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Viime vuosina Suomessa on puhuttu ja kirjoitettu paljon lasten osallisuudesta varhaiskasva-

tuksessa. Se on kirjattu varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. 

Osallisuuden on tarkoitus olla osa jokaisen päiväkodin arkea. Suomalainen varhaiskasvatus 

kiinnostaa myös globaalisti, ja tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena yhdistää nämä kaksi 

ajankohtaista teemaa. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin suomalaisten ja vietnamilaisten 

varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä lasten osallisuudesta. Tutkimus tehtiin yhteistyössä 

suomalaisen yksityisen päiväkotiketjun sekä varhaiskasvatusta vievän yrityksen kanssa. 

 

Tämän opinnäytetyön teoria koostui osallisuuden määritelmistä, eri malleista ja varhaiskasva-

tuksen osallisuutta ohjaavista asiakirjoista sekä varhaiskasvatuksesta Suomessa ja Vietna-

missa. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineisto kerättiin kyselyllä. Tutkimukseen osallistui var-

haiskasvatuksen opettajia pääkaupunkiseudulta Suomesta sekä Vietnamin Hanoista. Aineiston 

analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. 

 

Varhaiskasvatuksen opettajien käsitykset lasten osallisuudesta näyttäytyivät tutkimukseni mu-

kaan erilaisilta Suomessa ja Vietnamissa. Osallisuuden käsite oli tuttu suomalaisille varhais-

kasvatuksen opettajille ja lasten osallisuus näkyi selvästi lapsiryhmien arjessa. Vietnamilais-

ten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksista ilmeni, että osallisuuden käsite ei ole tuttu, 

vaan vastauksista nousi esiin osallistumisen käsite. Lasten osallisuutta vastauksissa näkyi vain 

vähän. 

 

Tutkimuksessa mukana olleet maat Suomi ja Vietnam ovat hyvin erilaisia maita. Vastauksista 

oli nähtävissä demokraattiseen valtioon liitettäviä käsitteitä kuten individualismia ja sosialis-

tiseen valtioon liitettäviä käsitteitä kuten kollektivismia. Suomalaisten varhaiskasvatuksen 

opettajien vastausten perusteella lapset kohdataan yksilöinä ja lapsilla on vaikutusmahdolli-

suuksia. Vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastausten perusteella ryhmien toi-

minta on pääasiassa aikuislähtöistä ja osallisuuden tai lapsilähtöisyyden käsite ei ole juurtu-

nut. 
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In recent years, much has been said and written in Finland about children's participation in 

early childhood education. It is enshrined in the Early Childhood Education Law and the Basics 

of the Early Childhood Education Plan. Participation is meant to be a part of every daycare. 

Finnish early childhood education has also attracted global interest, and the aim of this thesis 

was to combine these two current themes. This thesis examined the perceptions of Finnish 

and Vietnamese early childhood education teachers about children’s participation. This study 

was conducted in collaboration with a Finnish private kindergarten chain and a company ex-

porting early childhood education. 

 

The theory of this thesis consisted of definitions of participation, different models and docu-

ments guiding the involvement of early childhood education, as well as early childhood edu-

cation in Finland and Vietnam. The research is qualitative, and the material was collected 

through a survey. Early childhood education teachers from the Helsinki metropolitan area and 

Hanoi, Vietnam, participated in the study. Data-driven content analysis was used to analyze 

the data. 

 

According to the study, the perceptions of early childhood education teachers about chil-

dren's participation seemed different in Finland and Vietnam. The concept of participation 

was familiar to Finnish early childhood education teachers, and children's participation was 

clearly visible in the daily lives of groups of children. Responses from Vietnamese early child-

hood education teachers indicated that the concept of participation is not familiar, but the 

concept of involvement emerges from the responses. There was little participation of children 

in the responses. 

 

The countries involved in the study Finland and Vietnam, are very different countries. The an-

swers showed concepts associated with a democratic state, such as individualism, and con-

cepts associated with a socialist state, such as collectivism. Based on the answers of Finnish 

early childhood education teachers, children are encountered as individuals and children have 

opportunities for influence. Based on the responses of Vietnamese early childhood education 



   

 

 

teachers, the activities of the groups are mainly adult-oriented, and the concept of inclusion 

or child-orientation is not rooted. 

 

Keywords: children's participation, early childhood education in Finland, early childhood edu-

cation in Vietnam 
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1 Johdanto 

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on viime vuosina puhuttu paljon lasten osallisuudesta. 

Monenlaiset tavat ja näkemykset tukea lasten osallisuutta päiväkotien arjessa ovat saavutta-

neet jalansijaa. (Leinonen 2016, 17.) Pedagoginen ote varhaiskasvatuksessa on vähitellen vah-

vistunut ja samalla myös lapsi - aikuinen- valtasuhde on ollut muutospaineissa. Lapsia halu-

taan pitää aloitteellisina ja aktiivisina toimijoina, jotka rakentavat omaa ymmärrystään vuo-

rovaikutuksessa sosiaalisen ja fyysisen ympäristönsä kanssa. (Turja 2016, 43.) Myös varhais-

kasvatuslaki painottaa erityisesti pedagogiikan merkitystä sekä lapsen oikeutta oppia ja olla 

osallisena omaan elämäänsä liittyvissä asioissa (Helin, Kola-Torvinen & Tarkka 2018, 17). 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan suomalaisten ja vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opet-

tajien käsityksiä lasten osallisuudesta. Kiinnostukseni vertailevaan tutkimukseen kahden eri-

laisen varhaiskasvatuskulttuurin eroista ja yhtäläisyyksistä on syntynyt viime vuosien aikana 

tutustuessani eri maiden ja kulttuurien varhaiskasvatukseen. Työssäni päiväkodin johtajana 

olen nähnyt läheltä suomalaisen varhaiskasvatuksen kansainvälisen kiinnostuksen kasvun. Olen 

saanut ottaa vastaan vierailijoita eri puolilta maailmaa ja esitellä heille laadukasta, suoma-

laista varhaiskasvatusta. Samalla olen vieraiden kautta päässyt tutustumaan myös heidän var-

haiskasvatuskulttuureihinsa sekä kouluttanut varhaiskasvatuksen opettajia Espanjassa. Tarkoi-

tukseni oli lähteä tutustumaan tarkemmin vietnamilaiseen varhaiskasvatukseen keväällä 2020, 

mutta maailmanlaajuisen pandemiatilanteen takia matka jäi vain haaveeksi. Näen varhaiskas-

vatusviennin tärkeänä laadukkaan, kokonaisvaltaisen ja leikin merkitystä oppimisessa korosta-

van varhaiskasvatuksen näkyväksi tekemisessä ja osana laajempaa koulutusvientiä.  

