvia, joiden teettäminen ei ole erityisen kallis-

ta. Leikkiosuuden hahmot voi koota jo olemassa olevista leluista tai tehdä 

itse. Päiväkodeista myös yleensä löytyy erilaisia koreja tai rasioita timant-

tien keräämistä varten, yksinkertaisimmillaan timantit voidaan kerätä 

vaikka paljaalle pöydälle. Timantteina voi toimia mikä tahansa pieni kerät-

tävä materiaali, jota on paljon. On se sitten muovisia timantteja, lasihel-

miä, simpukoita, nappeja tms. Kerättäviä tavaroita pitää olla 1 per kuva ja 

lapsi. Eli jos peliä pelaa kaksi lasta, tulee timantteja olla kaksi jokaista ku-

vaa kohti. Jos pelaajia on kolme, niin timantteja on varattava kolme jo-

kaista kuvaa kohti niin, että jokainen lapsi voi ”tienata” jokaisesta kuvasta 

yhden timantin.  
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6.5 Pelin kulku 

Ennen pelin aloittamista on tärkeää kertoa lapsille miksi peliä pelataan ja 

mitä sillä pyritään saavuttamaan. On tärkeää teroittaa lapsille sitä, että pe-

lin avulla aikuiset saavat lapsilta sellaista tärkeää tietoa, mitä on muuten 

vaikea kerätä ja että kerättyjen tietojen varassa aikuiset pystyvät ottamaan 

paremmin huomioon lasten toiveita siitä mitä päiväkodissa tapahtuu. Tä-

hän osuuteen kannattaa panostaa, sillä se luo lapsille motivaatiota pelata 

peliä ja panostaa sen osa-alueisiin.  

 

Peliä vetävällä aikuisella ja lapsilla on edessään päiväkodista otettuja ku-

via nurinpäin käännettynä ja kori, jossa timantit ovat. Lapsille annetaan 

tyhjä kori, johon he yrittävät yhdessä kerätä mahdollisimman monta ti-

manttia kertomalla tarinoita valokuvista.  

 

Lapset kääntävät vuorotellen yhden kuvakortin. Aikuinen ohjeistaa lapsia 

kertomaan kuvista. Ohjaavia kysymyksiä voivat olla lapsesta riippuen 

esimerkiksi: ”Kerro kuvasta kertomus.” ”Mitä kuvasta tulee ensimmäisenä 

mieleen?” ”Mitä kuvassa voisi tapahtua?” ”Jos sinä olisit kuvassa, niin mi-

tä siellä voisi tapahtua?” Riippuu lapsen persoonasta millä lailla hän halu-

aa kertomuksensa aloittaa ja siksi lapsi voi tarvita kertomisen aloittamisen 

tueksi useampia kysymyksiä.  

 

Jokaisella lapsella on mahdollisuus kertoa oma tarinansa kuvasta tai jatkaa 

edellisen tarinaa. Tarinat voivat olla lyhyitä tai pitkiä ja niissä huomioi-

daan kertojan ikätaso. Isompi lapsi kuvailee todennäköisesti enemmän, 

kun taas pieni kertoja voi nostaa kuvasta esiin vain yhden pienen asian 

muutamalla sanalla. Tärkeää on se, mitä asioita lapset nostavat kuvasta 

esiin, ei tarinoiden pituus tai niiden totuuspohja. Kortin kääntänyt lapsi 

aloittaa kertomisen ja sen jälkeen toiset joko kertovat omansa tai jatkavat 

aloittajan juttua. Pelaajat voivat kertoa kuvasta myös lomittain yhteistä ta-

rinaa. Lapset inspiroituvat usein toistensa kertomuksista ja silloin nousee 

tärkeäksi havainnoida mitä uutta olemassa olevaan keskusteluun seuraava 

kertoja tuo.  

 

Vaikka keskustelu kuvasta käynnistyykin usein kysymyksellä, pyrkii ai-

kuinen pelin aikana lasten kanssa dialogisuuteen enemmän, kuin kyselyyn. 

Dialogissa aikuinen voi tehdä aloitteen omien ennakko-oletustensa pohjal-

ta ja luoda näin kommunikaatiosuhdetta. Ennakko-oletukset ovat eräänlai-

nen väylä kohti dialogia. Kun lapsi on saanut kertoa oman kokemuksensa 

tai asiasta heränneen kertomuksen, keskustelu kokee luonnollisen lopun ja 

voidaan siirtyä seuraavaan kuvaan. Dialogissa erilaisten ilmaisutapojen 

laadut ovat merkittäviä. Esimerkiksi hiljaisuus voi pitää sisällään ihmis-

suhteessa koettuna pelkoa, vihaa ja avuttomuutta. (Tuomi, 2009, 79-80) 

 

Kun kuvasta esiin nousevat asiat ja kertomukset on kerrottu, aikuinen esit-

tää lapsille kysymyksen, johon voi vastata kyllä tai ei. Tämän jälkeen ai-

kuinen voi vielä esittää avoimia jatkokysymyksiä tai pyrkiä saamaan lisä-

tietoa dialogin kautta. Tämän tavoitteena on tarkentaa tai etsiä taustaa lap-

sen vastaukseen. Pelin on tarkoitus olla vuorovaikutuksellinen, mutta ei 

johdatteleva. Jos lapsi ei halua tai osaa kertoa enempää, niin häntä ei saa 

painostaa, vaan siirrytään rauhallisesti seuraavaan kuvaan. Aikuisen on 
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hyväksyttävä lapsen vastaus ja sitä kautta lapsen kokemus asiasta sellaise-

na kuin se on, vaikka lapsi ei ehkä osaakaan selvittää syitä kokemuksensa 

taustalla. Jokaisesta kertomuksen ja kysymyksen yhdistelmästä jokainen 

lapsi saa yhteiseen koriin timantin aikuisen korista. Kolmella pelaajalla on 

siis mahdollisuus saada kolme timanttia yhdestä kuvasta.  

 

Pelin tavoitteena lapsille on kerätä timantteja niin paljon, että niitä tulee 

enemmän kuin aikuisella on. Kun kaikki kuvat on käsitelty jollain tavoin, 

ja timantteja on kertynyt lasten koriin enemmän, he pääsevät toiseen osi-

oon, jossa he saavat leikkiä ainoastaan peliä varten kootulla leikkimateri-

aalilla. Jokainen saa valita mieleisensä leikkihahmon ja yhdessä rakenne-

taan näille hahmoille oma paikka palikoista, kankaista yms. päiväkodista 

löytyvistä tavaroista. Pelihetkestä valokuvaosuus nauhoitetaan, koska pe-

lissä nousee esiin paljon asioita, joita on mahdotonta muistaa tai kirjata 

ylös ilman että se häiritsee pelin kulkua. Aikuisen tavoitteena on paitsi 

saada vastaukset kysymyksiinsä, myös tukea lasten välistä keskustelua, 

sekä pyrkiä kohti dialogisuutta. 

 

Leikkiosuudessa aikuinen käyttää työvälineenä osallistuvaa havainnointia. 

Osallistuva havainnointi koostuu suorasta havainnoinnista, vuorovaikutuk-

sesta, muistiinpanojen tekemisestä, haastattelusta ja näiden analysoinnista. 

Leikkiosuuden havainnoinnin aikana pyritään perehtymään lasten väliseen 

inhimilliseen kanssakäymiseen. Peliä pelaava aikuinen yrittää samaan ai-

kaan pysyä osallisena ja ulkopuolisena leikissä. Osallistuessaan leikkiin 

mm. kokoamalla lapsille leikkivälineitä, aikuinen on osallinen leikissä. 

Ulkopuolisena hän kuitenkin havainnoin leikkien tapahtumia ja pohtii sa-

malla omia reaktioitaan. Osallistuva havainnointi edellyttää intensiivistä ja 

jatkuvaa havainnointia. Se pitää sisällään katselua, kuuntelua ja keskuste-

lua. Erityisesti menetelmän käyttäminen vaatii aikuiselta uteliaisuutta, 

tarkkaavaisuutta, sekä halua kuulla aidosti lasten mielipiteitä. Näin peliä 

pelaava aikuinen pystyy huomaamaan sellaisia yksityiskohtia ja asioita 

lasten leikistä, jotka päiväkodin arjessa helposti sivuutetaan. (Törrönen, 

1999, 222) 

 

Koska lapsen mielipiteen selvittäminen tarvitsee tuekseen aina luotettavan 

suhteen mielipidettä selvittävään aikuiseen, on tarkoituksenmukaista, että 

jokaisessa päiväkodissa menetelmää käyttävät lapsille tutut aikuiset. Tästä 

syystä jokainen päiväkoti toteuttaa menetelmää myöhemmin oman henki-

lökuntansa toimesta. 

 

6.6 Peliin liittyvät kysymykset 

Forssan kaupungin varhaiskasvatuksen laatutiimi kokosi yhdessä kaikille 

päiväkodeille yhteiset kysymykset. Jokainen päiväkoti Forssan kaupungis-

sa ja mahdollisesti myös muissa kaupungeissa voi rakentaa pelin omista 

lähtökohdistaan käsin. Forssassa haluttiin tehdä yhtenäiset kysymykset 

kaikille kaupungin päiväkodeille, jotta niihin saadut vastaukset ovat ver-

tailukelpoisia keskenään. Jokainen päiväkoti ja niissä olevat ryhmät saavat 

siis talo- ja ryhmäkohtaista palautetta lapsilta pelin siinä osiossa, jossa 

käydään läpi päiväkodista otettuja kuvia ja kuunnellaan lasten vapaata ker-
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rontaa. Kysymyksistä Forssan kaupungin varhaiskasvatus saa vertailukel-

poista ja aikuisille tärkeää tietoa lapsilta päivähoidon laadusta. Lopuksi 

vielä leikkiosuus tuo yleisemmin esille lapsinäkökulmaa siitä, mitä tarvi-

taan hyvään oloon.  

 

Laatutiimin kanssa käydyn keskustelun pohjalta pilottipeliä varten valittiin 

seuraavat kysymykset:  

 

1. Tuletko mielelläsi päiväkotiin?  

2. Onko sinulla kavereita?  

3. Onko päiväkodissa kivoja tavaroita?  

4. Saatko leikkiä tarpeeksi?  

5. Pääsetkö mukaan leikkeihin? 

6. Saatko syödä rauhassa? 

7. Kuunteleeko aikuinen sinua? 

8. Pääsetkö syliin jos haluat? 

9. Saatko vessarauhan päiväkodissa?  

10. Pidätkö päivälevosta?  

11. Onko päiväkodissa hyviä sääntöjä?  

12. Onko päiväkodissa jotain pelottavaa?  

 

Kysymyksiä tuli 12 ja kuvia pilottipeliä kohden tuli 11. Vaikka kokonai-

suudessaan kuvia otettiin 16, niin ainoastaan oman ryhmän ja yhteiset tilat 

käsittävät kuvat otetaan sitä pelaaville lapsille. Kysymyksiä ei sidota mi-

hinkään kuvaan, koska lapset nostavat kuvia aina eri järjestyksessä. Vii-

meiselle kuvalle kysymyksiä tulee pilottikohteessa kaksi.  

 

Jokaisessa päiväkodissa kuvia tulee eri määriä jo arkkitehtuurisista syistä. 

Saman talon sisällä samaa peliä pelaavilla lapsillakin voi olla eri määrä 

kuvia riippuen ryhmästä ja siitä millaiset tilat heillä on ryhmäkohtaisesti 

käytössä. Tästä syystä kysymyksien esittäminen täytyy sovitella talokoh-

taisesti kuviin. Kysymyksiä voi olla yksi tai kaksi kuvaa kohti. 

  

6.7 Kuvat pilotointia varten 

Peliä kokeiltiin Pihakoivun päiväkodissa kahdessa esiopetusryhmässä.  

Pilottikohteesta otettiin kuvia kaikkiaan 16. Kun näistä kuvista otetaan pe-

liryhmää varten kuvia käyttöön, niin peliä kohden kuvia tuli 11. Kuvat py-

rittiin ottamaan sellaisesta kuvakulmasta, mistä lapsi tilan näkee. Aina tä-

mä ei kuitenkaan ollut mahdollista johtuen kameran tekniikasta ja/tai tilo-

jen rakenteesta. Kuvia ei lavastettu millään lailla, vaan niissä on kuva ti-

lasta, jossa voi tapahtua monta eri asiaa. Kuvissa ei näy myöskään henki-

löitä tai hahmoja.  
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Kuvia otettiin pilottipeliä varten kahden esiopetusryhmän tiloista, sekä 

niistä talon yhteisistä tiloista, joita esiopetusikäiset käyttävät. Kuvia tuli 

kaikkiaan 16:  

 

 Kaksi huonetta/ryhmä, yhteensä neljä kuvaa 

 tuulikaapit, yhteensä kaksi kuvaa 

 eteiset, yhteensä kaksi kuvaa 

 päiväkodin yhteinen sali 

 yhteinen pikkukeittiö 

 vesileikkihuone 

 esiopetusryhmien pienryhmätila 

 oman osaston wc:stä, yhteensä kaksi kuvaa 

 päiväkodin kahdesta eri piha-alueesta.  

 

Osasto 

 

Osasto on tila, jossa lapset askartelevat, pelaavat, tekevät tehtäviä, ruokai-

levat ja leikkivät vapaasti. Ryhmän muissa tiloissa ei ole pöytiä, joten 

kaikki sellainen toiminta, joka tarvitsee onnistuakseen pöytätason, tapah-

tuu osastossa.  

 

    

Kuva 4  Menninkäisten osasto 
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Kuva 5 Hiirenkorvien osasto 

 

Nukkumahuone 

 

Nukkumahuone on se tila, jossa lapset viettävät lepohetkeä. Samassa tilas-

sa myös leikitään niin vapaasti kuin ohjatustikin.  Nukkumahuoneeseen 

liittyvät voimakkaasti myös sadut ja musiikkituokiot. Nukkumahuoneesta 

käytetään yleisesti Pihakoivussa nimeä ”nukkari”.  

 

      

Kuva 6  Menninkäisten ”nukkari” 
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Kuva 7 Hiirenkorvien ”nukkari”  

Talon yhteinen Sali 

 

Salissa vietetään yhdessä päiväkodin erityisiä tilaisuuksia. Siellä liikutaan, 

lauletaan ja joskus myös leikitään. Salissa tapahtuu aina. Jokaisella ryh-

mällä on myös omat päivänsä käyttää salia erilaiseen toimintaan. Hiiren-

korvat ja Menninkäiset käyttävät salia keskiviikkoisin ja torstaisin jump-

paan, musiikkiin, esitysten harjoitteluun yms.  

 

     

Kuva 8  Sali 

 

Pienryhmätilat 

 

Pihakoivussa on erilaisia pienryhmätiloja, joita käytetään yhdessä muiden 

ryhmien kanssa. Tällaisia tiloja ovat pikkukeittiö, vesileikkihuone ja esi-

opetuksen oma pienryhmätila.  
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Pikkukeittiötä käytetään pääasiassa leipomiseen, salaattien tekemiseen 

yms. pienryhmien kanssa. Esiopetusryhmät eivät ole paljon käyttäneet 

keittiötä, mutta siitä huolimatta kuva päätettiin ottaa mukaan peliin. Tila 

on kuitenkin jokaisen ryhmän käytettävissä ja toisaalta oli mielenkiintoista 

kuulla mitä lapset tilasta kommentoivat.  

 

 

    

Kuva 9 Pikkukeittiö 

 

Esiopetuksen pienryhmätilaan on koottu esiopetusikäisille erilaisia ns. 

koritehtäviä, jotka vaihtuvat toimintakauden aikana muutamaan otteeseen. 

Tehtäviä tehdään mahdollisimman itsenäisesti niin, että aikuinen on kui-

tenkin välittömässä läheisyydessä valmiina auttamaan.  

 

    

Kuva 10 Esiopetuksen pienryhmätila 
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Vesileikkihuone on käytössä pienemmillä vesiallasleikkien muodossa. 

Isommat kokeilevat kelluttamista, maalaavat, liisteröivät ja tekevät muita-

kin sotkua aiheuttavia toimintoja vesileikkihuoneessa.  

 

      

Kuva 11  Vesileikkihuone 

 

 

Ulkoilualueet 

 

Pihakoivun päiväkodin piha on jaettu kahteen osa-alueeseen, joissa mo-

lemmissa vietetään aikaa yleensä päivittäin. Siksi oli tarpeellista ottaa mo-

lemmat piha-alueet osaksi peliä. Kummassakin pihassa on erityispiirteitä, 

jotka mahdollistavat erilaisia ohjatun toiminnan ja vapaan leikin mahdolli-

suuksia. Piha-alueista tulisi olla kuvat eri vuodenaikoina, koska vuodenai-

ka sanelee paljon toimintaa ja se vuodenaika, joka näkyy pelissä olevassa 

kuvassa nostattaa siihen liittyviä mielikuvia lapsen mieleen. Tavoite olisi-

kin, että peliä pelataan säännöllisesti eri vuodenaikoina otettuja kuvia 

käyttäen.  