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan tulevaisuustyön raportin mukaan vuonna 2040 valtio on 

panostanut varhaiskasvatukseen ja nostanut sen yhdeksi Suomen vientivalteista. Jo tänä päi-

vänä Opetushallitus tukee varhaiskasvatuksen kansainvälisyyden kehittämistä valtionavustuk-

silla. Suomessa toimii jo useampi varhaiskasvatusvientiä tarjoava yritys ja suomalainen var-

haiskasvatus näyttää kiinnostavan maailmalla yhä enemmän. (Jokinen & Nieminen 2019, 22; 

Opetushallitus; Education Finland; Malminen.) 

Tutkimukseni yhteistyöpäiväkodiksi valikoitui päiväkoti Vietnamin pääkaupungista Hanoista, 

joka tekee yhteistyötä suomalaisen varhaiskasvatusvientiyrityksen kanssa. Tutkimuksen suo-

malaiset varhaiskasvatuksen opettajat työskentelevät yksityisen päiväkotiketjun päiväko-

deissa eräässä pääkaupunkiseudun kaupungissa. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kah-

den erilaisen kulttuurin eli Suomen ja Vietnamin varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä 

lasten osallisuudesta ja tarkastella vastausten perusteella osallisuuden määritelmän yhtäläi-

syyksiä ja eroja.  
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2 Osallisuus varhaiskasvatuksessa 

Tässä luvussa tarkastelen osallisuuden käsitettä varhaiskasvatuksen näkökulmasta ja mitä 

lainsäädäntö ja ohjaavat asiakirjat sanovat lasten osallisuudesta. Tarkastelen myös lasten 

osallisuuden toteutumisen mahdollisuuksia ja haasteita varhaiskasvatuksessa sekä varhaiskas-

vattajien toimia lasten osallisuuden mahdollistajina ja estäjinä päiväkodissa. Varhaiskasvatuk-

sella on merkittävä rooli ihmisten hyvinvoinnin tukemisessa ja siksi aluksi tarkastelen osalli-

suuden käsitettä hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Osallisuudella tarkoitetaan usein ihmisen tunnetta ja kokemusta osallisuudesta. Kun osallisuus 

toteutuu, on ihmisellä valtaa niin omissa kuin kaikkien yhteisissäkin asioissa. (Tukiliitto.) 

Osallisuudella on vahva yhteys hyvinvointiin. Kokemus osallisuudesta lisää hyvinvointia, tur-

vallisuutta sekä uskoa omiin mahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen. Edistämällä osallisuutta eh-

käistään syrjäytymistä, köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjintää. Ihminen kokee olevansa merki-

tyksellinen osa kokonaisuutta silloin, kun hän on osallinen. Osallisena ihminen tulee kuulluksi 

itsenään ja hän voi vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin. (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos.) 

Osallisuus on kunnioittavaa vuorovaikutusta, kohtaamista, äänen antamista ja mielipiteiden 

kuulemista omassa lähiarjessa. Se on yhteistä suunnittelua, yhdessä tekemistä ja yhdessä elä-

mistä. Osallisuus on eri asia kuin osallistuminen. Osallisuus tarkoittaa tilaa ajatella, tehdä va-

lintoja, miettiä niiden seurauksia, ratkaista ongelmia ja ristiriitoja. (Kataja.) Osallisuus on to-

dellista, kun lapsi osallistuu omaan oppimiseensa aktiivisena toimijana yhdessä vertaisryhmän 

ja päiväkodin aikuisten kanssa (Kangas & Brotherus 2017, 3). 

Leinosen (2016, 18) mukaan osallisuuden käsite liittyy kaikkeen lasten toimintaan ja siksi sen 

määrittely ei ole ongelmatonta. Osallisuutta varhaiskasvatuksessa voidaan jakaa alakäsittei-

den mukaan esimerkiksi seuraavasti: Osallisuus arjessa määrittelee lapsen osallisuuden päivä-

kodin perustoimintoihin, rutiineihin ja arkeen, joissa lapsi nähdään toimijana. Osallisuus ryh-

mätoiminnassa ja sosiaalisissa suhteissa paneutuu yhteiseen toimintaan ja vuorovaikutukseen 

ryhmässä, jossa kaikki osallistujat eli lapset ja kasvattajat ovat tasa-arvoisia. Osallisuus koke-

muksena tarkoittaa jokaisen lapsen henkilökohtaisia kokemuksia osallisuudesta päiväkotiyh-

teisössä. 

2.1 Osallisuus ohjaavissa asiakirjoissa 

Yk:n lapsen oikeuksien sopimus on maailman hyväksytyin ihmisoikeussopimus (Yk:n lapsen oi-

keuksien sopimus). Yksi tärkeimmistä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteista on lap-

sen oikeus osallisuuteen (Helin ym. 2018, 12). Sopimuksen 12 artiklan ensimmäisessä pykä-

lässä sanotaan, että ”sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat nä-

kemyksensä, oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. 
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Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti”. Sopimuksen 

13 artiklassa sanotaan että, ”lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä. Tämä oikeus 

sisältää vapauden hakea, vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia yli rajojen 

suullisessa, kirjallisessa, painetussa, taiteen tai missä tahansa muussa lapsen valitsemassa 

muodossa”. (Yk:n lapsen oikeuksien sopimus.) 

Lainsäädännöllä on vahvasti suojattu lapsen oikeus olla osallinen kaikissa häntä koskevissa asi-

oissa. Perustuslaissa (731/1999, 6 §) viranomaisille asetetaan erityinen velvoite kohdella kaik-

kia lapsia tasa-arvoisesti yksilöinä sekä antaa lapsille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin 

asioihin. (Helin ym. 2018, 12.) Varhaiskasvatuslaissa (549/2018) on määritelty, että varhais-

kasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen 

ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Yhtenä laissa 

tarkoitetun varhaiskasvatuksen tavoitteena on varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja 

saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. 

”Lapsen varhaiskasvatusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa lapsen mielipide ja 

toivomukset on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehityksensä edellyttä-

mällä tavalla. Lapsen vanhemmille tai muille huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua 

ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lapsille 

ja heidän vanhemmilleen tai muille huoltajilleen on toimipaikassa järjestettävä säännöllisesti 

mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin.” (Varhaiskasvatuslaki 

549/2018.)  

Osallisuuden teema kulkee läpi koko varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016), kuten 

kuviosta 1. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehys ilmenee. Perusteisiin on kir-

jattu lapsen oikeudet useiden kansainvälisten sopimusten sekä kansallisen määräyksen lin-

jauksia noudattaen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustassa osallisuuden nä-

kökulma näyttäytyy Helinin ym. (2018, 12–13) mukaan esimerkiksi seuraavasti: Lapsella on oi-

keus ilmaista itseään, ajatuksiaan, mielipiteitään sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmaisun kei-

noilla, joita hänellä on. Kaikilla lapsilla on oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon sekä kan-

nustavaan palautteeseen. Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikin kautta ja iloita oppimises-

taan sekä rakentaa käsitystä maailmasta, itsestään ja identiteetistään omien lähtökohtiensa 

mukaisesti. Lapsella on oikeus ryhmään kuulumiseen ja yhteisöllisyyteen. Lapsella on oikeus 

kokeilla ja opetella uusia asioita, saada monipuolisesti tietoa sekä käsitellä tunteita ja ristirii-

toja.  
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Kuvio 1. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehys 

Lasten ajatusten kuunteleminen, aloitteisiin vastaaminen ja arvostava kohtaaminen vahvista-

vat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Yhdessä henkilöstön kanssa lapset suunnit-

televat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa. Lapset oppivat samalla yhteisten sopimusten, 

sääntöjen ja luottamuksen merkitystä sekä vuorovaikutustaitoja. Lasten itseluottamus kasvaa, 

käsitys itsestä kehittyy ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat vaikuttamisen 

ja osallistumisen kautta. Henkilöstön tehtävänä on huolehtia siitä, että kaikilla lapsilla on 

mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 17.) 
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2.2 Lasten osallisuuden toteutumisen mahdollisuudet ja haasteet varhaiskasvatuksessa 

Päiväkoti on lapsuuden keskeisimpiä ympäristöjä, sillä useimmat suomalaiset lapset viettävät 

päiväkodissa suuren osan elämästään. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus on suo-

malaisen varhaiskasvatuksen ydin. Näiden erottaminen ei ole perustelua, vaan päinvastoin 

lapsella on mahdollisuus oppia päivän jokaisena hetkenä. (Roos 2016, 52.) Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden (2016) oppimiskäsityksen mukaan lapsi on aktiivinen ja lähtökohtai-

sesti utelias oppimaan uutta. Oppimista tapahtuu kaikkialla ja se on kokonaisvaltaista. Lapsi 

on vahvasti osallisena omassa oppimisessaan, eikä hän ole henkilöstön toiminnan kohde.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 26) mukaan vastuullinen ja aktiivinen osallis-

tuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. 

Tämä edellyttää yksilöltä halua ja taitoa osallistua yhteisön toimintaan sekä luottamusta 

omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämään vaikutta-

vissa asioissa kuuluvat lasten oikeuksiin. Varhaiskasvatuksessa näitä demokratian toteutumi-

sen keskeisiä periaatteita kunnioitetaan. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehitty-

viä vaikuttamisen ja osallistumisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen. Myös Leinosen 

(2016, 29) mukaan osallisuuden voidaan ajatella olevan jo pienten lasten kohdalla omien oi-

keuksien ja mahdollisuuksien tiedostamista ja harjoittelua demokraattisesta kasvatusnäkökul-

masta katsoen. Kaverin kuunteleminen, lelujen jakaminen ja oman vuoron odottaminen ovat 

taitoja, joita lapsi opettelee aikuisen tukemana. Demokraattisia taitoja ei useinkaan sisälly 

opetussuunnitelmaan eikä näin myöskään lapsen yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, 

vaan niitä harjoitellaan muun toiminnan sisällä ja ohessa sekä arjen toiminnoissa.  

2.2.1 Lasten osallisuuden toteutumisen mahdollisuudet päiväkodissa 

Päivähoidon aloittaminen tarkoittaa lapselle liittymistä uuteen yhteisöön, jonka käytäntöihin 

ja tapoihin lapsi tutustuu vähitellen. Osallisuus rakentuu vuorovaikutuksessa aikuisiin ja toi-

siin lapsiin. Lapsi suhtautuu osallisuuteen hyvin käytännöllisesti, se toteutuu, kun lapsi kokee 

tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Lapsen hyvinvointi on riippuvainen siitä, kokeeko hän 

olevansa omassa elämässään aktiivinen toimija. (Järvinen & Mikkola 2015, 17.) Lasten osalli-

suuden ja toimijuuden kokemuksiin vaikuttaa merkittävästi heidän vuorovaikutussuhteensa 

kasvattajiin ja toisiin lapsiin. Kavereiden vuoksi lapset tulevat mielellään päiväkotiin. (Virkki 

2015, 128.) 

Kasvaminen ja oppiminen ovat ensisijaisesti sosiaalista, vuorovaikutteista toimintaa, ja lapsi 

oppii rakentaessaan merkityksiä kokemastaan niin toisten lasten kuin aikuistenkin kanssa. 

Osallisuutta voidaan tarkastella suhteessa vallitsevaan sosiokulttuurisen oppimisen käsityksiin 

eli oppiminen on vuorovaikutusta, joka on kulttuurisesti sidoksissa yhteisöön ja ympäröivään 
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maailmaan. Kuulumisen tunne liittyy kulttuuriseen osallisuuteen. Kun lapsi liittyy uuteen päi-

väkotiryhmään, hän oppii vähitellen tuntemaan ryhmän säännöt sekä myös näkymättömän toi-

mintakulttuurin. (Leinonen 2016, 34.)  

Virkin (2015) tutkimuksesta selvisi, että lapsilla on mahdollisuus keskinäiseen toimintaan ja 

päätöksentekoon kasvattajien ohjaamien yhteisten kokoontumisten ja ruokailutilanteiden vä-

lillä. Osallisuuden elementtejä sisältyy sekä lasten omaehtoisiin kuin myös kasvattajien ohjaa-

miinkin tuokioihin. Strandellin (1995) mukaan lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa tilanteiden 

kehittymiseen omilla ideoillaan ja ehdotuksillaan. Riippuu kasvattajien taidosta suunnitella 

miten tilanteet kehittyvät ja miten annetaan tilaa lasten tuottamalle ainekselle. Olennaista 

on myös, miten kasvattajat havainnoivat toimintaa sekä miten he kykenevät reflektoimaan 

työskentelyään toiminnan aikana. (Virkki 2015, 131.) 

Virkin (2015) tutkimuksessa mukana olleet kasvattajat nimittivät lasten osallisuutta ja mah-

dollisuutta muovata päiväkodin toimintaa lapsilähtöisyydeksi, jolla he kuvaavat omaa toimin-

taansa. Kasvattajat joustavat suunnitelmistaan ja ottavat lasten kiinnostuksen kohteita huo-

mioon. Kasvattajien kokemusten mukaan lapsilla on mahdollisuus kokea osallisuutta sekä toi-

mia itsenäisesti, kun kasvattajat luovat ilmapiirin, jossa tuetaan lasten kasvua ja kehitystä. 