 

Ulkoilualueiden kuvaaminen on haasteellista, koska tilat ovat usein suuria 

ja niiden kokonaisuutta on lähes mahdotonta saada kuvaan. Tärkeintä on 

kuitenkin se, että lapset pystyvät tunnistamaan kuvasta alueen, jota se esit-

tää. Pilottipeliin yläpihasta otettiin kuva siitä kulmasta, jossa esiopetus-

ryhmien ulko-ovet sijaitsevat.  
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Kuva 12 Yläpiha 

 

 

    

Kuva 13 Alapiha 
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Wc-tilat ja eteiset 

 

Wc-tilat ja eteinen ovat tiloja, joissa toimitaan paljon erilaisten siirtymäti-

lanteiden muodossa. Lapset joutuvat usein odottamaan vuoroaan ja jonot-

tamaan. Pukeutumistilanteissa monta lasta toimii yhtä aikaa pienessä tilas-

sa, samoin tuulikaapit ovat ahtaita tiloja, joissa voi tapahtua paljonkin asi-

oita, joita aikuisen on vaikea havainnoida tilanteen olemuksen, pienen ti-

lan ja suuren lapsijoukon takia.  

 

      

Kuva 14 Hiirenkorvien wc 

 

 

    

Kuva 15 Menninkäisten wc 
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Kuva 16 Menninkäisten tuulikaappi 

 

      

Kuva 17 Hiirenkorvien tuulikaappi 
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Kuva 18 Menninkäisten eteinen 

 

 

      

Kuva 19 Hiirenkorvien eteinen 
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7 TULOKSET JA ANALYYSI 

7.1 Pilottikohde 

 

Peli pilotoitiin Pihakoivun päiväkodin esioppilaiden kanssa. Pilotointia 

varten lasten vanhemmilta pyydettiin kirjallinen lupa lasten osallistumises-

ta. (Liite 1.) Pihakoivussa on tällä hetkellä 32 esioppilasta, joista 31 lapsen 

vanhemmilta saatiin lupa osallistua pelin pelaamiseen. Esioppilaat on jaet-

tu Pihakoivussa kahteen 16 lapsen ryhmään, Menninkäisiin ja Hiirenkor-

viin. Molemmissa ryhmissä on lapsi, jonka läsnäolo edellyttää pienryh-

mää. Hiirenkorvista osallistuivat kaikki 16 lasta ja Menninkäisistä 15 las-

ta. Menninkäisten osallistujista seitsemän oli tyttöjä, kahdeksan poikia, 

kun taas Hiirenkorvien osallistujista tyttöjä oli seitsemän ja poikia yhdek-

sän.  Kaiken kaikkiaan tyttöjä osallistui 14 ja poikia 17.  

 

Taulukko 1 Peliin osallistuneet lapset 

 

Menninkäiset Hiirenkorvat 

Tytöt Pojat Tytöt Pojat 

7 8 7 9 

 

 

Ryhmien henkilökunta koostuu kahdeksan aikuisen tiimistä. Ryhmissä 

toimii yhteistyötä tehden kaksi lastentarhanopettajaa, neljä lastenhoitajaa, 

kaksi avustajaa, sekä osan ajastaan erityislastentarhanopettaja. Osa erityis-

lastentarhanopettajan työajasta kohdistuu talon muihin ryhmiin.  

 

7.2 Aineiston analyysimenetelmä 

Koska pelistä suunnitellaan Forssan kaupungin päivähoidon laadunarvi-

oinnin välinettä, täytyy ottaa huomioon se, että kerätyn aineiston analy-

sointi ei saa olla käytännön työssä liian kuormittavaa. Hektinen päiväko-

din arki ei anna mahdollisuutta purkaa tuloksia viikkotolkulla, vaan ana-

lysoinnin täytyy pysyä nopeasti toteutettavana ja helpohkona. Kuvaosiosta 

on tästä syystä tarkoitus poimia ne ydinasiat, jotka nousevat esiin, sekä 

kiinnittää huomiota sävyyn jolla niistä puhutaan.  Tämän jälkeen työyhtei-

sössä suoritetaan arviointia siitä miten nämä asiat on huomioita työssä.  

 

Aineistosta poimitaan myös lasten antamia uudistamisideoita ja kritiikkiä. 

Arkityössä yksi henkilö voi koota aineiston ja jakaa sen sitten muulle työ-

yhteisölle. Vaihtoehtoisesti koko tiimi voi peluuttaa pieniä lapsiryhmiä ja 

koota yhdessä esiin nousseet asiat. Forssassa lapsilla on nimetyt lähiaikui-

set ja yksi vaihtoehto voisi olla, että lähiaikuinen pelaa peliä oman lapsen-

sa kanssa. Näin peliä voidaan hyödyntää lähiaikuisen ja lapsen välisen 

suhteen rakentajana. Helpoimmillaan jokainen työyhteisön jäsen pääsee 

osalliseksi lasten ajatuksista yksinkertaisesti kuuntelemalla niiden pelien 
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nauhat, joissa ei ole itse ollut pelaamassa. Mikäli tähän ei löydy mahdolli-

suutta, voidaan pelihetkissä nousseet asiat käydä läpi tiimipalaverissa kes-

kustellen tai niin, että ne kootaan paperille jokaisen tiiminjäsenen luetta-

vaksi.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuitenkin selvittää tuottaako peli sellaista 

tietoa, josta on hyötyä aikuisille laadunhallinnan välineenä. Tähän kysy-

mykseen vastaamista varten aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin menetelmiä käyttäen. Karkeasti aineiston analyysi jakautui 

kolmivaiheiseksi prosessiksi: 1) aineiston pelkistäminen, 2) aineiston 

ryhmittely ja 3) käsitteiden luominen. Pelkistämisvaiheessa tutkimukselle 

epäolennainen materiaali karsittiin pois. (Tuomi, 2009, 108-109) Lapsilta 

saatua informaatiota pelkistettiin karsimalla esimerkiksi lasten omaa per-

hettä koskevia asioita aineistosta pois. Perheitä ja omia vanhempia koske-

va keskustelu oli mielenkiintoista ja aikuisen työtä rikastuttavaa, mutta sitä 

ei voi varsinaisesti hyödyntää päivähoidon laadunarvioinnissa. Pelkistä-

misvaiheessa karsittiin myös ne kohdat pois, joissa oli havaittavissa aikui-

sen johdattelua.  

 

Liisa Karlsson (2000) keräsi Lapsille puheenvuoro-tutkimuksessaan lasten 

tarinoista adjektiiveja, substantiiveja ja verbejä tutkiessaan yhteisöllistä 

kuuntelun ja kerronnan menetelmää, sadutusta. Tätä menetelmää käytettiin 

myös opinnäytetyössä osana pelkistämistä. Kuvista käydyn keskustelun 

jälkeen aineistosta koottiin substantiivit, adjektiivit ja verbit, jotta nähtäi-

siin mitä asioita lapset nostavat eniten esiin. Lasten kerronnassa esiin 

nousseet negatiiviset ja positiiviset yhteydet huomioitiin analysoinnissa 

niin, että negatiiviset ja positiiviset maininnat erotettiin toisistaan. Aineis-

tossa nousi kuitenkin niin vähän esiin adjektiiveja, että niillä ei ollut ana-

lyysin kannalta lopulta merkitystä. Lopullisesti aineistosta analysoitiin ai-

noastaan substantiivit ja verbit. (Liite 2) 

 

Tämän jälkeen aineistoa klusteroitiin, eli ryhmiteltiin. Samoja asioita tar-

koittavat käsitteet ryhmiteltiin ja yhdistettiin luokiksi. Näin luotiin pohja 

tutkimuksen perusrakenteelle. Luokittelua pidetään yksinkertaisimpana 

analyysin menetelmänä. Asiat luokiteltiin niin, että esimerkiksi sanat ruo-

ka, syöminen ja ruokailu liitettiin kaikki ruokailutilanteen alle. Mikäli pe-

latessa ilmenee sävyeroja, tulee aineiston tarkastelussa huomioida mahdol-

liset erot. (Tuomi, 2009, 93, 110-111) 

 

Tämän jälkeen suoritettiin abstarhointi, jossa tutkimuksen kannalta olen-

nainen ja valikoitu tieto nostettiin esiin. Aineiston sisällönanalyysissa 

myös kvantifioitiin aineistoa, eli laskettiin kuinka monta kertaa sama asia 

esiintyi lasten kommenteissa. Kvantifioinnin avulla voitiin todentaa sitä 

miten monelle lapselle eri asiat olivat merkityksellisiä.  (Tuomi, 2009, 

110-111, 120) 
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Lopuksi kuvien ja kysymysten kautta saaduista aineistosta tehtiin yhteen-

veto, jossa otettiin huomioon myös leikkiosuudessa havaittuja asioita. Yh-

teenvedossa yhdistettiin asioita niin, että jos kuvakeskustelussa ja kysy-

mysosiossa käytiin läpi samoja asioita, nämä nivottiin yhteen isomman ot-

sikon alle. Yhteenvedossa esimerkiksi sisustukseen, leikkivälineisiin ja ti-

lojen käyttöä koskeviin tietoihin nostettiin yläkäsitteeksi tilat ja välineistö. 

Tämän jälkeen tuloksia vertailtiin vielä suomalaisen päivähoidon laadun-

jäsennykseen.  

7.3 Kuvat ja kerronta 

 

Lapset käänsivät vuoron perään pöydältä kuvakortin. Joissakin ryhmissä 

lapset noudattivat systemaattisesti vuorottelua myös kerronnan osalta, toi-

sissa ryhmissä keskustelu oli vuorovaikutuksellisempaa. Kerronnan annet-

tiin edetä ryhmästä lähtöisin olevalla tavalla, vaikka aikuinen pyrki osal-

taan herättelemään keskustelua ja keskustelun dialogisuutta. Dialogisen 

vuorovaikutuksen keskeisenä ajatuksena on eriävän mielipiteen tunnusta-

misen merkitys. Dialogissa pyritään tilaan, jossa tarkasteltavaa asiaa tutki-

taan yhdessä. Kaikkien osallistujien todellisuus saa olla läsnä keskustelus-

sa. Keskustelussa hyväksytään se, että ihmisillä on erilaisia näkemyksiä, 

eikä ole yhtä ainoaa totuutta.  (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2011) 

 

Erot tyttöjen ja poikien kerronnan välillä olivat hyvin pieniä tai niitä ei ol-

lut lainkaan. Näkyvin ero oli siinä, että yksikään tyttö ei maininnut legoja 

leikkivälineinä, kun taas poikien puheissa legot nousivat esille. Sukupuo-

lien välisten erojen esiin nostaminen jäi tästä syystä vähäiseksi. Lapset ei-

vät varsinaisesti kertoneet pitkiä tarinoita, vaan nostivat kuvista esiin usein 

heille itselleen mieluisia asioita. Mikäli kuvassa oli jotain, mikä lasten 

mielestä kaipasi muutosta, se tuotiin hyvin avoimesti esille. Usein lapset 

kertoivat myös lyhyesti pieniä tapahtumia, joita he olivat kokeneet tai 

nähneet kuvissa näkyvissä paikoissa. Ainoastaan yhden lapsen kerronta oli 

hyvin mielikuvitusrikasta kuvissa seikkailevine jättiläisineen ja peikkoi-

neen. Tämän kerronnan liittäminen muiden lasten kerrontaan oli hankalaa, 

mutta pyrin poimimaan kerronnasta sen minkä pystyin nivomaan muuhun 

aineistoon.  

 

Lapset nostivat eniten kuvista esille erilaisia asioita ja tekemisiä. Adjektii-

veja nousi harvoin esiin ja usein vain erillisellä kysymisellä. Matot ja ver-

hot saivat aikaan eniten kuvaavia sanoja ollen rumia, värikkäitä tai kivoja. 

Usein lapset myös käyttivät kuvaavana sanana sanaa ”kiva”. Tässä aineis-

tossa adjektiivien osuus jäi niin vähäiseksi, että sen analysoiminen ei tun-

nu järkevältä.  

 

Saadusta aineistosta koottiin kuviin liittyviä kokonaisuuksia. Samaan ti-

lanteeseen sopivia sanoja koottiin yhteen niin, että esimerkiksi sanat ruo-

ka, syöminen, ruokailu koottiin saman kokonaisuuden alle. Näin sanoja 

yhdistellen saatiin tehtyä tiiviimpi kooste siitä mikä kussakin kuvassa oli 

lasten mielestä keskeistä. Mikäli keskustelussa nousi esille huomioitavia, 

mielenkiintoisia tai yllättäviä näkökulmia, ne nostetaan analysoinnissa 

esille.  
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Osastot 

 

    

Kuva 20 Menninkäisten osasto 

Menninkäisillä kuvasta nousi eniten esille syömiseen ja ruokaan liittyviä 

sanoja. Aihe nousi esille 16 kertaa. Tilassa syödään kolme ateriaa päiväs-

sä: aamupala, lounas ja välipala. Ruokailuun liittyvien sanojen suuri määrä 

viittaa siihen, että lapset mieltävät ruokailun tärkeänä ja merkityksellisenä 

hetkenä päiväkodin arjessa. Lasten kerronnassa ruokaan liittyvät sanat 

nousivat positiivisesti sävyttyneinä tai puhtaina mainintoina. Ruuan laatua 

lapset eivät kommentoineet lainkaan, vaan aihe sivusi enemmän ruoka-

rauhaan ja ruokailuun liittyviin käytäntöihin. Hyvänä käytäntönä lasten 

silmissä nousi esille kaapin ovessa oleva pupu, joka hyppää pöytäliinan 

väriseen laatikkoon ja tästä tietää minkä pöydän vuoro on hakea ensim-

mäisenä ruokaa. Koska kuvaan liittyi niin voimakkaasti ruokailutilantei-

den kokemukset, on aikuisten syytä kiinnittää edelleen paljon huomiota 

ruokailuiden sujuvuuteen ja ruokarauhaan.   

 

Seuraavaksi eniten tilasta nostettiin esiin esiopetustuokioihin liittyviä sa-

noja. 13 kertaa lasten keskusteluissa nousi esille Villi Veturi esiopetusma-

teriaaliin, esiopetustehtäviin, esiopetukseen liittyviin kuviin tms. liittyviä 

sanoja. Esiopetus näyttäytyi positiivisena ja mukavana asiana. Erityisen 

tärkeänä koettiin huoneessa kiemurteleva aakkosjuna, sekä Villi Veturi 

materiaalin tarinakuvat.  

 

Leikkiminen ja lelut nousivat kuvasta seitsemän kertaa esille. Leluista 

mainittiin erityisesti legot ja nukketalot. Myös värittäminen ja piirtäminen 

nousivat esille kolme kertaa.  

 

Osaston kuva oli ainoa, josta nousi useampaan otteeseen esille ryhmän jä-

seniä. Huoneessa oli lasten mielestä paljon ihmisiä, lapsia ja aikuisia. Lap-

set nostivat yhtä monta kertaa esille myös Paavo nimisen lemmikkipupun, 

jonka kuva on yhden kaapin ovessa. Paavon kuvan tehtävänä on valvoa, 

ettei salaattia mene ruokailussa lautasen ohi. Vaikka Paavo on vain kuva 

oikeasta pupusta, näytti sillä ja sen tehtävällä olevan merkitystä lapsille.  
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Kuva 21 Hiirenkorvien osasto 

 

Hiirenkorvien osastosta nousi voimakkaimmin kalenteri esille. Kalenteri 

on valkotaulun vieressä. Sen avulla käydään päivittäin läpi asioita kuten: 

mikä viikonpäivä tänään on kyseessä, mikä kuukausi, kenen nimipäivä 

yms. Lapset muistelivat kuvan yhteydessä viikonpäiviä, kuukausia ja pu-

huivat sääkiekosta. Ohjatuista toiminnoista nousi seuraavaksi eniten esi-

kouluun liittyvä tarina ja tarinaan liittyvät kuvat. Lapset pitivät esikoulus-

ta. Pari tyttöä piti esikoulusta erityisesti silloin, kun oli helppoja tehtäviä.  

 

”Tänään ni tota Villi Veturissa oli tosi helpot tehtävät. Oli kivaa, koska 

siihen ei tarvii aikuisia. On noloo jos tarvii aikuisia.” 

 

Ruokailu nousi Menninkäisiin verrattuna vähän esille, vain viisi kertaa. 

Ruokailun jälkeen lapsille annetaan xylitol-pastillit ja niitä joutuu odotta-

maan. Keskustelussa heräsi toive siitä, että pastillin saisi heti kun on val-

mis, eikä tarvitsisi odottaa, että kaikki ovat syöneet. Pastillien jakamisen 

jälkeen toivottiin, että pääsisi suoraan leikkimään.  

 

Tuolit ja pöytien asettelu herätti huomiota, koska kuvan ottamisen jälkeen 

pöytien järjestystä oli muutettu. Lasten tuolit on Hiirenkorvien osastossa 

nimikoitu ja se oli lasten mielestä hyvä asia.  

 

Leikkiminen nousi hyvin vähän kuvan yhteydessä esiin ja ainoastaan tau-

lulla olevien magneettien muodossa.  
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Nukkarit 

 

    

Kuva 22 Menninkäisten nukkari 

”Tiiän ton, se on nukkari!” 

 

Nukkumahuoneen eli nukkarin kuvasta nousi useimmin ohjatuista toimin-

noista esille kalenteri. Kalenteri pyritään katsomaan päivittäin. Kalenterin 

yhteydessä keskustellaan vuodenajoista, nimipäivistä, juhlapäivistä, tapah-

tumista yms. asioista. Esikouluhetki ja kuunteleminen olivat kaksi muuta 

ohjattua toimintaa, jotka kuvasta nousivat esille.  

 

Leikkiminen nousi eniten esille kuvasta käydyissä keskusteluissa. Erityi-

sesti kotileikki ja legot olivat lasten mieleen. Huone on aika suuri ja leik-

kien vähäinen määrä sai miettimään, että tulisiko leikkien tarjontaa muut-

taa mielekkäämmäksi ja monipuolisemmaksi? Toisaalta mm. roolivaatteet 

ja majat liittyvät voimakkaasti kotileikkiin, joten ehkä lapset eivät siksi 

nimenneet niitä erikseen.  