Kasvattajat kokevat tukevansa lasten aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta rakentamalla leikki- 

ja toimintaympäristöä lasten toiveiden ja ideoiden pohjalta. Leikki nähdään selkeimpänä foo-

rumina lasten osallisuudelle. Lapsilähtöisyys kasvattajien puheessa tarkoittaa myös hetkessä 

elämistä ja lasten valintoja sallivaa asennoitumista. (Virkki 2015, 131.) Myös Roos (2016, 52–

53) toteaa, että yksi suomalaisen varhaiskasvatuksen tärkeimmistä laatukriteereistä on ollut 

lapsilähtöinen pedagogiikka. Varhaiskasvatus näin toteutettuna on lasten itsensä näköistä ja 

se perustuu lasten kuulemiselle ja heidän ideoidensa ja tarpeidensa huomioimiselle, valmii-

den toimintamallien ja -tapojen sijaan. Nykyisin nämä periaatteet korostuvat lasten osalli-

suutta painottavassa pedagogiikassa entistä vahvemmin.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) erityisesti leikin merkitys lasten oppimiselle 

on nostettu keskiöön, samoin henkilöstön rooli leikin mahdollistajana ja ohjaajana. Lasten 

toimijuus ja osallisuus mahdollistuvat leikissä lapsia innostavalla tavalla. Lapset oppivat myös 

toisiltaan ja kokemus ryhmään kuulumisesta on tärkeää. Hyvä ja sitoutunut leikki edellyttää 

henkilöstöltä sekä psyykkistä että fyysistä läsnäoloa. Henkilöstön on tärkeä miettiä edistä-

vätkö vai estävätkö esimerkiksi työtavat, päivärytmi tai oppimisympäristöt mahdollisuuksia 

sitoutuneeseen ja pitkäkestoiseen leikkiin. (Helin ym. 2018, 13–14.) Virkki (2015) tutki millai-

sia ovat lasten kokemukset toimijuudestaan ja osallisuudestaan sekä millaisina kasvattajat ko-

kevat lasten toimijuuden ja osallisuuden. Päiväkodin toiminnoista niin lasten kuin kasvatta-

jienkin kokemusten perusteella lapsia tyydyttää erityisesti leikki, johon he liittävät viihty-

mistä, mielihyvää, vaihtoehtoja sekä valinnanmahdollisuuksia. (Virkki 2015, 126.) 
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2.2.2 Lasten osallisuuden toteutumisen haasteet päiväkodissa 

Päiväkodin aikataulut ovat Baen (2009) mukaan uhka lasten osallisuudelle, koska ne estävät 

lasta toimimasta luontaisella tavalla. Toisaalta toiminnan rytmisyyden ja aikataulujen voidaan 

myös nähdä edistävän lasten osallisuutta ja toimijuutta luomalla monipuolisia mahdollisuuksia 

osallistua. (Virkki 105, 127.) Päiväkodin arki rakentuu vahvasti erilaisten toimintatapojen ja 

rutiinien varaan, jotka ohjaavat arjen kulkua ja sitä, miten toimitaan. Jotkut toimintatavoista 

ovat aikuisten päättämiä, toisissa taas lapsilla on enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Lapsen 

osallisuuden mahdollisuudet vaihtuvat samaan tapaan. (Roos 2016, 54.) Virkin (2015) tutki-

muksessa korostui lasten omaehtoisuus ja itsemääräämisoikeus. Lapset olisivat halunneet leik-

kiä kauemmin tai vähemmän aikaa kuin mihin heillä oli mahdollisuus päiväjärjestyksen luo-

missa puitteissa. (Virkki 2015, 127.) 

Lapsi voi kokea aitoa osallisuutta vain siinä tapauksessa, että aikuiset tavoittavat lapsen nä-

kökulman asioihin. Lapsen kokemus kuulluksi tulemisesta ja sitä myötä myös hyväksytyksi tu-

lemisesta, on ensiarvoisen tärkeä. Aikuisten tulee kannustaa aktiivisesti lapsia vuorovaikutuk-

seen sekä omien mielipiteiden ilmaisemiseen. (Roos 2016, 56.) Virkin (2005, 132) mukaan las-

ten ja kasvattajien yhteisillä suunnitteluhetkillä, kuten lastenkokouksissa on yhteiskunnalli-

nen funktio ja ne ovat osa demokratiakasvatusta. Yhteisten kokoontumisten aikana keskustel-

laan lapsia kiinnostavista kysymyksistä. 

Varhaiskasvatuksen arjessa lasten osallisuuden tukemiselle asettavat haasteita suuret ryhmä-

koot sekä lasten erilaiset toiveet ja tarpeet. Haasteen ratkaisemiseksi monissa päiväkodeissa 

lasten kanssa toimitaan pienryhmissä. Osallisuuden näkökulmasta toimiminen pienryhmässä 

on perusteltua esimerkiksi siksi, että jokainen lapsi tulee huomioitua yksilöllisesti ja toiminta 

on rauhallisempaa. Toimintaa myös voidaan porrastaa, jolloin kaikki eivät ole yhtä aikaa esi-

merkiksi siirtymätilanteissa. Pienryhmätoiminta voi menetelmänä myös rajoittaa lasten osalli-

suutta. Toiminnan jatkuvuus sekä pedagoginen suunnittelu ovat tärkeitä tekijöitä, kun pien-

ryhmien merkitystä yhteisöllisyyden muodostumisessa halutaan lisätä ja osallisuuden koke-

muksia halutaan vahvistaa. (Leinonen 2016, 28–29.) 

Lasten osallisuutta on lähdetty tukemaan vapaaseen leikkiin varatuissa tuokioissa päiväkodin 

arjessa, koska tutkimuksessa lasten osallisuuden tukemisessa pääkaupunkiseudun kunnalli-

sessa varhaiskasvatuksessa kävi ilmi, että lasten osallisuuden koettiin toteutuvan erityisesti 

leikissä. Osallisuuspuheen myötä leikin valintatapana leikkitaulut ovat levinneet moniin päivä-

kotiryhmiin. Leikkitaulu näyttäytyy tiukasti toteutettuna aikuisten vallankäytön tapana, joka 

voi jopa rajoittaa lasten osallisuutta, estää uusien luovien leikkien syntymisen ja leikkien ke-

hittymisen. Leikkitaulujen toimintaperiaatetta voidaan kuitenkin laajentaa lasta osallistavam-

paan muotoon, kuten leikkien sijaan lapset valitsevat taulusta leikkialueen ja lapset itse 

päättävät mitkä leikit laitetaan tauluun. (Leinonen 2016, 26–27.) Roosin (2016) tutkimukseen 
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osallistuneissa päiväkodeissa oli käytössä leikkitaulu. Malli on aikuisten rakentama ja sen 

käyttöä perustellaan esimerkiksi sillä, että se antaa lapsille mahdollisuuden valita leikkikave-

reita ja leikkejä sekä helpottaa samalla näiden valintojen tekemistä. Laajempana pyrkimyk-

senä on mahdollistaa lasten osallistuminen. (Roos 2016, 57.)  

Kjorholt ja Seland (2012) kirjoittavat norjaisten päiväkotien uudenlaisista tila- ja aikataulu-

järjestelyistä. Päiväkodit ovat muuttuneet eräänlaisiksi basaareiksi, joissa lapset valitsevat 

aikuisten tarjoamista vaihtoehdoista eli leikkialueista mieleisensä. Pyrkimyksenä on aikaan-

saada vapautta ja joustavuutta, mutta se tuottaakin uudenlaista kontrollia ja rajoituksia. Sa-

malla se tuottaa eriarvoisuutta lasten keskuuteen, sillä lapsilla on hyvin erilaisia resursseja 

omien päämääriensä ajamiseksi. Tämä aikuisten luoma toimintamalli voi eristää lapsen niistä 

kavereista ja siitä leikistä, jonka lapsi olisi itse valinnut, koska leikkialuetoiminta ja sen puit-

teissa määritelty leikkijöiden määrä suhteessa leikkipaikkaan saattaa hankaloittaa ja jopa es-

tää lasten keskinäistä toimintaa. (Roos 2016, 58–59.) 

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ajatusta lasten mielipiteiden huomioimisesta ja yhteisten 

päätösten tekemisestä heijastavat erilaiset lasten kokoukset ja neuvostot. Niiden tarkoituk-

sena on toisaalta tiedottaa lapsille valinnanmahdollisuuksista sekä asioista, joissa lasten mie-

lipiteitä halutaan kuulla ja lapsille halutaan tarjota mahdollisuus päätöksentekoon ja vaikut-

tamiseen ja toisaalta selvittää lapsiryhmän enemmistön mielipide päätettäviin asioihin. (Lei-

nonen 2016, 31.) Myös Roos (2016, 89) nostaa esille lasten kokoukset esimerkkinä aikuismaail-

masta lainatuista osallisuuden ja kuulemisen rakenteista. Hän kehottaa kuitenkin miettimään 

miten toimivia ne ovat lasten keskuuteen upotettuina. Lastenkokousten ohella olisi myös tar-

peellista nähdä erilaisten hetkien arvo, jotta lapset tulevat aidosti kuulluiksi. Nämä hetket 

rakentuvat lasten ehdoilla ja heistä käsin.  

2.3 Varhaiskasvattajat lasten osallisuuden mahdollistajina ja estäjinä päiväkodissa 

Päiväkodin työyhteisö koostuu eri ammattikuntien edustajista sekä eri ammattilaissukupol-

vista, joiden pedagoginen identiteetti sekä työidentiteetti ja näihin liittyvät pedagogiset ajat-

telutavat ja käytännöt muotoutuvat merkittävästi alalle tultaessa. Ammatillinen kehittyminen 

on jatkuva prosessi ja kokemukset, jotka liittyvät ammattialalle tultaessa ovat siinä määrin 

merkityksellisiä, että ne muokkaavat myös myöhempiä oppimiskokemuksia. Kullakin työnteki-

jällä on myös oma yksilöllinen pedagogisen ajattelun kehityspolkunsa, he eivät ole pelkästään 

ammattilaissukupolvensa edustajia.  (Karila 2013, 10–11; Turja 2018, 67 - 68.) Uusi tutkimus-

tieto, kulloinkin valtaan nousevat teoreettiset ja kasvatusfilosofiset lähtökohdat, yhteiskun-

nallinen kehitys ja rakenteelliset muutokset sekä kansainvälistyminen ja sen mukanaan tuo-

mat paineet yhdenmukaistaa kasvatusjärjestelmiä ja niiden arviointiperusteita aiheuttavat 

jatkuvaa muutosta varhaiskasvatuksen ammattikunnan pedagogiseen ajatteluun sekä käytän-

nön pedagogiseen toimintaan (Turja 2018, 67). 
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2.3.1 Varhaiskasvattajat lasten osallisuuden mahdollistajina 

Osallisuus on monien tekijöiden summa ja se vaatii henkilöstöltä yhteistä ymmärrystä siitä, 

miten yhdessä lasten kanssa voidaan luoda osallisuuden mahdollisuuksia. Lapsen on mahdol-

lista kokea itsensä tärkeäksi osaksi yhteisöään varhaiskasvatusympäristössä, joka kutsuu osal-

lisuuteen.  Lapsi saa olla tarpeellinen toisille tekojensa kautta ja nämä kokemukset luovat 

lapselle tunteen, että hän on aktiivisesti rakentamassa hyvinvointia ja parempaa elämää itsel-

leen ja muille. (Helin ym. 2018, 19.) 

Lähtökohtana on aikuisen lumoutuminen lapsesta, hänen ideoistaan, toiminnastaan ja itsensä 

asemoiminen kasvattajana niihin. Kasvattajalta vaaditaan aktiivista läsnäoloa, hänen täytyy 

tiedostaa kasvatuksen toiminnan tavoitteet, rikastaa toimintaa ja luoda mahdollisuuksia sekä 

rakentaa toimintaa yhdessä lasten kanssa. Kasvattajan tulee tarkastella lasten mielenkiinnon 

kohteita ja pitää niitä lähtökohtana toiminnalle. Olennaista on kasvattajan rooli uteliaana ih-

mettelijänä. Kasvattajalla tulee olla vahva tietoisuus toimintaamme ohjaavista laeista ja asia-

kirjoista, niiden arvoista ja kasvatustavoitteista ja hänen tulee arvioida kriittisesti omaa ja 

kasvattajatiimin toimintaa sen kautta kehittää toimintaa. Kasvattajan tulee miettiä kuinka 

voi tukea pienillä valinnoillaan ja ratkaisuillaan jatkuvasti lasten oman ajattelun kehittymisen 

ja ihmisenä kasvamisen mahdollisuuksia. (Kataja.) 