 

Musiikki, kuunteleminen ja laulaminen ovat toimintaa, jota tapahtuu usein 

tässä huoneessa ja moni lapsi piti siitä. Nukkuminen nousi kuvasta esille 

vain kaksi kertaa. Matto sitä vastoin kiinnitti lasten huomiota. Matot nou-

sivat satunnaisesti esille myös muissa kuvissa. Matoilla on varmasti lattial-

la leikkiville lapsille suurempi merkitys kuin mitä aikuinen on tähän asti 

uskonut.  
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Kuva 23 Hiirenkorvien nukkari 

Hiirenkorvien nukkarista nousi useimmin lepohetki esiin. Päivittäinen sa-

dun lukeminen koettiin mukavana asiana, mutta sadun jälkeen ei haluttu 

jäädä enää pitämään sitä n. 15-20 minuutin pituista hiljaista hetkeä, joka 

normaalisti sadun jälkeen pidettiin. Esikoululaisten lepohetki muuttui päi-

väkodissa huhtikuun alussa niin, että sadun jälkeen tullaan heti pois nuk-

kumahuoneesta. Jos joku on sadun aikana nukahtanut, niin hän saa jäädä 

lepäämään, mutta hereillä olevat saavat nousta heti.  

 

Leikkiminen ilmeni seuraavaksi eniten lasten maininnoissa. Majaleikki oli 

suosittua Hiirenkorvien nukkarissa ja sitä varten lapset toivoivat lisää peit-

toja ja patjoja.  

 

Hiirenkorvien ryhmä kuuntelee paljon vapaan leikin aikana musiikkia. 

Huoneeseen liitettiinkin musiikki vahvasti. Moni piti Smurffeista. Jouk-

koon mahtui myös lapsi, joka ei ollenkaan pitänyt Smurffeista ja olisi ha-

lunnut kuunnella jotain muuta.  

 

Esikouluhetkellä istuminen, kirjat ja niiden lukeminen, renkaat ja niillä 

jumppaaminen nousivat myös esiin. Tähän huoneeseen liitettiin myös ai-

kuisen läsnäolo. Hiirenkorvien kettu-verhot herättivät keskustelua ja ja-

koivat mielipiteitä. Suurin osa lapsista piti verhoista, koska ne olivat ke-

väisen väriset ja kauniit. Kettu ja Orava ovat verhoissa kuitenkin väärän 

värisiä ja se häiritsi paljon muutamaa lasta.  
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Sali 

 

 

    

Kuva 24 Sali 

Salin kuvasta nousi eniten esille hyppimiseen, liikuntaleikkeihin ja kiipei-

lyyn liittyviä sanoja. Trampoliinit ja kiipeilyteline olivat salissa näkyvistä 

välineistä tätä kautta suurimmassa roolissa. Erilaisia ryhmässä leikittäviä 

liikuntaleikkejä listattiin monta ja niistä pidettiin. Seuraavaksi eniten pu-

huttiin palloiluun liittyvistä asioista, sekä ohjatuista jumpista.  

 

Tilaan liitettiin kiipeilyn, hyppimisen ja palloiluun liittyvien verbien lisäk-

si juoksemista, leikkimistä, laulamista ja liukumista. Kuvasta nousivat 

esiin myös päiväkodin yhteiset juhlat. Halloween-juhla ja siellä rikottu 

pinjata olivat erityisesti jääneet lasten mieleen.  

 

 

Pikkukeittiö 

 

    

Kuva 25 Pikkukeittiö 
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Pikkukeittiössä korostui vahvasti leipominen. Verbi leipominen toistui 15 

kertaa ja tämän lisäksi erilaisia leivonnaisia listattiin lähes 30 kappaletta. 

Lapset olivat kuitenkin kiinnostuneita käyttämään tilaa myös muuhun. 

Pikkukeittiötä voisi lasten mielestä käyttää monipuolisemmin ruuanval-

mistuksessa kuten salaatin tekemiseen ja spagetin keittämiseen. Tilan 

käyttö vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa muistui myös mie-

leen. Huonetta haluttaisiin käyttää myös pienen ryhmän ruokailutilana.  

 

Pikkukeittiöön haluttiin päästä enemmän. Pääasiassa lapset halusivat lei-

poa ja tehdä muuta ruokaa, mutta jonkun verran huonetta haluttiin käyttää 

myös leikkitilana. Edellisenä kautena huoneessa oli myös kotileikki lasten 

keittiöineen ja muutama tyttö kaipasi sitä takaisin, koska siellä sai leikkiä 

pienellä porukalla rauhassa.  

 

”Sinne ei tulis kaikki melskaamaan.” 

 

Pikkukeittiön heiluva pöytä ja tuolit nousivat myös lasten keskusteluissa 

esille ja niiden korjaamista ehdotettiin.  

 

Esiopetuksen pienryhmätila 

 

 

    

Kuva 26 Esiopetuksen pienryhmätila 

Pienryhmätilassa on 15:sta korissa erilaisia tehtäviä, joita lapset tekevät 

mahdollisimman omatoimisesti. Tehtäviä kutsutaan taulutehtäväksi, koska 

suoritetusta tehtävästä saa merkinnän eräänlaiseen seinätauluun. Tehtävät 

käydään yhdessä ensin läpi ja sen jälkeen niitä saa tehdä omaan tahtiin. 

Taulutehtävät ja pelaaminen nousivat tästä kuvasta voimakkaimmin esille. 

Kaikki pitivät taulutehtävistä ja taulutehtävät olivat ainoa koko pelissä 

esiin tullut asia, johon liitettiin sana oppiminen.  

 

Kuvasta nousivat voimakkaasti esille myös lautapelien pelaaminen, sekä 

kalenteriasioihin liittyvä suuri puinen palapelitaulu. Huoneessa on myös 

englannin lakritsista mallia otettuja lattiatyynyjä, joista lapset pitivät pal-

jon. Tyynyillä istuttiin, leikittiin ja niitä käytettiin majan rakentamisen vä-
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lineinä. Lasten toive oli, että karkkityynyjä olisi enemmän, jolloin niiden 

avulla saisi rakennettua isomman majan ja niitä voisi jakaa useampaan 

leikkiin yhtä aikaa. Huoneessa on myös pieni lukunurkkaus, jonka myötä 

kirjat ja niiden katseleminen ja lukeminen nousivat esille.  

 

Vesileikki 

 

      
 

Kuva 27 Vesileikkihuone 

 

Vesileikkihuoneen oleellisimmat käyttötarkoitukset olivat maalaaminen ja 

vesileikki. Molemmat nousivat esille keskusteluissa 17 kertaa. Huonee-

seen liitettiin vahvasti myös esikoulutehtävät, vaikka niitä ei huoneessa 

kovin paljon olekaan tehty. Huoneessa oli kuitenkin tehty eri tekniikoilla 

kirjaimia, joka on ollut selvästi lasten mielestä hauskaa. Moni mainitsi 

esimerkiksi jäätävän ä:n, sateenvarjo-j:n, sekä kukka-i:n tekemisen. Kir-

jainten tekeminen erilaisilla tekniikoilla oli jäänyt lasten mieleen parem-

min kuin yksikään kirjallinen esiopetukseen liittyvä kynätehtävä.  

 

Vesileikkihuoneessa myös leikittiin jonkun verran. Osa pojista kävi mie-

lellään nyrkkeilemässä vesileikkihuoneessa olevaan nyrkkeilypalloon. Ve-

sileikkihuoneen kaapit askarruttivat lapsia paljon, eikä kovin moni tiennyt 

mitä kaapeissa oli sisällä. Kuvan yhteydessä käydystä keskustelusta kävi 

ilmi, että osa lapsista halusi maalit esille ja vapaammin käytettäväksi. Ve-

sileikkihuoneessa haluttiin myös kylpeä ja roiskia uimapuvut päällä.  

 

Esikoululaiset osittain mielsivät ammeessa tapahtuvan vesileikin pienten 

touhuksi, mutta halusivat silti myös itse leikkiä vesileikissä paljon nykyis-

tä enemmän.  

 

”Epistä kun noi pienemmät pääsee enemmän vesileikkiin.” 
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Piha-alueet 

 

    

Kuva 28 Yläpiha 

Yläpihan kuvasta nousi leikki vahvaan rooliin. 24 kertaa yläpihan kuvan 

yhteydessä nousi esiin leikkiminen tai leikin nimi. Yllättävän vahvassa 

roolissa oli pihalla oleva katos, jonka yhteydessä on puinen risti-nolla-peli. 

Katosta käytettiin kotina, kioskina, majana jne.  

 

Yläpihan välineistä keinut nousivat näkyvään osaan. Yläpihalla on taval-

listen keinujen lisäksi keinulauta, sekä neljä keinuhevosta. Keinuhevosten 

kohdalla toivottiin, että joukossa voisi olla myös jotain muita keinuhahmo-

ja, esimerkeiksi annettiin kilpikonna ja lohikäärmekeinut.  

 

Kiipeily nousi yläpihan yhteydessä huomattavasti vähemmin esiin, kuin 

alapihan kuvassa. Muutaman kerran todettiin, että yläpihalta puuttuu kun-

non kiipeilyteline. Lapset eivät välttämättä kuitenkaan halunneet yläpihal-

le uutta kiipeilytelinettä, vaan kiipeilyn voisi heidän mielestään hoitaa 

myös puissa, joita yläpihalla on kaksi. Puihin kiipeilystä käytiin paljon 

keskustelua niin yläpihan kuvan, kuin päiväkodin sääntöjä koskevan ky-

symyksenkin kohdalla. Puihin kiipeilyn lisäksi yläpihan kohdalla käytiin 

paljon myös muuta turvallisuuteen liittyvää keskustelua. Aita oli lasten 

mielestä tärkeä, koska pienemmät lapset voisivat muuten vaeltaa pois päi-

väkodin alueelta. Myös turvahiekka ja pihasäännöt nousivat usein esiin 

keskustelussa. Pihasääntöihin oltiin puihin kiipeilyn kieltämistä lukuun ot-

tamatta tyytyväisiä.  

 

Varaston merkitys oli yläpihan kuvassa suurempi kuin alapihan kuvassa. 

Yläpihan tavaramäärä on monipuolisempi ja muutenkin erilainen kuin ala-

pihan. Erityisesti ämpärit, lapiot ja polkupyörät nousivat esille.  
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Liukumäki ja hiekkalaatikko nousivat esiin keskustelussa, samoin talvella 

pihalla ollut suuri lumikasa ja lumitöiden tekeminen. Yläpihaan liitettyjä 

tekemisen sanoja olivat juokseminen, hyppiminen, pelaaminen, heittely, 

meneminen, tuleminen ja tykkääminen. Lasten mielestä kaksi erilaisella 

profiililla toimivaa pihaa on hyvä juttu, koska se tuo ulkoiluun vaihtelua. 

Kokonaisuutena ajateltuna pihat tarjosivat monipuolisesti erilaista teke-

mistä.  

 

 

 

    

Kuva 29 Alapiha 

 

Alapiha personoitui selvästi kiipeily- ja mäenlaskupihaksi. Myös keinut 

nousivat jonkun verran esille, mutta yli puolet harvemmin kuin yläpihan 

kuvasta. Leikkiminen ja erilaiset lelut nousivat usein esille, mutta jälleen 

huomattavasti harvemmin kuin yläpihan kuvasta. Alapihalla sitä vastoin 

nousivat esille urheilulajit, kuten jalkapallo ja koripallo. Koripallon yhtey-

dessä eräs lapsi nosti esille sen tosiasian, että yhdenkään Pihakoivun korin 

alla ei ole kovaa alustaa. Hiekka- tai nurmikentällä koripallon pomputta-

minen ei onnistu. Kunnollinen koripallo puuttui myös kokonaan. Lapsi 

ihmetteli, että miksi päiväkodissa ylipäätänsä on koreja, kun pelaaminen ei 

onnistu alustan takia. Alapihan todellinen hitti olivat täytetyt traktorin si-

säkumit. Näiden renkaiden avulla laskettiin mäkeä, rakennettiin majoja, 

niitä käytettiin pomppulinnoina ja käytettiin muutenkin monipuolisesti 

leikeissä.  

 

Alapihan kasvillisuus nousi keskusteluissa useaan otteeseen esille ja lapset 

pitivät aidan vierellä kasvavasta pusikosta, sekä viinimarjapensaista, joita 

alapihalla on. Alapihalle toivottiin lisää kasveja, keskustelussa nousivat 

esille mm. vadelmat, mansikat ja herneet. Yhdessä keskustelussa lapset 

ehdottivat jopa kasvihuoneen tai kasvimaan tekemistä alapihalle.  
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Wc-tilat 

 

      

Kuva 30 Hiirenkorvien wc 

 

Hiirenkorvat liittivät wc-tilan kuvaan vahvimmin käsien pesun ja sen jäl-

keen juomisen. Vesihana, suihku ja roskis nousivat jonkun verran esille, 

samoin tarpeilla käyminen. Wc-tilan kuva ei herättänyt juurikaan keskus-

telua, koska suuri osa Hiirenkorvien wc-tilaan liittyvästä keskustelusta 

käytiin läpi kysymysosiossa olevan ”Saatko vessarauhan”-kysymyksen pa-

rissa. Kysymyksen käsittelyssä nousi esille se, että varsinkin pojat kokivat, 

ettei wc:ssä saa käydä rauhassa. Eräs poika toivoikin kuvan yhteydessä, et-

tä valokatkaisijat olisivat wc-kopin sisäpuolella, jolloin toiset lapset eivät 

voi sammuttaa valoja kesken kaiken.  
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Kuva 31 Menninkäisten wc 

Vahvimmin Menninkäisten wc-kuvasta nousi esille käsien pesuun liittyviä 

asioita. Erityistä keskustelua käsipesuun liittyen herättivät käsipyyhkeet. 

Pihakoivussa käytetään vanhoista lakanoista leikattuja käsipyyhkeitä eko-

logisista syistä johtuen. Lapset pitivät tärkeänä sitä seikkaa, että Piha-

koivun jätemäärä pysyy pienenä. Pihakoivun systeemiä vertailtiin myös 

muihin päiväkoteihin niiden lasten toimesta, joilla oli kokemusta jostain 

muusta päiväkodista. Pestävät ”kertakäyttöpyyhkeet” olivat kaikkien mie-

lestä paras tapa toimia. Tässä yhteydessä joku muisti, miten oli jossain toi-

sessa päiväkodissa joutunut pyyhkimään kätensä jonkun toisen lapsen 

pyyhkeeseen kun omaa ei ollut.   

 

Kun monta lasta pesee saippualla kätensä, nousee lattiakaivosta joskus 

saippuainen vaahtopää. Vaahtopää oli lasten mielestä hauska ja sen muis-

teleminen sai monet nauramaan ääneen. Kuvaan liitettiin myös vessassa 

käyminen, juominen, jonottaminen ja peilaaminen. Kaakeleihin kiinnite-

tyistä vihreistä somistevalaista pidettiin. Huoneen historia pienten lasten 

tilana nousi esille ja vauvojen pesupaikka esikoululaisten wc-tiloissa ei ol-

lut kaikkien mieleen.  
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Tuulikaapit 

 

 

      

Kuva 32 Menninkäisten tuulikaappi 

 

”Se on mukava koska se lämmittää.” 

-Poika kuivauskaapista- 

 

Menninkäisten tuulikaappiin liittyi vahvasti jalkineet, ulkovaatetus ja nii-

den pukeminen. Vaatehuolto nousi kuivauskaapin ja vaatteiden kuivumaan 

laittamisen myötä esille. Retkille puettavat turvaliivit muistuivat kuvasta 

mieleen, samoin se, että kuvassa jonotetaan usein. Jonotustilanteissa tuuli-

kaappi koettiin ahtaaksi.  

 

Menninkäiset leikkivät myös tuulikaapissa. Tuulikaapissa leikittiin ainakin 

piilosta, kioskia, peiliä ja siellä myös hypittiin.  

 

Tärkeään rooliin nousi penkki, jonka sijainti oli ehdottoman hyvä lasten 

mielestä. Myös tiedotteet olivat tärkeitä. Osin sen takia, että vanhemmat 

saavat tietoa mitä päiväkodissa tapahtuu, mutta ne lapset jotka osaavat lu-

kea seurasivat tiedotteita myös itse.  
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Kuva 33 Hiirenkorvien tuulikaappi 

Tuulikaappiin liitettiin Hiirenkorvien ryhmässä vahvasti vaatteisiin ja rii-

sumiseen liittyviä sanoja. Myös vaatehuolto kuivauskaappeineen tuli pal-

jon esille. Märällä kelillä vaatteita laitettiin kuivauskaapin lisäksi henka-

reihin kuivumaan ja tätä varten tuli ehdotus henkareiden siirtämisestä 

alemmas niin, että lapset yltäisivät niihin itse. Myös turvaliivit haluttiin 

alemmas, jotta ne voisi ottaa itse retkelle lähdettäessä.  

 

Tuulikaappi vei lasten ajatuksia osin jo ulkoiluun ja ulko-oven välittömäs-

sä läheisyydessä olevat telineet nousivat kuvasta keskusteltaessa usein 

esille. Tuulikaappia pidettiin myös tärkeänä tiedotuspaikkana, koska ulko-

oveen laitetaan usein ilmoituksia vanhemmille. Osa lapsista luki tiedotteita 

myös itse.  
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Eteiset  

 

      

Kuva 34 Menninkäisten eteinen 

Menninkäisten eteiseen liitettiin leikkiminen. Pikkuautot ja automatto 

nousivat usein esille, samoin hyppiminen numeroruudukossa ja pelaami-

nen. Lapsille oli tärkeää myös se, että heidän töitään oli eteisessä esillä. 