Lasta arvostavassa ilmapiirissä lapsi tulee kuulluksi ja kokee, että hänen mielipiteensä, tun-

teensa ja ajatuksensa ovat tärkeitä.  Aikuiselta tämä edellyttää tilan antamista lapselle, sekä 

lapsen aitoa ja kiinnostunutta kuuntelemista. Osallisuuden mahdollistaminen on lasten aloit-

teiden ja mielipiteiden kuulemista ja arvostamista sekä jokaisessa hetkessä läsnä olevaa lap-

sen kohtaamista ja sensitiivistä vuorovaikutusta. (Helin ym. 2018, 15.)  

Osallisuuden periaate on kirjattu ohjaaviin opetussuunnitelma-asiakirjoihin, se ei silti tar-

koita, että kentän kasvatuksen ammattilaiset olisivat yhtäläisesti sitoutuneita ja asenteelli-

sesti valmiita toteuttamaan osallisuuden periaatetta. Se ei tarkoita myöskään, että kaikissa 

yksiköissä olisi riittävästi kokeiltu käytännössä osallisuutta mahdollistavaa toimintaa. Turja 

(2018) viittaa Harry Shierin (2001) malliin todetessaan, että varhaiskasvatuksen kentällä ei 

välttämättä toteudu mallin mukainen järjestys lasten lisääntyvän osallisuuden portaittaisesta 

vakiinnuttamisesta kasvatusyksiköihin. Shierin mallissa työyhteisön ajatellaan etenevän osalli-

suuden kaikilla portailla asennemuutoksesta toimintatapojen kokeiluun ja vakiinnuttamiseen 

sekä viimeisessä vaiheessa kyseisen osallisuuden periaatteen kirjaamiseen toteuttajia velvoit-

tavana toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. Parhain tilanne lienee yksiköissä, joissa on jo ennen 

varhaiskasvatuslain voimaantuloa pitkäjänteisesti toteutettu pedagogista johtamista lasten 

osallisuuteen koulutuksen sekä käytännön kehittämistyön kautta. (Turja 2018, 68.) 
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2.3.2 Varhaiskasvattajat lasten osallisuuden toteutumisen esteinä 

Roosin (2016, 85) mukaan aikuiset eivät ole riittävän usein pensaiden juurella tai hyönteisiä 

ihmettelemässä, vaikka juuri näissä lapsen näköisissä ja oloisissa hetkissä on aikuisen mahdol-

lista kurkistaa lasten todellisuuteen ja tätä kautta varmistaa, että lapsen ääni tulee kuulluksi. 

Näissä hetkissä lapsen ja aikuisen välinen kommunikaatio ei ole ainoastaan suoraa ja ohjeel-

listavaa, vaan vuorovaikutus tapahtuu tunnetasolla. Hetkissä mukana olemalla on mahdollista 

saavuttaa tilanne, jossa on oikeasti ja aidosti mahdollisuus kurkistaa lasten todellisuuteen ja 

siten varmistaa lapsen kuulluksi tuleminen sekä kokemus osallisuudesta (Roos, Nurhonen & 

Viitanen 2018, 84). 

Helinin ym. (2018, 18–19) mukaan on henkilöstön vastuulla huolehtia, että lapsilla on mahdol-

lisuuksia osallistua sisällöltään rikkaaseen toimintaan ja saada monipuolisia kokemuksia ympä-

röivästä maailmasta ja sen ilmiöistä. Kun varhaiskasvatusympäristö on kutsuva, on lapsen 

mahdollista kokea itsensä tärkeäksi osaksi yhteisöään. Roosin (2016, 15) mukaan arki määrit-

tyy edelleen aikuislähtöisenä, vaikka monenlaiset tavat tukea lasten osallisuutta ovat vakiin-

tuneet päiväkotiarkeen ja lasten osallisuus nähdään vallitsevana arvona. Hän toteaa myös, 

että lasten kanssa työskentelevät aikuiset ovat viimeisiä osallisuuden portinvartijoita. Heillä 

on valta päättää, otetaanko lasten näkemykset huomioon käytännössä ja missä laajuudessa. 

Roos (2016, 88) mukaan lasten kertomusten ja kysymysten äärelle pysähtyminen, asioiden 

katsominen lapsen tasalta on kiinni asennoitumisesta ja työn organisoimisesta, eikä niinkään 

ajasta tai resursseista. Olennaista on tietoisuus niin omasta kuin työyhteisönkin tavasta olla 

vuorovaikutuksessa lasten, ja laajemmin ajateltuna koko yhteisön jäsenten kanssa.  

Aikuisten vaikutus lasten osallisuuden tukijana voidaan Vennisen, Leinosen & Ojalan (2010) 

mukaan tiivistää neljään kulmakiveen: taitoon ja haluun kerätä tietoa lapsesta, osallisuutta 

mahdollistavien olosuhteiden luomiseen, kykyyn hyödyntää lapsilta saatavaa tietoa sekä tai-

toon kehittää osallisuutta tukevia toimintatapoja omassa työssään. Pääkaupunkiseudun var-

haiskasvatuksen kehittämiskeskuksen tekemään laajaan kyselyyn vastanneet päiväkotien työn-

tekijät pitivät suurimpina esteinä osallisuuden toteutumiselle suuria lapsimääriä sekä vaihtu-

vaa ja vajaata henkilöstöä. Esille nousivat erityisesti myös kiire, aikataulutus, väsymys ja 

melu, joihin vaikutusmahdollisuudet koettiin hyvin vaihtelevasti.  

3 Osallisuuden malleja 

Tässä kappaleessa esittelen kolme osallisuuden mallia, joista tämän tutkimuksen kannalta 

keskeisin on Shierin (2001) osallisuuden polku. Vertaan kyselytutkimuksestani nousseita vas-

tauksia Shierin malliin. Hartin osallisuuden portaat (1992) on pohjana Shierin osallisuuden 
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mallissa ja siksi perustellusti esiteltynä tässä työssä. Turjan malli (2016) lasten osallisuuden 

moniulotteisuudesta on paikallaan esitellä uudempaan tutkimustietoon perustuvana mallina. 

3.1 Shierin osallisuuden polku 

Harry Shierin (2001) osallisuuden polku on yksi eniten suomalaisessa varhaiskasvatuksessa käy-

tetyistä osallisuuden malleista (Leinonen 2014, 21). Shier tarkastelee lapsen osallisuutta työn-

tekijän työotteen eli asenteiden, prosessien ja velvollisuuksien kannalta vaiheittaisena pol-

kuna (Meriluoto, Marila-Penttinen & Lehtinen 2015, 45). Mallissa ei ole erillistä tasoa, jossa 

lapset tekisivät päätöksiä itsenäisesti ilman aikuista, kuten esimerkiksi leikeissä tapahtuu. 