Niitä oli mukava vertailla ja esitellä vanhemmille. Pukeminen ja riisumi-

nen nousivat kuvasta usein esille. Lokerot ja niissä säilytettävät tavarat 

olivat lapsille myös tärkeitä.  

 

 

      

Kuva 35 Hiirenkorvien eteinen 
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Myös Hiirenkorvien lapset liittivät eteiseen vahvimmin leikkimisen. Ku-

vassa näkyvässä hyllykössä on esillä erilaisia leluja ja lapset puhuivat pal-

jon leluista ja niiden kanssa leikkimisestä. Muovieläimet nousivat leluista 

vahvimmin esille. Pääasiassa leluihin oltiin tyytyväisiä, mutta eläinten va-

likoimaan toivottiin monipuolisuutta.  

 

Tilassa nousi merkittävään asemaan myös se, että eteisessä on usein esillä 

lasten töitä. Se, että vanhemmat näkivät töitä ja lapset saivat katsella omia 

ja toisten tekemiä töitä oli tärkeää. Eteisessä on muovikukka johon moni 

kiinnitti huomiota. Kukasta pidettiin, mutta joku toivoi muovisen kukan ti-

lalle aitoa.  

 

”Tuon pitää olla oikea kukka.” 

 

Pukeminen, sekä vaatteiden ja reppujen säilytys oli näkyvässä roolissa ku-

vassa. Keskustelimme paljon mm. siitä millaista eteisessä olisi jos lokeroi-

ta ei olisi ollenkaan. Lasten mielestä oma lokero oli hyvin tärkeä. Joillekin 

lapsille lokerot olivat kuitenkin liian korkeita ja toivottiin, että ne olisivat 

matalammalla.  

 

 

Muuta 

 

Kuvien katselun lomassa nousi välillä esille myös asioita, jotka eivät liit-

tyneet varsinaisesti mihinkään yksittäiseen kuvaan. Joskus useamman ku-

van yhdistelmä nosti jonkun aiheen esille, joskus keskustelu ajautui hie-

man sivuraiteille. Sivuraidekeskusteluillakin oli merkitystä, vaikka liian 

kauas itse aiheesta keskustelua ei kannatakaan päästää.  

 

Useamman kuvan tutkinnan myötä eräällä poikaryhmällä esimerkiksi he-

räsi kiinnostus erilaisiin putkiin, joita he huomasivat useissa kuvissa, 

vaikka eivät olleet niihin muuten kiinnittäneet huomiota. Putkien katselu 

sai pojat miettimään, että mitä kaikkea putkia pitkin kulkee. Keskustelu 

herätti pienen tutkimusprojektin aiheen, joka on tarkoitus toteuttaa vielä 

kevään aikana. Monissa keskusteluissa huomattiin myös se, että useissa 

huoneissa oli kaappeja, joiden sisältöä lapset eivät tienneet. Kävimme 

keskustelua mm. siitä, tuleeko tavaroiden olla avohyllyillä vai ovilla sul-

jettavissa kaapeissa. Aihe kuitenkin jakoi mielipiteitä. Maaleja lapset kui-

tenkin kaipasivat esille ja vapaammin käytettäväksi.  

 

Usean kuvan tutkimisen jälkeen nousi esille myös se, että lasten käyttöön 

ei ole ollut tietokonetta. Varsinkin pojat kaipasivat konetta ja tietokonepe-

lejä. Tytöt kaipasivat prinsessaleikkiä, jota ei löytynyt yhdestäkään huo-

neesta. Ikkunat ja verhot kiinnittivät monen huomiota useissa kuvissa. Ik-

kunoita haluttiin koristella ja verhoja arvosteltiin. Tämän seurauksena käy-

tiin keskusteluja päiväkodin sisustuksesta ja värien merkityksestä. Moni 

tyttö kaipasi päiväkotiin myös erilaisia ”kotitöitä”, joihin voisi osallistua. 

Tällaisia olivat mm. omien petivaatteiden vaihtaminen ja oman sängyn pe-

taaminen, salaatin tekeminen, tiskaaminen yms.  
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Pihakoivussa on ollut useana vuonna yöeskari, jolloin esikoululaiset viet-

tävät yhden yön päiväkodin tiloissa isolla porukalla. Vaikka aikuiset eivät 

asiasta tänä vuonna ole puhuneet, niin lapset odottivat jo yöeskaria. Lapset 

ovat edellisenä vuonna nähneet ja kuulleet vuotta vanhempien yöeskariko-

kemuksia ja odottivat tapahtumaa nyt jännittyneinä.  

 

7.4 Kysymykset ja keskustelu 

Kysymykset esitettiin lapsille sattumanvaraisesti aina kuvasta tapahtuneen 

kerronnan jälkeen. Lapset vastasivat kysymyksiin lyhyesti kyllä tai ei. 

Varhaisessa vaiheessa peliä havaittiin, että kaksi lisävaihtoehtoa on tar-

peellisia. Nämä vaihtoehdot olivat joskus ja yhden kysymyksen kohdalla: 

en tiedä. Vastauksen jälkeen peliä vetävä aikuinen saattoi esittää jatkoky-

symyksiä, jotka olivat avoimia ja aikuisen harkinnassa. Jatkokysymyksissä 

pyrittiin ottamaan huomioon lasten yksilöllisyys niin, että aralta tai epä-

varmalta lapselta ei lähdetty tenttaamaan perusteluita vastauksilleen, jos 

näytti siltä, että lapsi oli haluton tai epävarma syistä vastauksen takana. 

Aikuisen on vain hyväksyttävä lapsen kokemus asiasta, vaikka lapsi ei ai-

na pystykään selittämään mistä hänen kokemuksensa johtuu.  

 

Kritiikkiä päivähoidosta nousi enemmän kysymyksien yhteydessä kuin 

kuvien yhteydessä.   

 

Kysymys 1: Tuletko mielelläsi päiväkotiin.  
 

 Menninkäiset Hiirenkorvat Kaikki 

Kyllä  13 15 28 

Ei  - 1 1 

Joskus 2 - 2 

Yhteensä  15 16 31 

 

90% Pihakoivun esioppilaista tulee mielellään päiväkotiin. Lapsi, joka ei 

tule mielellään päiväkotiin olisi mieluummin ollut kotona. Hän kertoi kyl-

lä viihtyvänsä päiväkodissa sen jälkeen kun on sinne tullut, mutta jos saisi 

valita, niin mieluiten olisi kotona. Ne lapset, jotka vastasivat joskus, tie-

dostivat sen, että joskus on hankalia aamuja, jolloin ei huvittaisi lähteä 

mihinkään. Toisinaan sitten taas oli hyviä aamuja, jolloin lähtee mielellään 

ja reippaasti liikkeelle.  
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Kysymys 2. Onko sinulla kavereita?  

 

 Menninkäiset Hiirenkorvat Kaikki  

Kyllä  15 16 31 

Ei  - - - 

Joskus - - - 

Yhteensä  15 16 31 

 

Kaikki Pihakoivun esioppilaat kokivat, että heillä on kavereita. Muutama 

mietti kysymyksen yhteydessä, että kotona kavereita ei välttämättä ole syr-

jäisen asumispaikan tai muun sellaisen syyn takia. Päiväkodissa kavereita 

onneksi oli.  

 

 

Kysymys 3. Onko päiväkodissa kivoja tavaroita?  

 

 Menninkäiset Hiirenkorvat Kaikki 

Kyllä 14 15 29 

Ei  - - - 

Joskus 1 1 2 

Yhteensä 15 16 31 

 

Lapset pitivät lähes yksimielisesti niistä tavaroista, joita päiväkodissa on. 

Kaksi lasta koki, että joskus jostain leikistä oli puuttunut jokin oleellinen 

asia, koska sitä ei päiväkodista ollut löytynyt. Päiväkodin tavaroihin oltiin 

kuitenkin tyytyväisiä.  

 

 

Kysymys 4. Saatko leikkiä tarpeeksi?  

 

 Menninkäiset Hiirenkorvat Kaikki 

Kyllä 12 11 23 

Ei  1 - 1 

Joskus 2 5 7 

Yhteensä 15 16 31 

 

”Välillä joo ja…joskus. Sillon ku saa leikkiä vaan jotai kakskyt minuuttii 

tai jotain.”  

 

Tässä  yhteydessä selvisi, että lapset haluaisivat mieluummin tehdä niin, 

että joinakin päivinä jäätäisiin iltapäivällä sisälle leikkimään ja joinakin 

mentäisiin ulos. Lyhyt leikkiaika välipalan ja iltapäiväulkoilun välissä ei 

tuntunut mukavalta. Osa lapsista olisi vielä halunnut leikkiä myös esiope-

tusaikana.  
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Kysymys 5. Pääsetkö mukaan leikkeihin?  

 

 Menninkäiset Hiirenkorvat Kaikki 

Kyllä 6 10 16 

Ei 1 1 2 

Joskus 8 5 13 

Yhteensä 15 16 31 

 

Kysymys aiheutti lapsille jonkin verran mietittävää. Osa lapsista pohti, et-

tä ei aina päässyt ihan kaikkiin leikkeihin.  

 

”No en nyt ihan kaikkiin.” 

 

”En ainaskaa kerran vuodessa.” 

 

”Pääsen mää välillä, mutta yhteen majaleikkiin mä en päässy.” 

 

Lapset kokivat leikistä torjumisen ilmeisen voimakkaasti, koska yksittäi-

setkin kerrat muistettiin ja ne vaikuttivat välittömästi vastaukseen. Toi-

saalta moni myönsi myös sen, että jos itsellä on meneillään mukava leikki 

kaverin kanssa, niin siihen ei välttämättä mahdu enempää kavereita.  

 

 

Kysymys 6. Saatko syödä rauhassa?  

 

 Menninkäiset Hiirenkorvat Kaikki 

Kyllä  10 9 19 

Ei - - - 

Joskus 5 7 12 

Yhteensä 15 16 31 

 

”Ittehän sää siinä höpötit koko aika!” 

 

 

Pihakoivun esioppilaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä ruokarauhaan. 

Suurin syy ruokarauhan menetykseen oli se, että keskusteluääni nousi 

ryhmässä liian korkeaksi. Yksi lapsi koki myös kaverin tuijottamisen häi-

ritsevänä ja toivoi, että voisi vaihtaa paikkaa niin, ettei tämä voisi häntä 

enää tuijottaa.  
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Kysymys 7. Kuunteleeko aikuinen sinua?  

 

 Menninkäiset Hiirenkorvat Kaikki 

Kyllä  12 14 26 

Ei 2 2 4 

Joskus  1 - 1 

Yhteensä 15 16 31 

 

Osa lapsista pohti tässä yhteydessä aikuisia yleensä. Kysymys vaati jos-

sain kohtaa aikuiselta tarkennusta siinä, että tarkoittiko lapsi aikuisella 

vanhempiaan vai päiväkodin henkilökuntaa. Joku oli sitä mieltä, että ku-

kaan aikuinen ei kuuntele. Suurin osa kuitenkin koki, että aikuiset päivä-

kodissa kuuntelevat lapsia.  

   

 

Kysymys 8. Pääsetkö syliin jos haluat?  

 

 Menninkäiset Hiirenkorvat Kaikki 

Kyllä  8 8 16 

Ei  3 3 6 

Joskus 4 5 9 

Yhteensä 15 16 31 

 

Kysymys osoittautui ongelmalliseksi sen takia, että moni lapsista ilmoitti, 

ettei halua syliin. Heidän oli vaikea miettiä miten aikuinen toimisi tilan-

teessa, johon he eivät itse halua.  

 

”Emmää oo ikinä halunnu syliin.” 

 

Kysymyksessä näkyi myös se, että syliin pääsy saattoi henkilöityä sellai-

seen henkilökunnan jäseneen, joka mielellään pitää lapsia sylissä. Vaikutti 

kuitenkin siltä, että ne lapset, jotka syliin halusivat, syliin myös pääsivät. 

Kysymyksen asettelua kannattaa vielä pohtia.  

 

 

Kysymys 9. Saatko vessarauhan päiväkodissa?  

 

 Menninkäiset Hiirenkorvat Kaikki 

Kyllä 10 9 19 

Ei  - 5 5 

Joskus  5 2 7 

Yhteensä  15 16 31 

 

Menninkäisten vessarauhaa häiritsee yksi lapsi, joka laulaa aina vessassa.  

Hiirenkorvien vessarauhan taas vie valoja rämpyttelevät ja oven alta kurk-

kivat kaverit.  
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Moni ei myöskään halua ulostaa päiväkodissa erilaisista syistä johtuen. 

Mahdollinen haju aiheutti ujostelua. Kysymyksessä erottuivat erityisesti 

Hiirenkorvien pojat. Yhdeksästä pojasta viisi koki, ettei saa vessarauhaa.  

 

”Pelkään että tulee toiseen vessaan ja haisee.” 

 

”En, koska toiset rämpyttelee valoja sammuksiin. Sit mä voisin vahingossa 

pissata vaikka lattialle!” 

 

 

Kysymys 10. Pidätkö päivälevosta?  

 

 Menninkäiset Hiirenkorvat Kaikki 

Kyllä  6 7 13 

Ei  4 8 12 

Joskus 2 - 2 

En tiedä 3 1 4 

Yhteensä 15 16 31 

 

Kysymyksessä oli pakko hyväksyä myös vastaus: en tiedä. Kummassakin 

ryhmässä on ainoastaan esiopetuksessa olevia lapsia, jotka eivät koskaan 

mene lepohetkelle päiväkodissa.  

 

Yleisesti lapset pitivät sadun kuuntelusta, mutta moni koki, että lepohet-

kellä ollaan liian pitkään sadun jälkeen. Lapset toivoivat, että sadun kuun-

teleminen riittäisi levoksi ja sen jälkeen pääsisi heti pois.  

 

”No koska mä oon aina puolikas. Ei tiedä.” 

 

 

Kysymys 11. Onko päiväkodissa hyviä sääntöjä?  

 

 Menninkäiset  Hiirenkorvat Kaikki 

Kyllä 14 11 25 

Ei  - 4 4 

Joskus  1 1 2 

Yhteensä 15 16 31 

 

Hiirenkorvat suhtautuivat hieman Menninkäisiä kriittisemmin sääntöihin. 

Lasten mielestä siirtymätilanteisiin liittyvän kilpajuoksun rajoittaminen on 

huono sääntö, vaikka moni myönsi sen, että joidenkin lasten kilpahenki-

syys aiheuttaa paljon ikäviä tilanteita. He toivoivat kuitenkin, että siirty-

mätilanteiden juoksukilpailuihin voisi rakentaa sellaiset säännöt, että se 

onnistuisi. Myös puissa kiipeilemisen kieltämistä pidettiin typeränä.  
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Kukaan lapsista ei ollut halukas kiipeämään suuriin puihin, mutta turva-

hiekan puuttuminen puiden alta ei ollut lasten mielestä riittävä peruste 

kieltää puissa kiipeilemistä. Yksi lapsi ei haluaisi ulkoilla kylmällä ilmal-

la.  

 

Huono sääntö:  

 

”No esim. se, ettei saa kiivetä puihin. Sellasiin pieniin.” 

 

Hyviä sääntöjä:  

 

”Sellanen, ettei saa juosta.” 

 

”Ettei saa meluta kauheesti.” 

 

”Mun mielestä se on hyvä sääntö, ettei ketään saa lyödä. Tosi hyvä sään-

tö.” 

 

 

Kysymys 12. Onko päiväkodissa jotain pelottavaa?  

 

 Menninkäiset Hiirenkorvat Kaikki 

Kyllä  4 8 12 

Ei 10 8 18 

Joskus 1 - 1 

Yhteensä  15 16 31 

 

Se mikä molemmissa ryhmissä aiheutti eniten pelkoa, oli erityislasten im-

pulsiivisuus ja hyökkäävyys joissain tilanteissa. Yksittäisiä pelonaiheita 

olivat pimeä nukkari ja se, että poikia on enemmän kuin tyttöjä.  

 

”Kerran kun mä olin nukkarissa niinni ku siitä levyltä kuulu semmonen 

pelottava ääni niinni mä tulin siihe lähemmäks tikkaita koska mua pelotti 

se, että sieltä tulee sieltä ovien välistä joku hirviö.”  

 

”Mulla on ainaskin toi jos jos vaikka joku löis mua vaikkapa vatsaan niin 

sillon alkaa mulle tulla heti huono olo.” 

 

7.5 Leikkiaineiston analyysi 

 

Leikkiosuudessa lapset saivat valita virkatuista amigurumi-hahmoista mie-

leisensä. Heitä pyydettiin rakentamaan valitsemalleen otukselle sellainen 

paikka, missä sen on hyvä olla. Aikuinen haki yhdessä lasten kanssa lisää 

välineitä rakenteluun sen perusteella mitä lapset toivoivat, jolloin esillä 

olevat tavarat eivät johdatelleet lapsen leikkiä. Lapset hakivat myös itse 

tarvikkeita. Yhdessä käytiin myös keskustelua siitä mistä voisi jonkin tie-

tyn asian rakentaa tai löytää.  
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Leikkiosuudessa korostuu aikuisen rooli havainnoijana ja dokumentoijana. 