Malli tarkastelee osallisuutta lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen kautta. (Venninen 

ym. 2010, 9.) Shierin (2001, 116) mukaan malli on tarkoitettu apuvälineeksi toiminnan kehit-

tämiseen, eikä niinkään tarkasti noudatettavaksi tarkastuslistaksi. Mallin tarkoituksena on li-

sätä lasten osallisuutta eri organisaatioissa. 

Shierin mallissa (2001) on viisi osallisuuden askelmaa, joista jokaista määrittää kolme aikuisen 

sitoutumisen astetta. Ensimmäisenä asteena tarvitaan kykyä vastaanottaa uusi ajatus ja ravis-

tella auki toimintakulttuuriin kuuluvia vanhoja rakenteita (opening eli avautuminen). Ne voi-

vat perustua yksittäisen kasvattajan ajatuksiin tai olla sidottuja koko organisaation arvoihin. 

Seuraavaksi kasvattajan on ryhdyttävä toimiin ja annettava mahdollisuus osallisuuden muu-

tokselle toimintakulttuurissa (opportunity eli mahdollistaminen) sekä lopuksi on kasvattajan 

ja koko kasvattajayhteisön sitouduttava uuteen malliin, jolloin lasten osallisuuden tasosta tu-

lee aikuisille velvoite, pedagoginen arvo (obligation eli sitoutuminen). (Leinonen 2014, 21.) 

Osallisuuden polun ensimmäinen taso on lapsen kuunteleminen eli aikuisen ja lapsen väliseen 

vuorovaikutukseen liittyvä perusasia. Tästä lähtee liikkeelle lapsen osallisuuden kokemus. 

(Leinonen 2014, 21.) Ensimmäisellä tasolla aikuinen on vastaanottavainen lasten aloitteille, 

mutta ei tee itse aloitetta saadakseen esille lapsen ajatuksia (Venninen & Kangas 2018, 195). 

Toisella tasolla lapsia tuetaan ilmaisemaan mielipiteitään ja aikuinen pyrkii poistamaan niitä 

esteitä, jotka estävät lasta ilmaisemasta ajatuksiaan, kuten itsetunnon puute tai ujous (Ven-

ninen & Kangas 2018, 195). Aikuisten tulee varmistaa, että jokaista lasta rohkaistaan ilmaise-

maan mielipiteensä. Lisäksi henkilökunnalla on oltava käytössään riittävästi resursseja ja tah-

toa mielipiteen ilmaisun tukemiseen. (Leinonen 2014, 21.) 

Kolmannella tasolla lasten mielipiteet otetaan huomioon. Aikuinen huomioi ja käyttää omassa 

toiminnassaan hyväkseen lapsilta saamansa tiedon. (Venninen & Kangas 2018, 195.) Kolman-

nella tasolla, kuten kahdella ensimmäiselläkin tasolla, lähdetään työntekijöiden sisäisestä 

asennemaailmasta. Toisin sanoen, ovatko työntekijät valmiita huomioimaan työssään lasten 

näkemykset ja mielipiteet ja miten käytännön tasolla toteutuu ammatillinen velvoite lasten 
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näkemysten huomioimisessa. Tämän jälkeen tarkastellaan päiväkodin tai ryhmän toiminta-

kulttuuria sekä sitä, millä tavalla toimintakulttuurissa mahdollisestaan lasten mielipiteiden ja 

aloitteiden huomioiminen. Lasten näkemysten ja mielipiteiden huomioinnista tulisi lopulta 

muodostua osa rutiineja. (Leinonen 2014, 22.) Kolmannella tasolla toteutuu Shierin näkemyk-

sen mukaan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukainen osallisuus (Venninen & Kangas 

2018, 195). 

Neljännellä tasolla lapset ovat mukana päätöksentekoprosessissa, jolloin lapset otetaan tasa-

vertaisina toimijoina mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon (Venninen & Kangas 2018, 

196). Aikuinen luovuttaa lapselle omaa valtaansa, mutta kantaa yhä päätösten tuoman vas-

tuun. Neljännellä tasolla suunnitteleminen ja näkemysten esittäminen sekä niiden puoltami-

nen tai hylkääminen demokraattisesti kuuluu toimintaan. (Leinonen 2014, 24.) 

Viidennellä tasolla lapset ja aikuiset jakavat valtaa ja vastuuta päätöksenteossa. Shier kuiten-

kin painottaa, että raja neljännen ja viidennen tason välissä ei ole yhtä selkeä kuin edellisten 

tasojen välillä. (Venninen & Kangas 2018, 196.) Merkittävin ero on edelleen vallan ja sen 

myötä vastuun jakautumisessa aikuisten ja lasten välillä. Taatakseen lasten osallisuuden tällä 

tasolla aikuisten on hyväksyttävä se tosiasia, että heidän on annettava osa vallastaan lapsille, 

mutta autettava yhä heitä kantamaan vastuuta. (Leinonen 2014, 24.)  
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Kuvio 2. Shierin osallisuuden portaat. (Leinonen 2010, 18) 
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3.2 Hartin osallisuuden portaat 

Roger Hartin (1992) osallisuuden portaat tuovat näkökulman vallan jakamiseen ja osallisuu-

teen eri portailla, jossa kuvataan osallisuuden toteutumista eritasoisena eri portailla. Hartin 

mukaan osallisuus näyttäytyy eriasteisena kohderyhmän valtana. Portaikon kolme ensim-

mäistä porrasta (manipulointi, koristelu ja tokenismi) eivät vielä ole osallisuutta. (Meriluoto 

ym. 2015, 41). Kolme alinta askelta kuvaavat lasten ajattelun manipulointia aikuisten halua-

maan suuntaan, lasten seremoniallista mukana oloa aikuisten toiminnassa, esimerkiksi juhlien 

esiintyjinä sekä lasten muodollista kuulemista ilman, että siitä seuraisi mitään (Hart 1992, 9; 

Turja 2011, 27). 