Peliä pelaava aikuinen dokumentoi leikkiä saadakseen lisätietoa oman 

ryhmänsä lapsille tärkeistä asioista. Tarkkaillessaan leikkiä, etsiessään 

leikkeihin tarvittavia tavaroita, keskustellessaan leikistä lasten kanssa, va-

lokuvatessaan ja tehdessään muistiinpanoja, pelaava aikuinen osallistuu 

meneillä olevaan leikkiin, mutta saa samalla tilaisuuden palata mielessään 

pelissä käytyihin keskusteluihin. Koko leikkiä ei ole tarkoituksenmukaista 

kirjata ylös, mutta on hyvä kirjata vaikka ranskalaisilla viivoilla paperille 

niitä asioita, joita lapset leikkiin tarvitsevat ja mitkä asiat leikkiin rakentu-

vat ensimmäisinä. Kirjaamisen lisäksi leikkejä voi valokuvata tai jopa vi-

deoida.  

 

Leikkiaineiston analyysi eteni opinnäytetyössä pitkälti kuvaosuuden ana-

lyysin mukaisesti sisältäen samat työvaiheet. Muistiin kirjatuista asioista 

karsittiin ensin ne asiat, joilla ei katsottu olevan tutkimuksen kannalta 

merkitystä. Tämän jälkeen tehtiin luokittelu, joka käsiteltiin kvantifioiden. 

Aineistosta nostettiin tämän jälkeen esiin niitä asioita, jotka näyttäytyivät 

merkittävässä roolissa. Näin analysoituna leikkiosuuden merkitys ei kui-

tenkaan avaudu täydellisesti sellaisena kuin se käytännössä oli. Toki oli 

mielenkiintoista huomata leikin kautta se, mitkä asiat nousivat useissa lei-

keissä esille. Parhaiten leikkiosuus kuitenkin toimi ideoiden antajana ai-

kuiselle.  

 

Lasten leikeistä nousi ideoita vapaan leikin järjestämiseen ja yhteisten 

ryhmäleikkien aiheiksi. Leikkien pohjalta lapsille tarjottiin mm. paremmat 

mahdollisuudet roolivaateleikkeihin ja majaleikkeihin. Myös leikkialuei-

den käyttämistä ja järjestelyä mietittiin uudestaan. Tulevalle kaudelle on 

suunniteltu myös kasvillisuuden lisäämistä ja ehkä jopa jonkinlaisen aller-

giaystävällisen lemmikin ottamista ryhmän jäseneksi. Yksi leikkiosuuden 

tärkeistä rooleista oli myös toimia osana kokonaisuutta niin, että lapsilla 

oli jotain, mitä odottaa ensimmäisen peliosuuden jälkeen. Leikkiosuudesta 

muodostui eräänlainen palkinto peliin osallistumisesta.  

 

Menninkäisten ja Hiirenkorvien leikkien välissä ei ollut silmiin pistäviä 

eroavaisuuksia. Lasten leikeistä erottui selkeästi lapsille tärkeitä element-

tejä, mutta nousi myös esiin yksittäisiä hienoja ideoita ja inspiraation läh-

teitä aikuiselle. Leikkiosuus sai peliä pelanneen aikuisen myös pohtimaan 

erilaisia ratkaisuja siihen, miten lasten toiveita voitaisiin paremmin päivä-

kodissa täyttää. Ulkoiset puitteet eivät kuitenkaan olleet lapsille aina niin 

kovin tärkeitä. Eräs lapsi vastasi varsin tyhjentävästi aikuisen tiedusteluun 

siitä, miksi rakennettu leikki oli hahmolle niin hyvä:  

 

”Tää on hyvä kun tää on sen koti.” 
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Kuva 20. Kuva tytön leikistä 

 

Kuvassa 20 on virkatulle amigurumi-hiirelle rakennettu hyvä paikka. Ku-

vasta löytyy hiiren oma sänky, joka rakentui vihreälle kankaalle ensim-

mäisenä. Seuraavaksi sängyn lähelle ilmestyi kaappi, jossa hiiri voi säilyt-

tää tavaroitaan. Ruokailupaikka, johon viherkasvi tuo viihtyisyyttä raken-

tui seuraavaksi. Auto kuvan alareunassa tarvittiin pitkiä välimatkoja var-

ten. Kuvan alareunasta löytyvät myös wc- ja pesutilat, oikeassa reunassa 

on harrastusta varten keinutuoli ja laatikko välineille. Vasemmassa reu-

nassa on kuntoilurata, jota hiiri pujottelikin ahkerasti.  

 

19 lasta 31:stä rakensi leikkihahmolleen oman sängyn tai sänkyyn verrat-

tavissa olevan lepopaikan. Lepopaikka oli rauhallisessa paikassa ja peh-

meä. Tämän lisäksi viiden lapsen leikissä esiintyivät vahvasti matot, peitot 

ja mukavat paikat joihin voi käpertyä turvaan. Kolme lasta kuvaili tällaista 

paikkaa turvapaikaksi.  

 

”Sänky, pehmustetta ja leluja ja sit olis mukava mieli.” 

 

”Tykkään tuoksuista ja pehmeistä paikoista.” 

 

 

16 lasta rakensi hahmolle ruokapaikan, ruokavaraston tai varmisti muuten 

hahmonsa ravinnon saannin. Erityisesti hiirihahmon valinneiden lasten 

leikeissä juusto oli merkittävässä roolissa.  

 

16 lasta halusi hahmolle kaverin. Vaikka hahmolla oli oma rakennettu 

paikka, niin oli tärkeää, että joko samassa paikassa asui kaveri tai vaihto-

ehtoisesti kaveri asui heti naapurissa. Monien lasten leikit kehittyivät lo-

pulta yhteisleikiksi, jossa naapuruksina asuvat hahmot seikkailivat yhdessä 

ja vierailivat toistensa luona.  
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12 lasta halusi hahmonsa hyvään paikkaan kasvillisuutta. Kasveja oli lei-

kissä joko huonekasveina, runsaina puutarhoina tai jopa asumispaikkoina. 

Se, että kasvit näyttäytyivät lähes 40% leikkejä niin merkittävässä roolissa 

yllätti. Joillekin lapsille kasveilla ei kuitenkaan ollut mitään merkitystä. 

Kahden lapsen pelatessa peliä vierekkäin, oli mielenkiintoista kuunnella 

heidän käymäänsä keskustelua kasvien tarpeellisuudesta elämässä. Siinä 

missä toinen lapsi ilmoitti:  

 

”Minä rakastan yli kaiken kukkasia.” 

 

toisen kokemus oli seuraava:  

 

”En tarvitse kukkia.” 

 

 

Seitsemän lapsen leikissä hahmolla oli myös lemmikkieläin. Lemmikki oli 

varsin usein koira tai kissa.   

 

11 kertaa leikeissä ilmeni erilaisia liikunta- ja harrastuspaikkoja. Hahmoil-

le tehtiin liikuntaratoja, käsityöpaikkoja, leikkialueita ja paikkoja, joissa 

voi lukea kirjoja. Neljässä leikissä hahmolla oli myös sohva ja telkkari, jo-

ta hahmo iltaisin katseli.  

 

Kuusi lasta huolehti myös hahmonsa tavaroiden säilyttämisestä. Tavaroi-

den säilyttämistä varten rakennettiin tai hankittiin erilaisia kaappeja ja va-

rastoja. Näihin säilöttiin hahmolle mm. askarteluvälineitä, kulkuvälineitä, 

vaatteita ja koriste-esineitä. Yhden lapsen leikissä hahmon tavarat levitel-

tiin sekaisin lattialle.  

 

”Sillä on sotkuinen mielentila. Se on tottunut elämään sotkussa.” 

 

Neljän lapsen hahmot kävivät ahkerasti oman kotipaikkansa ulkopuolella. 

Matkustettiin junalla ja autolla teattereihin tai ravintoloihin. Muutamissa 

leikeissä hahmolla oli mukanaan äiti, isä tai muu huolehtiva hahmo. Hah-

mojen turvallisuudesta huolehdittiin myös aitojen ja porttien avulla.  

 

”Tää vahtii, ettei tälle käy mitään.” 

 

”Täs on portti, ettei pääse karkuun.” 

 

 

7.6 Tulosten yhteenveto 

 

Eri aineistojen tuloksista esiin nousseista asioista voidaan koota päivähoi-

don arkeen liittyviä kokonaisuuksia. Tuloksista voidaan nostaa esille arjen 

käytäntöihin, tiloihin ja välineistöön, toimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin 

liittyviä asioita.  
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Arjen käytännöt 

 

Aineistosta voidaan todeta arjen käytäntöjen tilanteisiin liittyvästä palaut-

teesta, että lapset ovat tyytyväisiä päiväkodin arkeen. Lapset tulevat mie-

lellään Pihakoivun päiväkotiin. Lapset kokevat, että päiväkodin ruokailuti-

lanteet ovat pääsääntöisesti sellaisia, että niissä toteutuu ruokarauha. Jos-

kus ruokailuissa keskusteluääni kuitenkin kohoaa liian voimakkaaksi ja se 

häiritsee ajoittain ruokailua. Päivälepo jakoi mielipiteitä. Kaikki lapset 

olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että päivälevon yhteydessä pidettävä 

sadun lukemisen hetki oli mukava tapahtuma. Sadun jälkeinen hiljainen 

aika oli kuitenkin aineiston keräämiseen osallistuneista lapsista puolten 

mielestä epämukavaa.  

 

Päiväkodissa oli lasten mielestä pääsääntöisesti hyviä sääntöjä. Puihin kii-

peilyn kieltäminen sai kuitenkin lapsilta vahvaa vastustusta. Edes turva-

hiekan puuttuminen puiden alta ei saanut lapsia muuttamaan mieltään sii-

tä, että puihin kiipeily olisi turvatonta. Ulkoilualueiden profiilit näyttäy-

tyivät erilaisina, mutta tämä ei lasten mielestä ollut lainkaan huono asia. 

Ulkoiluihin liittyvän toiminnan vaihtelu piha-alueesta riippuen koettiin 

hyvänä asiana. 

 

Keskusteluissa kävi ilmi, että lapset haluaisivat osallistua enemmän päivä-

kodin arkipäivän askareisiin, kuten salaatin tekemiseen, petivaatteiden 

vaihtamiseen, oman sängyn petaamiseen yms. Aineistosta nousi vahvasti 

esille myös toisen esiopetusryhmän vessarauha, joka kaipaa toimenpiteitä.  

 

 

Tilat ja välineistö  

 

Välineistöä arvioitiin lasten keskusteluissa niin tavaroiden laadun, määrän 

kuin ulottuvuudenkin kautta. Pääsääntöisesti lapset kokivat, että päiväko-

dissa oli kivoja tavaroita, vaikka joskus jotain oli jäänyt leikistä puuttu-

maankin. Englannin lakritsien näköisiä tyynyjä lapset toivoivat päiväkotiin 

lisää ja ne ovat käytännössäkin näyttäytyneet suosittuina leikkivälineinä. 

Myös maaleja lapset toivoivat vapaammin saataville.  

 

Sisustukseen liittyviä asioista nousi tässä yhteydessä yllättävän paljon esil-

le. Verhojen ja mattojen suuri merkitys tietyllä lailla yllätti, vaikka onkin 

selkeää, että lattialla leikkiville lapsille matot ovat tärkeässä roolissa. Jot-

kut asiat, kuten henkarit, olivat lasten ulottumattomissa ja niiden laskemis-

ta lasten tasolle toivottiin. Huone- ja hyötykasvit nousivat esille useissa 

keskusteluissa. Kasveja toivottiin niin sisälle, kuin uloskin. Innovatiivisin 

ehdotus liittyi kasvihuoneen rakentamiseen päiväkodin alapihalle.  

 

Tiloista ei löytynyt lasten näkökulmasta juurikaan valittamista, mutta nii-

den käytöstä löytyi paljonkin ehdotuksia ja ideoita. Erityisesti pienryhmä-

tilojen monipuolisempi ja aktiivisempi käyttö nousi useissa keskusteluissa 

esille. Piha-alueiden parannusehdotuksina nousi mm. koripallotelineiden 

alta puuttuva koripallon pelaamiseen sopiva alusta.  
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Toiminta 

 

Toiminnasta saatu tieto voidaan jakaa ohjatun toiminnan ja vapaan leikin 

osa-alueisiin. Leikkiminen oli lapsille tärkeää toimintaa, joka esiintyi ai-

neistossa lukuisia kertoja eri muodoissa. Palaute leikin määrästä oli pää-

osin positiivista. Aineiston pohjalta voidaan arvioida, että esiopetusryh-

missä on lasten mielestä sopivassa suhteessa niin leikkiä kuin ohjattuakin 

toimintaa. Myös leikkiin tarvittavat välineet saivat lapsilta positiivista pa-

lautetta. Toiveita joidenkin leikkimateriaalien monipuolistamisesta ja li-

säämisestä nousi esille.  

 

Ohjatuista toiminnoista esioppilaille nousi vahvimmin esille esikoulu. Esi-

koulutehtävät olivat lapsille mieleisiä ja esiopetusmateriaali on ollut tar-

koituksen mukainen. Erityisesti lapset nostivat positiivisena asiana esille 

taulutehtäviä, sekä kirjainten toteuttamista taiteen keinoin. Pienryhmätilo-

jen hyödyntäminen toiminnassa sai vahvimmin kritiikkiä lapsilta. Sekä 

pikkukeittiöön, että vesileikkiin haluttiin enemmän. Myös tilojen moni-

puolisempi hyödyntäminen toiminnassa nousi keskusteluissa esiin.  

 

Sosiaaliset suhteet 

 

Sosiaaliset suhteet voidaan jakaa lasten keskinäisiin suhteisiin ja lapsen ja 

aikuisten välisiin suhteisiin. Lasten välisistä suhteista pelissä selvisi se, et-

tä kaikki kokivat päiväkodissa olevan kavereita. Leikkeihin päästiin usein, 

mutta yksittäisetkin leikistä torjumiset vaikuttivat lapsiin voimakkaasti. 

Aikuisten ja lasten väliset suhteet vaikuttivat lasten kertomusten pohjalta 

aidon vuorovaikutuksellisilta niin, että lapsia aidosti kuultiin eri tilanteis-

sa. Myös läheisyyttä ne lapset saivat, jotka sitä kaipasivat.  

 

7.7 Tulokset päivähoidon laadun jäsennyksen näkökulmasta 

 

Koottuja tuloksia voidaan tarkastella nyt myös suhteessa päivähoidon laa-

dun jäsennyksen (Hujala& Fonsén, 2010) esiin nostamiin laadun tekijöi-

hin. Pelin tarjoama aineisto vastaa seuraaviin jäsennyksessä esiteltyihin 

osa-alueisiin: 

 

Puitetekijät:  

Turvallisuus 

Tilojen toimivuus 

 

Turvallisuusasioita käytiin lähes kaikissa keskusteluissa jossain muodossa. 

Turvallisuus ei olekaan aina päiväkodissa yksiselitteinen asia. Päiväkotien 

henkilöstö keskustelee usein esimerkiksi pihasääntöjen yhteydessä uusien 

leikkien turvallisuudesta. Myös lapsilla on oma kokemuksensa siitä mikä 

on turvallista ja mikä on ylisuojelevaa käytöstä. Pihakoivun esioppilaat pi-

tivät päiväkotia turvallisena paikkana. Turvallisuusasioiden yhteydessä 

keskusteltiin konkreettisista turvallisuuteen liittyvistä asioista, kuten ai-

doista, turvahiekasta ja säännöistä. Pelkoa ja sitä kautta turvattomuutta ai-
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heutti kuitenkin kummankin lapsiryhmän impulsiivinen ja joskus myös 

aggressiivinen erityislapsi.  

 

Tilat olivat monilta osin lasten mielestä toimivia, mutta kehitysehdotuk-

siakin nousi esille, erityisesti tilojen käytön aktivoimisesta ja monipuolis-

tamisesta. Kahden pienryhmätilan käyttäminen on jäänyt toimintakaudella 

vähäiseksi ja se näkyi myös lasten mielipiteissä.  

 

Prosessitekijät: 

Aikuinen-lapsi vuorovaikutus 

Lasten keskinäinen vuorovaikutus 

 

Vuorovaikutusta tarkasteltiin pelissä lasten kanssa sekä lasten keskinäisen, 

sekä aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen muodossa. Lasten mie-

lestä päiväkodissa kuunneltiin lapsia ja he kokivat tätä kautta arvostusta ja 

välittämistä aikuisten taholta. Läheisyys ja syliin pääseminen ei ollut enää 

esikoululaisille niin tärkeää kuin varmasti pienemmille lapsille, mutta ai-

neiston perusteella voi olettaa, että ne lapset jotka kaipasivat aikuisen lä-

heisyyttä ja sylissä olemista, myös sitä saivat.  

 

Lasten keskinäisen vuorovaikutuksen toimivuus näyttäytyi vahvasti siinä, 

että kaikki lapset kokivat päiväkodista löytyvän kavereita. Toisaalta lapset 

ottivat kavereiden torjumisen leikistä hyvin voimakkaasti. Yksikin torjunta 

muistettiin pitkän ajan takaa, vaikka samassa yhteydessä moni totesi, ettei 

itsekään halua aina päästää jo meneillään olevaan leikkiin uutta kaveria. 

Keskusteluissa nousi esiin myös joitakin yksittäisiä lasten välisiä konflik-

teja, joiden avaaminen keskustelun kautta oli hyödyllistä.  

 

 

Vaikuttavuustekijät: 

Lasten myönteiset kokemukset. 

Asiakastyytyväisyys 

 

Pelin avulla kootussa aineistossa nousi useaan otteeseen esille lasten 

myönteisiä kokemuksia ja se, että lapset olivat tyytyväisiä päivähoidon ar-

keen. Lasten tyytyväisyys näkyi jo siinä, että lähes kaikki lapset tulivat 

mielellään päiväkotiin ja nekin, jotka mieluummin olisivat jääneet kotiin, 

kuitenkin viihtyivät päiväkodissa hoitopäivän aikana. Tyytyväisyys näkyy 

myös siinä, että lähes kaikki lasten vapaissa keskusteluissa esiin nostamat 

asiat nousivat esiin positiivisesti sävyttyneinä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että parannettavaa ei olisi löytynyt. Myönteisinä asioina koettiin mm. 

esikoulu, lelujen laatu, leikin määrä ja esikouluryhmien sosiaaliset suhteet. 

Parannettavaa oli kuitenkin erityisesti tilojen hyödyntämisessä toiminnas-

sa.  
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7.8 Pelin vaikutuksia 

 

Karlsson (2000) totesi väitöstutkimuksessaan, että lasten kuunteleminen 

työvälineenä helpotti päivähoidon ammattilaisten työtä ja toi siihen mie-

lekkyyttä. Myös kiireen tunteen koettiin vähenevän. Kuuntelu synnytti to-

dellisia muutoksia arjen toimintaan. Ammattilaiset tähdensivät tutkimuk-

sen jälkeen lasten oman aktiivisuuden ja yhteistyön merkitystä oppimisti-

lanteissa. Lasten taidot ja lasten kulttuurin rikkaus yllätti monet ja sai ai-

kuiset jopa puhumaan lapsista eri tavalla. Henkilökohtainen kokemukseni 

pelin pelaamisesta vastaa näitä tuloksia.  

 

Pelissä käytettyjen kuvien pohjalta käyty keskustelu avasi silmiäni toimin-

nan ja tilojen hyödyntämisen suhteen. Osa niistä asioista, jotka nousivat 

esiin lasten keskusteluissa, oli sellaisia, joihin olin mahdollisesti kiinnittä-

nyt jollain asteella huomiota aikaisemmin. Erilaisista syistä johtuen näihin 

asioihin ei kuitenkaan ollut tartuttu. Peli aktivoi toimimaan näiden asioi-

den eteen samalla kun se toi esiin uusia ideoita ja havahdutti sellaisten asi-

oiden äärelle, joita ei ollut aikaisemmin tullut mietittyä.   

 

Kysymysosiossa nousi esiin tietoa siitä miten lapset kokevat niitä asioita, 

jotka perinteisesti askarruttavat aikuisen mieltä. Kysymykset pohjasivat 

vahvasti perustarpeisiin, kuten ravinnon, levon, turvallisuuden, läheisyy-

den ja ryhmään kuulumisen kokemuksiin. Nämä tekijät ovat olennaisia 

laadunarvioinnin osana, mutta sattumanvaraisesti kaikkiin aikuista askar-

ruttaviin kysymyksiin tuskin olisi saatu riittäviä vastauksia. Kysymyksiin 

annetuista vastauksista havaitsi varsin selvästi niitä asioita, joihin tulisi 

jatkossa kiinnittää huomiota. Kysymysten jälkeisen dialogin myötä nousi 

esiin myös runsaasti kehittämisehdotuksia, sekä normaalia päiväkotikes-

kustelua syvempää keskustelua, joka lähensi aikuista ja lasta.  

 

Lasten leikkitilanteista pystyin ryhmän toimintaan peilaten poimimaan 

ideoita oman työni taustaksi. Pelistä kerätyn tiedon innoittamana pilotti-

kohteessa panostettiin uudella tavalla mm. vesileikkiin, leipomiseen, maja-

leikkiin sekä roolivaateleikkiin. Nukkarikäytäntöä muutettiin niin, että sa-

dun jälkeen lapset pääsivät nukkarista heti pois. Leikkiosuudesta saatiin 

ideoita jopa päiväkodin sisustukseen ja tulevan toimintakauden suunnitte-

luun.  

 

7.9 Pelin arviointi 

Lapset osallistuivat peliin innokkaina ja hieman jännittyneinä. Moni odotti 

pelihetkeä etukäteen ja kyseli toistuvasti koska hänen vuoronsa tulee. Peli-

tilanteen alussa moni lapsista oli hieman jännittynyt ja rentoutuminen kesti 

muutaman kuvan verran. Tämän jälkeen keskustelu vapautui ja monipuo-

listui. Jännityksen purkauduttua lapset alkoivat myös toimia vuorovaiku-

tuksellisemmin. Lapset oppivat säännöt nopeasti ja osasivat korjata, mikäli 

tein virheen.  
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Kuvat olivat lapsille hyvin konkreettinen väline. Toisaalta kuva myös jois-

sain kohdissa ohjasi hyvin paljon lasten ajatuksia. Oli kuitenkin mielen-

kiintoista nähdä mitkä asiat nousivat usein esille. Monissa keskusteluissa 

kuvista nousi esille myös yksittäisiä mielenkiintoisia asioita. Erityisen 

mielenkiintoisia olivat ne asiat, jotka eivät suoraan näy kuvissa, mutta 

nousivat silti esille. Tekemistä ja asioita kuvaavat sanat olivat yleisempiä 

kuin kuvaavat sanat. Kahden pojan mielestä 11 kuvan käsittely oli liian 

raskasta.. Varsinkin, jos pelaajia on kolme, 11 kuvan käsittelyyn kuluu 

paljon aikaa. Mikäli peliä varten kertyy paljon kuvia, täytyy aikuisen 

huomioida lasten keskittymiskyky. Kahden lapsen peliin ei mene yhtä pal-

jon aikaa, joten ne lapset, joiden keskittymiskyky herpaantuu helpommin, 

kannattaa peluuttaa pienemmässä porukassa.  

 

Aikuisen tulee olla tarkka jatkokysymyksissään. Lisäkysymykset usein 

hämmensivät lasta, jos kysymys alkoi sanalla miksi. Syy-seuraus oman 

kokemuksen ja/tai tunteen takana oli usealle lapselle vaikea selvitettävä. 

Parhaiten asiaa avarsivat kysymykset, jotka alkoivat mikä-sanalla. Esi-

merkiksi keskusteltaessa ruokarauhasta, ei kannata kysyä lapselta, että 

miksi ruokarauhaa ei ole, vaan mieluummin kysyä konkreettisemmin, että 

mikä häiritsee ruokarauhaa. Jatkokysymyksissä on kuitenkin varottava 

johdattelua.  

 

Pelaavan aikuisen on hyväksyttävä lasten erilaisuus. Lasten, kuten aikuis-

tenkin tapa ilmaista itseään verbaalisesti eroaa toisistaan. Toinen lapsi ker-

too paljon ja pitkästi, toinen lapsi kertoo vähäsanaisemmin. Toinen lapsi 

nostaa asiat esiin luettelomaisesti ja toinen kertoo pitkän tarinan. Aikuisen 

täytyy hyväksyä niin luettelomaiset vastaukset, kuin pitkät tarinatkin. 

Ryhmien dynamiikka toimi myös eri lailla. Vaikka joissakin pelitilanteissa 

aikuisen rooli kallistui väkisinkin enemmän haastattelijaksi, niin tavoittee-

na kannattaa kuitenkin pitää dialogisuuteen pyrkimistä. Ne pelitilanteet, 

joissa dialogisuus toteutui, olivat rentoja ja niissä lapset ideoivat enem-

män.  

 

Aikuisen aito osallistuminen peliin edesauttoi lasten rentoutumista ja teki 

pelaamisesta hauskaa. Timanttien vieminen aikuiselta oli lasten mielestä 

hauskaa. Mitä vastahakoisemmin luovuin timanteistani, sitä hauskempaa 

lapsilla oli. Hauskuus vapautti ilmapiiriä ja näin lapset tutkivat kuvia ren-

nommin. Timanttien laskeminen ja vertailu siitä kummassa korissa on 

enemmän, näytti motivoivan ja innostavan lapsia. Lapset saivat pelin ai-

kana kosketella kiviä. Kivien koskettelu helpotti osaltaan keskittymistä.  

 

”Tykkään, ku me varastettiin sulta niitä juttuja.” 

 

Kuva- ja kysymysosuuden pelaaminen kesti n. 25-40 minuuttia lapsiryh-

mästä riippuen. Pelin pelaamiseen tuleekin varata riittävästi aikaa. En-

simmäisen osuuden jälkeen tuleva leikkiosuus venyi usein varsin pitkäksi. 

Leikin rakentaminen vaihteli 10 minuutista jopa puoleen tuntiin. Pitkiä 

leikkejä oli selvästi enemmän kuin lyhyitä. Ei myöskään ole tarkoituk-

senmukaista, että lapsi rakentaa leikin, jolla ei sen jälkeen saa leikkiä. Osa 

lapsista rakensi leikin ja siirtyi sen jälkeen muihin puuhin. Osa lapsista ha-
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lusi kuitenkin leikkiä rakentamallaan leikillä vielä pitkään. Pitkään leikki-

neiden lasten leikkiosuus saattoi venyä jopa tunnin pituiseksi.  

 

Leikkiosuus toi aikuiselle paljon ideoita. Amigurumit innostivat lapsia ja 

olivat muutenkin hyvä väline. Hahmot olivat sopivan kokoisia ja ne sopi-

vat hyvin yhteen monen muun lelusarjan kanssa. Niiden kanssa voi hyö-

dyntää nukkekodin kalusteista ja legoista lähtien lähes kaikkea.  

 

”Näyttää aika söötiltä.” 

–Poika amigurumeista- 

 

Kuvien ja kysymysten yhdistelmä tuki toisiaan hyvin. Kuvasta käyty kes-

kustelu toi lisätietoa kysymysten vastauksiin ja toisinpäin riippumatta siitä 

missä kohtaa kuva käännettiin ja kysymys esitettiin. Se, että kysymykset 

osuivat sattumanvaraisesti eri kuville, antoi lapsille usein ikään kuin uuden 

mahdollisuuden pohtia asiaa. Saman aiheen uudelleen herääminen vei ai-

hetta usein edellistä keskustelua syvemmälle.   

 

Lapset kommentoivat peliä sanoilla ”hyvä” ja ”kiva”. Toiset lapset pitivät 

enemmän kuva- ja kysymysosiosta, toiset leikkiosuudesta. Pääsääntöisesti 

pelistä saatu palaute oli innostunutta ja positiivista. Kahden lapsen mieles-

tä kuvia oli liian paljon. Kahden lapsen mielestä peli itsessään oli ”ok”. 

Vaikka näiden lasten kuvaus pelistä jäikin hieman muiden kommentteja 

vaisummaksi, niin he osallistuivat silti innokkaasti, koska tiesivät, että pe-

lin avulla he saavat äänensä kuuluviin. Kun lapsilta kysyttiin ehdotuksia 

pelin nimeksi, viittasivat ehdotukset lähes aina joko siihen, että pelissä oli 

leikkimahdollisuus tai siihen, että pelissä kuullaan lasta.  

 

”Leikkipeli, koska tässä saa leikkiä viimesenä.” 

 

”Selityspeli missä selitetään omat mielipiteet.” 

 

 

Suurin osa lapsista selvästi nautti pelistä ja se ilmenee ehkä parhaiten alla 

olevista lopettamistilanteeseen liittyneistä kommenteista:  

 

”Ei huvita, meillä on niin hauskaa.” 

 

”Mut tää oli tosi kiva leikki. Saaks mä leikkiä näillä toistekin?”  

 

”Paras päivä ikinä.” 
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8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

 

Tutkimuksen lähtökohtana oli halu kuulla mahdollisimman aidosti alle 

kouluikäisiä lapsia suhteessa päivähoidon arkeen samaan aikaan, kun ke-

rätään vastauksia myös päivähoidon henkilökuntaa kiinnostaviin kysy-

myksiin. Pienten lasten kuuleminen on jäänyt vähäiseksi ja keinotekoisek-

si vuosien saatossa siitä huolimatta, että lasten kuuleminen on jo pitkään 

ollut osana monessa lapsiin liittyvässä sopimuksessa ja suunnitelmassa. 

Tämän päivän lasten maailma eroaa tämän päivän aikuisten maailmasta 

siinä määrin, että aikuisten on tärkeää kehittää lapsen kuulemisen mene-

telmiä. Jo hyvin pienillä lapsilla on mielipiteitä, asioita joista he pitävät tai 

eivät pidä. Aina kaikki ei mene yksilöiden toiveiden mukaisesti, mutta on 

kuitenkin tärkeää saada kokea, että on tullut kuulluksi. 

 

Lasten ajatuksia ohjattiin tutkimuksessa kohti päivähoidon arkea niin va-

lokuvien, kuin kysymystenkin avulla. Lapset saivat kuitenkin vapaasti 

tuoda esiin kertomuksiaan kuviin liittyen. Ainoastaan niissä tapauksissa, 

joissa lapsi alkoi automaattisesti luetteloida kuvassa näkyviä asioita, ai-

kuinen ohjasi lapsen ajattelua eteenpäin niin, että kerronta ulottuisi kuvissa 

näkyvien asioiden luettelointia pidemmälle. Aineiston keräämisessä ai-

kuisten käyttämät tiedon keruun menetelmät puettiin lapsille sopiviin roo-

livaatteisiin ja yhdistettiin peliksi. Vapaa kerronta ja harkitut kysymykset 

kulkivat käsi kädessä kokonaisuutena niin, että sekä lasten ääni kuului, et-

tä aikuiset saivat vastaukset kysymyksiinsä.  

 

Tutkimuksessa esiintyi metodinen triangulaatio, joka tarkoittaa monen 

menetelmän käyttämistä päällekkäin saman ilmiön selvittämisessä. Trian-

gulaatiokeskusteluissa kiistanalaisin kohta on nimenomaan laadullisten ja 

määrällisten metodien yhdistämisestä samanaikaisesti. (Tuomi,2009, 146) 

Metodinen triangulaatio oli kuitenkin tässä yhteydessä lähes välttämätön 

paha, koska tutkimuksessa haluttiin tavoittaa samaan aikaan kaksi toisis-

taan eroavaa asiaa. Pelkkien kuvien ja kertomusten pohjalta aikuisia kiin-

nostaviin asioihin ei olisi saatu vastauksia, tai niiden saaminen olisi aina-

kin jäänyt sattumanvaraiseksi. Pelkkä kysyminen taas olisi jättänyt lasten 

kuulemisen vähäiseksi ja tehnyt menetelmästä sellaisen, jossa lapsen on 

mahdoton osallistua ja tuoda esiin omia ideoitaan.  

 

Pehmeän tutkimuksen perinteessä on rakennettu erilaisia pehmeitä mene-

telmiä, joissa ei ole toisaalta estettä triangulaation käytölle. Pehmeät me-

netelmät on rakennettu nimenomaan vastineeksi ”jäykälle” tutkimuksen 

toteuttamiselle ja näin on johdonmukaista olettaa, että menetelmiä yhdiste-

lemällä voidaan saavuttaa tutkittavasta asiasta monipuolisempi kuva. Tut-

kimustulosten totuuden ongelma jää kuitenkin tässä yhteydessä auki. 

(Tuomi, 2009, 144-148) Menetelmäksi rakennetun pelin oli tarkoitus nos-

taa esille lasten kokemuksia ja mielipiteitä tutkittavasta asiasta. Kokemus- 

ja mielipideasiat ovat aina subjektiivisia, totuus löytyy jokaisen kokijan si-

sältä. Pelin avulla kerätyt totuuden hippuset koottiin analyysissa yhteen ja 

tarkasteltiin lähinnä esiin nousseita asioita ja sitä miten usein toisiaan 

muistuttavat mielipiteet ja kokemukset esiin nousivat. Tutkimuksessa ra-

kennetun pelin tarkoitus ei ollut hakea absoluuttista totuutta, vaan kuulla 
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lapsia heidän yksilöllisyytensäkin huomioon ottaen ja tehdä kooste siitä 

mitä lapset kertoivat. Ihmisiä koskeva tutkimus on laaja kokonaisuus, joka 

ei muodostu metodologiselta perustaltaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

Ihmistieteellisessä tutkimuksessa on löydettävissä perusteluita, jotka pu-

huvat niin triangulaation puolesta kuin sitä vastaankin. (Tuomi, 2009, 147) 

 

Aineistoa kerättiin lasten kertomuksia nauhoittamalla, kysymyksiin kerä-

tyillä vastauksilla, sekä leikin havainnoimisella. Nauhoittaminen oli lasten 

kanssa työskentelyssä hyvä menetelmä. Keskusteluiden sisältöihin ja vi-

vahteisiin pystyi palaamaan yhä uudestaan ja uudestaan. Lasten kommen-

tointi ei aina seuraa täysin johdonmukaisia lauserakenteita, joten näiden-

kin tulkitsemisen kannalta mahdollisuus palata aiheeseen yhä uudestaan 

oli helpottava. Kysymykset toimivat osana pelikokonaisuutta mielekkäästi. 

Olen vakuuttunut siitä, että pelkkien kysymysten esittäminen ei olisi saa-

nut nousemaan asioista niin paljon keskustelua kuin niistä osana peliä 

nousi, ilman aikuisen tivaamista.  

 

Aineistoa kerättiin samanaikaisesti montaa menetelmää hyödyntäen ja se 

toi oman haasteensa varsinkin analyysivaiheessa asioiden yhdistämisessä. 

Samat asiat nousivat eri kohdissa peliä esille ja se toisaalta antoi lapsille 

mahdollisuuden palata asioihin ja pureutua niihin syvällisemmin kuin en-

simmäisellä kerralla. Monipuolinen menetelmien käyttö toi runsaasti tietoa 

ja teki pelaamisesta lapsille mieluisaa. Samaan aikaan se kuitenkin haastoi 

analysoimisessa monimutkaisen rakenteensa takia. Käytännön työssä vas-

taavien analyysien tekeminen ei olekaan mielekästä.  

 

Aineiston luotettavuuteen vaikuttaa suurelta osin peliä pelaavan aikuisen 

asenne ja taidot olla johdattelematta lasta. Dialogisuus pelihetkissä antaa 

aikuiselle luvan esittää myös omia mielipiteitään ja osallistua lasten kes-

kusteluun. On kuitenkin oltava varovainen siinä miten mielipiteensä tuo 

julki. Eräässä keskustelussa esitin lapsille kysymyksen, jonka huomasin 

välittömästi sen sanottuani olevan johdatteleva. Kysymystä ei kuitenkaan 

saa enää imaistua takaisin, vaan tällainen kohta jäi analysoinnin ulkopuo-

lelle. Pelihetkien nauhoitteet antoivat tilaisuuden tarkastella keskustelua 

myös aikuisen osalta uudelleen ja näin ollen aineiston pelkistämisvaihees-

sa pystyttiin jättämään ne kohdat, joihin olin selvästi vaikuttanut, analyy-

sin ulkopuolelle.  

 

Pelihetken kulkuun vaikuttaa myös se, millainen suhde lapsilla on peliä 

pelaavaan aikuiseen entuudestaan. Ovatko lapset tottuneet siihen, että juuri 

tämän aikuisen läsnä ollessa saa kertoa omia mielipiteitään vai onko ai-

kuinen aiemmin toistuvasti torjunut heidät mielipiteissään ja väheksynyt 

niitä? Aikuisen tulee myös hyväksyä lapsen kokemus ja mielipide, vaikka 

se herättäisi aikuisessa itsessään ristiriitaisia tunteita, eikä lapsi osaisi pe-

rustella mielipiteidensä ja kokemustensa taustaa.  

 

Kokonaisuutena peli toi laajan ja tavoitteisiin vastaavan aineiston ana-

lysoitavaksi. Olen itse pyrkinyt aiemmin osallistamaan ja kuuntelemaan 

lapsia mm. Vihreä lippu-projektin myötä. Vihreä lippu on Suomen ympä-

ristökasvatuksen seuran kestävän kehityksen ohjelma, joka perustuu ni-

menomaan lasten osallistamiseen ja kuuntelemiseen. Pidän valmiuksiani 
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ottaa vastaan lasten tuottamaa tietoa hyvänä. Voin kuitenkin kuvitella, että 

kaikille pelin pelaaminen ei aluksi ole ihan ongelmatonta, vaan peliä täy-

tyy mahdollisesti pelata useampaan otteeseen ennen kuin se menetelmänä 

aukeaa. Aikuiset pelaajat täytyy saada kokemuksen kautta luottamaan sii-

hen, että lapsilla on tarjottavanaan paljon enemmän tietoa, ideoita ja taito-

ja, kuin mitä aikuiset uskovatkaan.  

 

Opinnäytteen oli tarkoitus rakentaa menetelmä lapsiarvioinnin välineeksi 

ja tarkastella millaista tietoa menetelmä tuo. Forssan kaupungin varhais-

kasvatuksen laatutiimi perehtyy seuraavaksi menetelmään ja sen tuotta-

maan aineistoon ja pohtii sen jälkeen onko kerätty tieto sellaista, joka on 

Forssan päivähoidon laadunhallinnan kannalta oleellista. Menetelmän 

avulla saatiin vastaukset laatutiimin laatimiin kysymyksiin, joskin muuta-

man kysymyksen asettelua täytyy jatkossa vielä pohtia. Menetelmä on 

Forssan kaupungin kasvatus- ja vapaa-aikatoimen palvelulupausten mu-

kainen lapsia osallistava tapa kuulla lapsia.  

 

9 POHDINTA 

 

Lasten oikeudet eivät ole ylimääräistä luksusta, vaan lainmukainen oikeus, 

toteaa Skotlannin lapsiasianvaltuutettuna vuosina 2004-2009 toiminut 

Kathleen Marshall. Hän kannustaakin kehittämään aidosti lapsilähtöisiä 

palveluja. Tämä on välttämätöntä, jotta lapset pääsisivät aidosti osallistu-

maan ja aidosti tasa-arvoiseen asemaan yhteisöissä. Marshall toteaa, että 

lapsilähtöisyydestä on hyötyä myös aikuisille: ”Sellaiset järjestelmät, jotka 

on rakennettu lasten kuulemisen varaan, ovat laadultaan parempia ja toi-

mivampia kaikille.”  (Marshallin haastattelu, 2010) 

 

”Lasten oikeuksien sopimus turvaa lapsille täydet ihmisoikeudet. Koska 

lapset eivät ikänsä, kykyjensä ja sosiaalisen asemansa takia itse kykene 

vaatimaan niitä kaikkia, sopimus velvoittaa aikuiset huolehtimaan, että ne 

toteutuvat. ”, sanoo Marshall. Pelkät muodolliset rakenteet eivät ole riittä-

viä, vaan niitä on jatkuvasti kehitettävä lasten näkökulmasta. Jos lasten 

osallistumisen tueksi ei onnistuta kehittämään tarpeeksi laadukkaita keino-

ja, jää lapsen kokemus sattumanvaraisesti riippuvaiseksi heitä kohtaavien 

aikuisten tiedoista, kokemuksista ja osaamisesta. Juuri siksi tarvitaan sel-

keitä ohjeita, kattavia toimintatapoja ja valvottuja prosesseja. ”Jos lapset 

todella aiotaan ottaa huomioon täysiarvoisina jäseninä yhteisössä, erityi-

sesti työntekijöiden vastuulla on opetella suhtautumaan lapsiin asiakkaina 

ja palvelujen käyttäjinä siinä missä aikuisiinkin. Lasten täysiarvoiseen 

asemaan perustuva toimintatapojen arviointi ja kehittäminen eivät ole vain 

muodollisia velvollisuuksia. Ne ovat välttämättömiä välineitä lasten kas-

vun ja kehityksen turvaamiseen. ”(Marshallin haastattelu, 2010) 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa Forssan kaupungin päivähoidolle 

lasta osallistava lapsiarvioinnin menetelmä, joka samaan aikaan antaa lap-

selle mahdollisuuden kertoa avoimesti kokemuksistaan ja mielipiteistään 

ja vastaa aikuisten mieltä askarruttamiin kysymyksiin. Menetelmän piti ol-

la lapsiystävällinen ja aidosti lasta kuuleva. Menetelmän tarjoaman tiedon 
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piti olla päivähoidon laadunarvioinnin kannalta merkittävää ja sen piti 

menetelmänä osallistaa lasta ja olla lapselle mielekäs ja motivoiva tapa 

tuottaa tietoa.  

 

Forssan kaupungin kasvatus- ja vapaa-aikatoimi on palvelulupauksissaan-

kin valinnut omakseen sen lapsiystävällisyyden määritelmän, jota se halu-

aa toteuttaa. Lapsen kuuleminen ja osallistamisen ikätason mukaisesti it-

seään koskeviin asioihin on tärkeää, jotta palvelulupausten lupaama lap-

siystävällisyys toteutuu. Lasta pitää myös kunnioittaa ja tiedostaa heidän 

yksilöllisyytensä. Lapsia kohtaan pitää olla reilu ja tasa-arvoinen. Lapsiys-

tävällisyys on forssalaisittain myös kiireetöntä läsnäoloa, turvallista ilma-

piiriä, yhteisöllisyyttä ja moninaisuutta tukevaa. Aikuiset haluavat kehittyä 

ammatillisesti ja olla hyvänä esimerkkinä. Menetelmäksi rakennettu peli 

vastaa tähän lapsiystävällisyyden määritelmään hyvin. Lapsi todellakin 

osallistuu ja häntä kuullaan ikätasonsa mukaisesti pelin ollessa motivoiva 

ja innostava väline molemmissa. Peliä pelataan kiireettömästi ja siinä 

huomioidaan jokainen lapsi yksilöllisesti ja lapsiryhmä sellaisena kuin se 

luontaisesti toimii. Koin itse hyvin vahvasti sen, että aikuisena pelaajana 

ammatillisuuteni kehittyi, opin lapsilta mm. huomioimaan asioita, joita en 

ollut aiemmin juurikaan noteerannut.  

 

Pelin avulla kerätty tieto on laadunhallinnan näkökulmasta arvokasta. Pe-

lin avulla kerättiin tietoa päivähoidon laadun jäsennyksen esiin nostamista 

vaikuttavuustekijöistä. Pelin avulla saatiin tietoa lasten kokemuksista päi-

vähoidossa, se nosti esiin lapsen näkökulman siitä mikä lapsen omasta 

mielestä on oppimisen kannalta tärkeää ja toi esiin myös asiakastyytyväi-

syystekijöitä. Sen lisäksi pelin avulla avattiin tietoa myös prosessitekijöis-

tä aikuisen ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta. Aikuinen ei voi yksin 

arvioida vuorovaikutusta, koska vuorovaikutus on aina useamman ihmisen 

kokemus samasta tilanteesta. Tietoa lasten keskinäisistä suhteista nousi 

esiin. Puitetekijät ovat tilojen toimivuutta, fyysistä ja psyykkistä turvalli-

suutta, sekä ihmissuhteiden pysyvyyttä. Myös näistä alueista saatiin tietoa 

pelin välityksellä.  

 

Lapsen aito kuuleminen ei ole pelkästään sitä, että lapselle esitetään ky-

symyksiä, joihin hän harvasanaisesti vastaa. Ei ole myöskään tarkoituk-

senmukaista esittää lapselle sellaisia kysymyksiä, joihin hän ei kognitiivis-

ten taitojensa tai tietotasonsa pohjalta pysty vastaamaan. Esimerkiksi liian 

yksityiskohtaiset kysymykset esiopetuksen toteutustavoista eivät välttä-

mättä tuota aikuisen työtä hyödyttäviä vastauksia ja ovat lisäksi lapsen 

kannalta liian hankalia pohdittavaksi. Kyselykaavaketta lukutaidoton lapsi 

ei pysty itsenäisesti täyttämään ja on mahdotonta tietää kuinka paljon väli-

kätenä toiminut aikuinen on vastauksiin vaikuttanut. Lapsi ei välttämättä 

myöskään aina pysty perustelemaan syitä ja taustoja kokemuksensa tai 

tunnetilansa taustalla. Kun lapselle sitä vastoin tarjotaan tilaisuus kertoa 

omin sanoin häntä koskevista asioista, niin hänen tarinansa sisällöstä ja 

sävystä on poimittavissa niitä asioita, jotka lapsi on kokenut mielekkäiksi 

tai vastenmielisiksi.  
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Tilanne, jossa lapsilta kerätään tietoa vaikuttaa osaltaan paljon. Aikuisten 

maailmasta tutut haastattelu- tai kokousasetelmat eivät ole hedelmällinen 

menetelmä, kun halutaan kerätä lapsilta tietoa. Tiedon keräämisen kannal-

ta on hedelmällisempää tarjota lapsille tilaisuus, jossa lapset pystyvät heil-

le luontaisella tavalla tuottamaan tietoa. Lapselle luontaista toimintaa on 

leikki. Usean erilaisen metodin yhdistelmistä muodostettu lapsille miele-

käs kokonaisuus toi monipuolista tietoa lasten maailmasta.  

 

Kun tutkimusaihe oli selkiytynyt pitkän pohdinnan tuloksena, lähti tutki-

musprosessi varsin kivuttomasti käyntiin. Pelin rakentamista tukevan teo-

rian etsiminen osoittautui kansainvälisten lähteiden osalta haasteelliseksi, 

koska lapsiin kohdistuva tutkimuksen tekemisen tapa on vasta viime vuo-

sina muuttanut suuntaansa. Uusi suuntaus on saanut tutkijat kohtaamaan 

lapsen tässä ja nyt sen sijasta, että pohdittaisiin sitä millaiseksi lapsi kas-

vaa ja kehittyy. Kyseisen suuntauksen edelläkävijöinä ovat pohjoismaat.  

 

Teoria tuki hyvin pelin rakentamista ja menetelmän rakentaminen tavoit-

teiden, laadunhallinnan ja erilaisten metodien pohjalta oli verrattain help-

poa. Osaltaan tässä prosessi auttoi henkilökohtainen kokemus lasten osal-

listamisesta ja kuulemisesta. Prosessina tutkimus eteni tasapainoisesti lu-

kuun ottamatta loppuvaiheita analyysin parissa. Analysointi kuormitti mo-

nipuolisten aineistojen johdosta enemmän kuin aikataulutuksessa oli otettu 

huomioon.  

 

Nyt Forssan kaupungin päivähoidolle rakennettu menetelmä on henkilö-

kunnalle varmasti työläämpi toteutettava, kuin ne kyselylomakkeet, jotka 

on aiemmin lähetetty lapsille kotiin vanhempiensa kanssa täytettäväksi. 

Samaan aikaan moni Pihakoivun henkilökunnasta oli kuitenkin jo suunnit-

teluvaiheessa innostunut ja kiinnostunut menetelmästä. Suurella osalla 

henkilökunnasta on jo valmiina kytemässä halu kuulla mahdollisimman 

aidosti lasta. Menetelmä koettiin jo varsin varhaisessa vaiheeksi työmää-

rän lisääntymisestä huolimatta mielekkääksi toteutettavaksi osittain siksi, 

että pelin avulla odotettiin nousevan esiin aitoja parannusehdotuksia, ide-

oita ja innovaatioita lapsilähtöisestä näkökulmasta. Henkilökunnan ajatus 

oli, että aito, välitön ja nopea palaute lapsilta mahdollistaa myös nopeat 

reagoinnit ja muutokset käytännön tasolla paremmin kuin kyselykaava-

kearviointi, jossa tulokset mahdollisesti osoittavat muutoksen tarpeen, 

mutta eivät välttämättä osoita suuntaa muutokselle. Moni odotti jo alku-

vaiheessa pelin olevan hyvä väline myös oman työn arviointiin. Pelin 

tuoman lisätyön voi hyödyntää myös omaan työhön havainnoimalla lapsia 

pelin ohella myös vuorovaikutuksen taidoissa, kiinnostuksen kohteista jne. 

Peliä kannattaa kuitenkin kokeilla laajemmin ennen kuin siitä tulee pysyvä 

työväline Forssan kaupungin päivähoidolle. On hyvä kuulla vielä enem-

män pelin käyttökokemuksia.  

 

Pelin analysoiminen voi olla työlästä riippuen analysointitavasta. En pidä 

järkevänä vaihtoehtona sitä, että kaikki pelitilanteet avataan käytännön 

työssä kirjallisesti, kuten opinnäytteessä on tehty pelistä kerätyn aineiston 

käyttökelpoisuuden selvittämistä varten. Ammattitaitoinen henkilökunta 

pystyy kerätystä aineistosta poimimaan ydinkohdat, sekä kehittämisen ja 

onnistumisen paikat. Tiimipalavereissa yhdessä käyty tiimiarviointi tukee 
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osaltaan jokaisen tiimin jäsenen työtä. Menetelmää kannattaa kuitenkin 

jollain tavalla ajaa sisään ja kokeilla sitä laajemmin käytännössä, ennen 

kuin päätetään käytetäänkö sitä jatkossa lapsiarvioinnin välineenä Forssan 

kaupungin päivähoidossa. Tulee kuitenkin osaltaan muistaa se, että lasten 

aito kuuleminen on osaltaan tahdon ja halun asia. Se mikä voi ensin tuntua 

työläältä saattaa avata kokonaan uuden tavan katsella tuttua asiaa ja sitä 

kautta tuoda aivan uudenlaista mielekkyyttä niin työhön kuin lasten koh-

taamiseenkin.  

 

Peli tuotti paljon tietoa lasten kokemuksista ja ajatuksista lapsille mielek-

käällä tavalla. Lapset nauttivat pelin pelaamisesta ja pystyivät osin jopa 

huomaamattaan antamaan aikuiselle ideoita oman työn taustaksi. Forssan 

kaupungin varhaiskasvatuksen laatutiimin tehtäväksi jää nyt pohtia sitä, 

onko pelin tuottama tieto sellaista, jota voidaan hyödyntää osana päivä-

hoidon laadunhallintaa. Opinnäytteen tekijänä koen, että näin on ja toivon, 

että menetelmää ja sen toimivuutta kokeillaan laajemmin. Omakohtainen 

kokemukseni pelin käyttämisestä oli hyvin positiivinen ja se lähensi suh-

dettani ryhmäni lapsiin. Pelin pelaamisen jälkeen huomasin myös käyttä-

väni entistä laajemmin lasten kuulemisen ja osallistamisen menetelmiä 

työssäni.  

 

 

 

 

 

 

Take a moment to listen today. 

To what your children are trying to say; 

Listen today, whatever you do. 

And they will come back to listen to you! 
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LIITE 1 

HYVÄT VANHEMMAT! 

 

Olen Karoliina ”Karkki” Kärkkäinen ja toimin Menninkäisten ryhmän lastentarhanopet-

tajana. Opiskelen työni ohessa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Hämeen ammat-

tikorkeakoulussa. Opintoihini liittyen teen opinnäytetyönäni päivähoidon laadunhallin-

nalle lapsiarvioinnin välinettä. Välineen avulla on tarkoitus kuulla aidosti lasta, mini-

moida aikuisen vaikutus lapsen mielipiteeseen sekä saada lapsi osallistumaan päivähoi-

don laadun kehittämiseen.  

 

Välineeksi olen rakentanut eräänlaisen pelin, joka perustuu päiväkodin tiloista otettuihin 

valokuviin, lapsen vapaaseen kerrontaan, sekä tarkasti harkittuihin kysymyksiin. Kysy-

mykset käsittelevät lapsen perustarpeiden toteutumista, ryhmässä toimimista, sekä ai-

kuisten ja lasten välistä vuorovaikutusta. Ennen pelaamista varmistetaan myös lapsen 

halukkuus osallistua.  

 

Ensimmäiset pelihetket on tarkoitus järjestää esiopetusikäisille Pihakoivulaisille joulu-

kuun aikana. Näiden pelituokioiden pohjalta kirjoitan opinnäytetyöstä raportin. Pelihet-

ket myös nauhoitetaan. Nauhat jäävät päiväkodin laadunhallinnan välineeksi. Itse kirjal-

lisessa työssä näkyvissä lasten mielipiteissä lapsen henkilöllisyyttä ei paljasteta.   

 

Toivon, että lapsenne voisi osallistua pelin pelaamiseen ja tarjota näin meille erittäin 

tärkeää tietoa siitä, miten lapset näkevät ja kokevat päiväkodin arkea. Näiden tietojen 

varassa pystymme jatkossa muokkaamaan toimintaamme vielä entistäkin lapsilähtöi-

semmäksi.  

 

Kerron mielelläni lisätietoja asiasta, mikäli jokin asia jäi mietityttämään. 

Email: karoliina.karkkainen@forssa.fi  Gsm: 0400-995676 

 

Halutessanne voitte varmistaa asian oikeellisuuden myös opinnäytetyötäni ohjaavalta 

opettajalta 

 

Ulla Peltonen Email: ulla.peltonen@hamk.fi  Puh: 03-6467410    

 

tai Forssan kaupungin varhaiskasvatuspäälliköltä  

Tiina Kemppainen Email: tiina.kemppainen@forssa.fi Gsm: 050 -5640 008 

Ystävällisesti 

Karoliina Kärkkäinen 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Lapseni _____________________   saa          ei saa             osallistua pelin pelaamiseen.  

 

 

Paikkajaaika__________________________  

Allekirjoitus __________________________ 

 

 

mailto:karoliina.karkkainen@forssa.fi
mailto:ulla.peltonen@hamk.fi
mailto:tiina.kemppainen@forssa.fi
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     LIITE 2 

AINEISTO  

 

Menninkäisten tytöt: 

 

Kuva Substantiivit Verbit 

Osasto Keittiö 

Ryhmän lapset 

Ihmisiä 

Villi Veturi 

Aikuinen 

Ruoka x3 

Pupu 

Lelut 

Aakkoset 

Kaappi 

 

Syöminen x4 

Ruuan tekeminen 

Ruuan hakemi-

nen x2 

Värittäminen 

Leikkiminen x2 

Mittaaminen 

Nukkari Kalenteri x3 

Matto 

Musiikki x3 

Kotileikki 

Legot 

Eskarihetki 

Polttopallo 

Nukkuminen x2 

Eskarihetki 

Leikkiminen x3 

Kuunteleminen 

x2 

Laulaminen 

Alapiha Kiipeilyteline 

Renkaat x2 

pulkat 

liukurit 

Varasto 

Liukumäki 

Keinut 

Halihippa 

Katulamppu 

Lumiukko 

Polttopallo 

Leikkiminen x4 

Kiipeily x5 

Juosta  

Tavaroiden ha-

keminen x2 

Laskeminen 

Pelaaminen 

Yläpiha Leluvarasto x2 

Lapio 

Ämpäri 

Kottikärry 

Lumikökkäre 

Lumiukko   

Kiikkulauta x2 

Kiipeily 

Keinuhevonen x2 

Hiekkalaatikko 

Hiekkalinna 

Hyppynaru 

Putkikiipeilyteline 

Liukumäki 

Pojat 

Lumityöt 

Heittely 

Pelaaminen 

Leikkiminen x3 

Sisälle menemi-

nen 

Kiikkuminen x2 

Keinuminen x2 

Polkupyöräily  

Juokseminen 

Hyppiminen 

Vaatteiden ja 

jalkineiden put-

saaminen 

Varaston siivoa-

minen 

Laskeminen 
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Seuraa johtajaa 

Hauskoja kotivideoita 

Muta 

Kotileikki 

risti-nolla-peli 

Polkupyörät 

Sali Pallo 

Trampoliini x2 

Kiipeilyteline 

Pidä tontti siistinä –

leikki x2 

Rata 

Korvatunturi-leikki 

Taskulamppu 

Plussa ja miinus-leikki 

Piilosta 

Pinjata ja karkki ja 

lepakot 

Juokseminen 

Kiipeäminen x2 

Hyppiminen x2 

Jumppaaminen 

x2 

Laulaminen 

Leikkiminen 

Wc Saippua 

Käsipyyhkeet x2 

Tukka 

Vaahtopää  

 

Käsien pesemi-

nen x4 

Juominenx2 

Jonottaminen 

Vessassa käymi-

nen x3 

Kuivaaminen x2 

Peilaaminen 

Eteinen Pikkuautot x2 

Automatto 

Lasten työt 

Kassit 

Piilosta 

Numeroruudukko 

Vaatteet 

Pukeminen 

Leikkiminen x3 

Hyppiminen 

Istuminen 

Töiden katselu 

Riisuminen x2 

Pelaaminen 

Tuulikaappi Kengät x2 

Ilmoitukset 

Haalarit 

Hanskat 

Peili-leikki 

Aikuiset 

Turvaliivit 

Jono 

Vaatteet 

Tiedotteet 

Ovi 

 

Pukeminen 

Jonottaminen x2 

Ulos meneminen 

Kuivumaan lait-

taminen 

Leikkiminen 

Juominen 

Vaatteiden roik-

kuminen 

 

Pikkukeittiö Pulla 

piparit x2 

salaatti 

Omenapiirakka 

Vasu-keskustelu äidin 

kanssa 

Leipominen x6 

Paistaminen 

Ruuan tekeminen 

Syöminen 
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Pöytä 

Vihannekset 

Eskarin 

pienhuone 

Taulutehtävät x3 

Tähdet(taulutehtävistä) 

Tyynyt 

Kalenteripalapeli 

Karkkityynyt 

Pelaaminen x3 

Oppiminen 

Istuminen 

Laulaminen 

Vesileikki Pikkulapset 

Pinjata x3 

Jäätävä Ä 

Kimalle A 

Maalaaminen x4 

Kylpeminen 

Kirjottaminen 

(nimiä paperiin) 

Nyrkkeillä 

Piirtäminen 

 

Menninkäisten pojat:  

 

Kuva Substantiivit Verbit 

Osasto Pikkujoulut 

Ruoka x2 

Ruokailu 

Värikoodit 

Eskarihetki 

Piirtämisvälineet 

Legot 

Kirjainruudukko x2 

Nukketalot x2 

Piiloleikki 

Tarinakuvat x4 

Verhot 

Tehtävät 

Pöydät x2 

Paavo-pupu x2 

Aakkosjuna x2 

 

 

Syöminen x2 

leikkiminen x2 

etsiminen (kirjaimia)  

Piirtäminen 

 

Nukkari Kalenteri x3 

Kotileikki x3 

Nuuskamuikkunen x2 

Sotaleikki 

Matto x2 

maapallo 

legot 

musiikki 

Leikkiminen x2 

Alapiha Renkaat 

Ovi  

Liukumäki x3 

Kiipeilyteline 

Lumiukko 

Piilosta 

Tykätä 

Laskea x2 

Leikkiminen x2 

Kiipeily 

Liukuminen 

Yläpiha Hiirenkorvat  

aita 

Tykätä 

Leikkiminen x5 
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Ulkoilu 

Varasto x5 

Aitaelementit 

Lumi 

Liukumäki x5 

Piilosta 

Puu 

Penkki 

Hiekkalaatikko 

Katos 

Ristinolla x2 

pikkukoju 

Kioski 

Ulko-ovi 

Keinu x2 

Jalkaharja 

Lumityöt x2 

Pöytä ja tuolit 

 

Juoksentelu 

Sali Trampoliini x2 

Patjat x2 

Rata 

Kiipeilyteline 

Maapallojumppapallo x2 

Voltti 

Nukketalo 

 

Kiipeily x3 

Hyppiminen x2 

Leikkiminen 

Juokseminen 

Temppujen tekeminen 

Jumppaaminen 

Litistäminen(jumppapallolla) 

Wc Vaahtopää x2 

Vauvojen peppujen-

pesupaikka 

Vessa x2 

Putket 

Kalat (=valaiden kuvat) 

Saippua 

Hanat x3 

Kaapit 

Valaat x2 

Peilit 

Käsipyyhkeet 

 

Käsien pesu x4 

 

Eteinen Teokset x2 

Automatto x2 

Autot 

Vaatteet 

Lokerot x3 

Lamput 

Numeroruudukko x2 

superpallo 

Omenat x2 

Pukeminen 

Leikkiminen 

Pallon pomputtaminen 

Tuulikaappi Kuravaatteet x2 

Kengät x3 

Mennään ulos ja sisään 

Leikkiminen 
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saappaat 

Penkki x3 

Piilopaikka 

Asekauppa 

Kevät 

Kuivauskaappi 

Ovi 

Matto 

Äidin laukku 

Liukumäki 

Yhdellä jalalla hyppiminen 

pukeminen 

Vesileikki Vesileikki x2 

Työkalut 

Kaapit 

Pensselit 

Maalit 

Lattiakaivo 

Jäätävä Ä x3 

Nyrkkeilypallo+hanskat 

x2 

Allas 

Viemäri 

Pöytä 

Leikkiminen x2 

Askartelu 

Maalaaminen 

Laveeraaminen 

Piirtäminen 

Pikkukeittiö Piparit x3 

Pulla 

Pöytä 

Tuuletin 

Omenapiirakka 

Mustikkapiirakka 

Vadelmapiirakka 

Saippuateline 

Vesihana x2 

uuni 

Putket 

Tiikerikakku 

Tuolit 

kaapit 

ikkunat 

Leipominen x4 

kypsentäminen 

juominen 

paistaminen 

Eskarin 

pienhuone 

Taulutehtävät x6 

Ikkunat 

Pöytä 

Tuolit x2 

Matto 

Muistipeli(taulutehtävissä) 

Bussipeli(taulutehtävissä)  

Palapelitaulu x3 

Putket 

Karkkityynyt x2 

Kirjat 

verhot 

Pelaaminen 

Leikkiminen 

Lukeminen 
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Hiirenkorvien tytöt: 

 

Kuva Substantiivit Verbit 

Osasto Kalenteri x3  

Sääkiekko 

aakkoset x2 

verhot 

lumi 

tuolit x2 

valo 

pöydät 

taulu x2 

Viikonpäivät 

Kuukaudet 

Villi Veturi kuvat ja 

tarinat x2 

syöminen 

katsominen 

Nukkari Ikkuna 

kettu-verhot x2 

peitto  

sänky x2 

talot 

renkaat x2 

Sängyt 

Polly pocket-nuket 

Maja  

Laulaminen 

musiikin kuun-

teleminen X3 

nukkuminen x3 

istuminen 

katseleminen 

leikkiminen x2 

lepääminen 

Alapiha liukumäki 

lelut x2 

renkaat x3 

keinut x3 

penkki 

kuusi x2 

lumikasa 

pusikko x2 

marjat x2 

Koripallo 

Mäki x2 

Kiipeilyteline 

kiipeily 

istuminen 

Yläpiha Liukumäki 

Putki 

Lumikökkäre 

lumikasa x2 

oman ryhmän ulko-ovi 

ristinolla-peli 

joulu 

kynttilä 

lamppu 

keinuhevonen 

hiekkalaatikko 

hiekka 

laskeminen 

keinuminen 

leikkiminen 

kiipeily 

siivilöinti 

Sali Jumppa x3 pomppiminen 
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Ikkuna 

tunturileikki 

nukkekoti 

trampoliini x2 

Kiipeilyteline 

Patjat 

Pallo 

Renkaat 

Halloween-juhla 

kiipeileminen 

laulaminen 

hyppiminen 

Wc Saippua x2 

marjat 

mukit x2 

sauna 

vesihana 

käsienpesuohje 

Käsien pesemi-

nen x4 

Käsien kui-

vaaminen 

Peseminen 

Eteinen maja 

eläimet x4 

Gorilla (lelu) 

käytävä 

reppu x2 

vaatteet 

lamput x2 

muovikirjaimet 

kukka 

I-kukka 

 

pukeminen 

leikkiminen x2 

liukuminen 

 

Tuulikaappi peukaloiset 

saappaat 

vaatteet 

Kengät 

Pyykkipojat 

Kuivauskaappi 

Matto 

Kiipeilytelineet 

Pukeminen 

ulkoilu 

riisuminen x2 

ulos menemi-

nen 

Vesileikki vesi 

vesileikki 

essu x2 

maali x2 

kaappi x3 

sammakot x2 

lamppu 

vesivärit 

lelut 

uikkarit 

amme 

sateenvarjo-J 

pötkö-P 

Jäätävä Ä 

Kylpeminen 

maalaaminen 

x2 

Pikkukeittiö omenasuklaamuffinssit 

x2 

piparit 

Leipominen x5 
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kasvikset 

tuuletin 

kakku 

Eskarin pien-

huone 

Taulutehtävät x3 

Karkkityynyt x4 

tuolit  

Matto 

Verhot (kauheen väri-

set)  

Istuminen 

Katseleminen 

pelaaminen 

Leikkiminen 

 

 

Hiirenkorvien pojat: 

 

 

Kuva Substantiivit Verbit 

Osasto Lego star wars Mag-

neetit x3 

Eskaritehtävät 

Pöytä x3 

Villi Veturi tarinaku-

vat 

Kalenteri x3 

Aakkoset x2 

verhot 

Tuolit x2 

Tuolien nimet 

kaapit 

hamahelmi 

Syöminen x4 

Nukkari Radio x3 

Musiikki 

Kaappi 

Istuintyynyt 

Istuintyynylaatikko 

Patjat x2 

Käsinuket 

Pehmolelut 

Verhot 

Aikuinen 

Penkki 

Kirja  

sänky 

Tuoli 

Viltti 

Peitto 

Villi Veturi 

Piilo 

Parkkitalo 

Lukeminen 

Istuminen 

Leikkiminen x2 

Nukkuminen x2 

Jumppailu 

Alapiha Renkaat x4 

Keinut x2 

Liukumäki x2 

Penkki 

Laskeminen x2 

Peuhaaminen 

leikkiminen 

juokseminen 
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jalkapallo x2 

Naapuritalot 

Lumi 

koripallo 

Lumiukot 

Kiipeilyteline 

Varasto 

Lelut 

 

kiipeileminen 

Yläpiha Varasto 

Roskis 

Ovi  

Lumivuori x3 

Lumityöt 

Lumilapio 

Polkutraktori 

Kiipeilyteline puuttuu 

keinuhevonen 

koti 

aita x2 

Liukumäki 

Auto 

Kioskikoju 

 

Leikkiminen x2 

Tuleminen (päi-

väkotiin)  

Puihin kiipeily 

keinuminen 

Sali Iltavuoro 

Trampoliini x4 

Vihreä patja 

Esterata 

Liukumäki 

skeittaaminen 

Laava 

Sähly 

Laulutunti 

jumppa x2 

patja 

lamppu 

Kiipeilyteline 

jumppapallo 

karkkityynyt 

 

Leikkiminen 

Kiipeillä x2 

Hyppiä x2 

Laskeminen 

Juokseminen 

pallon pompotta-

minen 

Wc Valot 

suihku 

hana 

Roskis 

Mukiteline 

 

Juominen x3 

Käsien peseminen 

x3 

pissaaminen 

kakkaaminen x2 

juominen 

Eteinen Vaatteet 

Lokerot 

Rakenteluleikki 

Eläimet x2 

Leluja x2 

Pukeminen x2 

leikkiminen 
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Lelut (negatiivinen 

merkitys) 

Kuvat 

Taulutehtävätähdet x2 

Kukkaset 

Liian korkeat lokerot 

Kukka 

Ovi 

Penkki 

Valokatkaisija 

Reput 

Tuulikaappi Henkaritelineet 

x2(alemmas)  

kuravaatteet 

Turvaliivit 

Matto 

Ovi x2 

Ilmoitukset x2 

saappaat 

Ala-piha 

Pukeminen 

riisuminen 

ulkoilu x2 

kiipeily 

juokseminen 

Vesileikki Vesileikki x2 

Pato (altaassa) 

Eskaritehtäviä 

Amme x2 

timantit 

leluankat x2 

sammakko x2 

sammakkoverho 

pöytäliina 

Sateenvarjo-J 

Maalaaminen x3 

Peseminen 

Leikkiminen 

leikkikalastaminen 

tanssiminen 

roiskiminen 

Pikkukeittiö Pöytä 

mikro 

Tuolit 

Joulupiparit 

Makeat herkut 

Leivinjauhe  

Suklaakeksit 

Omenasuklaamuffinsit 

Mansikkakakku 

Kaappi 

tuuletin 

Hedelmät 

Leipominen x4 

kokkaaminen 

Eskarin 

pienhuone 

Taulutehtävät x4 

Kirjat 

Eskaritavarat 

Kaappi 

Karkkityynyt 

Jouluaskartelut 

verhot 

Tuolit 

Ikkuna 

leikkiminen x2 

syöminen 
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Palapelikalenteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