Seuraavat viisi porrasta ovat varsinaisia osallisuuden askelmia: aikuisten ehdoilla kuulluksi tu-

leminen, lapset konsultteina aikuisten projekteissa, lapset päätöksentekoon aikuisten projek-

teissa, lasten omat projektit, joissa aikuiset tukena ja ylimpänä lasten ja aikuisten yhteistoi-

minnallisuus. Näistä alimmilla portailla lasten osana on palvella aikuisten tarkoitusperiä. Lap-

set saavat tietää mitä toiminnalla tavoitellaan, mutta aikuiset määrittelevät, miten ja missä 

asioissa lapset voivat tulla kuulluiksi, olla osallisia ja vaikuttaa. Lasten vaikutusvalta kasvaa ja 

heidän mielipiteitään otetaan laajemmin huomioon mitä pidemmälle askelilla edetään. Ylim-

millä askelmilla lapset voivat suunnitella omia toimintaprojektejaan sekä tehdä aloitteita. Ai-

kuiset ovat lasten apuna ja samalla opetellaan lasten ja aikuisten dialogisuutta ja keskinäistä 

yhteistoiminnallisuutta, joita pidetään osallisuuden ylimmän tason toimintana. (Turja 2011, 

27–28.) Hartin (1992) mukaan osallisuus on sitä vahvempaa mitä enemmän valta jakautuu koh-

deryhmän ja auktoriteetin välillä. Portaikon ylimmällä askelmalla ohjaaja ja kohderyhmä ovat 

tasavertaisia kumppaneita, mutta aloite toimintaan tulee kohderyhmältä itseltään. (Meriluoto 

ym. 2015, 41.)  
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Kuvio 3. Hartin (1992) osallisuuden portaat. (Turja 2011, 27) 

3.3 Turjan malli; lasten osallisuuden moniulotteisuus 

Turjan (2016, 49–50) mukaan lasten osallisuus on moniulotteista ja se voi näyttäytyä monen-

laisena toimintana. Päiväkodin arjessa on monenlaisia spontaaneja tilaisuuksia sekä myös tie-

toisesti järjestettyjä mahdollisuuksia lasten osallisuuden toteutumiselle. Lasten osallisuus tu-

lee konkreettiseksi osallisuudentunteessa ja toimintaprosessissa. Lasten tulisi voida olla mu-

kana toimintaprosessin kaikissa vaiheissa. Heidän pitäisi voida esittää omia ideoitaan sekä olla 

mukana suunnittelemassa tiloja ja toimintaa, tekemässä päätöksiä ja valintoja, toteutta-

massa suunniteltua asiaa sekä myös arvioimassa toimintaympäristöjä ja toimintaa. Aikuisille 

saattanee olla helpompaa muokata itse toiminnaksi lapsilta vastaan ottamansa ryhmän toi-

mintaan liittyviä ideoita kuin tarjota lapsille mahdollisuuksia osallistua koko suunnittelu-, val-

mistelu- ja arviointiprosessiin. 

Toteutuakseen osallisuudella on tiettyjä keskeisiä perusedellytyksiä: kieleen ja kommunikaa-

tioon, tiedonsaantiin ja materiaalisiin resursseihin liittyvät ehdot. Lisäksi koko osallisuuden 

lähtökohtana ja lopputuloksena on tunnetason tekijät, erityisesti luottamus itseen ja muihin. 

(Turja 2016, 50.) 
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Turjan (2016, 52) mallissa toimintaprosessien osien ja osallisuuden perusedellytysten lisäksi 

lasten osallisuuden toteutumista tarkastellaan kolmen ulottuvuuden kentässä. Lasten valtais-

tumisen aste on ensimmäinen ulottuvuus, jossa osallisuutta tarkastellaan lasten ja aikuisten 

välisenä valtasuhteena. Osallisuuden aihe ja vaikutuspiiri muodostaa toisen ulottuvuuden eli 

ketä kaikkia asia, toiminta tai tilanne koskee silloin, kun osallistutaan ja vaikutetaan. Kolmas 

ulottuvuus on ajallinen ulottuvuus. Osallisuuteen liittyvä toiminta voi kestää lyhyen tai pi-

demmän ajan ja vaikutuksiltaan se voi olla kertaluonteista tai kauaskantoista. Lasten on hel-

pompi päästä vaikuttamaan esimerkiksi metsäretken kertaluonteiseen toimintaan kuin pysy-

vimpiin asioihin, kuten ympäristöjen muokkaukseen tai ryhmän toimintaa koskevien sääntöjen 

laadintaan.  

 

Kuvio 4. Lasten osallisuuden moniulotteisuus (Turja 2016, 49) 
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4 Varhaiskasvatus Suomessa ja Vietnamissa 

Opinnäytetyössäni vertaan suomalaisten ja vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien kä-

sityksiä lasten osallisuudesta. Jotta yhtäläisyyksien ja erojen etsiminen olisi mielekästä, on 

syytä tutustua maiden varhaiskasvatustoiminnan lähtökohtiin. 

Suomen perustuslaissa varhaiskasvatuksen kannalta erityisesti huomioitavia perusoikeuksia 

ovat muun muassa sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, yhdenvertaisuus, oikeusturva ja pe-

rusoikeuksien turvaaminen. Perustuslain 6 pykälän mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain 

edessä. Pykälän 3 momentin mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän 

tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. (Perustuslaki 1999.) 

Varhaiskasvatuslaissa varhaiskasvatuksen tavoitteena on muun muassa edistää jokaisen lapsen 

iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia, ke-

hittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä 

sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittami-

seen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vai-

kuttaa itseään koskeviin asioihin. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018.) 

Vietnamin koulutuslain (2005) mukaan koulutus Vietnamissa on sosialistista koulutusta, ja se 

perustuu marxismi-leninismiin sekä Ho Chi Minhin ajatuksiin. Koulutuksen tavoitteena on kou-

luttaa vietnamilaisia kattavasti kehittyneiksi henkilöiksi, joilla on tietoa ja moraalisia ominai-

suuksia, hyvä terveys, esteettinen mieli sekä ammatti, ja jotka ovat uskollisia kansallisen it-

senäisyyden ja sosialismin ideologialle. (Education law 2005, 1.) 

4.1 Varhaiskasvatus Suomessa 

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja se kattaa ikävuodet 0–6 eli vau-

vaiästä peruskoulun aloittamiseen asti. Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkoti-

toiminta, perhepäivähoito sekä avoin toiminta, kuten kerho- ja leikkitoiminta. (Opetushalli-

tus.) Kunnan tehtävänä on huolehtia, että varhaiskasvatusta on saatavissa lasten ja perheiden 

tarpeiden mukaan. Opetus- ja kulttuuriministeriölle kuuluu varhaiskasvatuksen yleinen suun-

nittelu, ohjaus ja seuranta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö.) Tilastokeskuksen mukaan var-

haiskasvatukseen osallistui kaikkiaan 252 216 lasta vuonna 2018. Määrä vastaa noin 74 pro-

senttia maamme 1–6-vuotiaista lapsista. Alle 1-vuotiaita varhaiskasvatukseen osallistui pro-

sentti, kaksivuotiaista 66 prosenttia ja viisivuotiaista lähes 89 prosenttia. (Terveyden- ja hy-

vinvoinnin laitos.) 

Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus on suomalaisen varhaiskasvatuksen ydin. Koko-

naisuudesta käytetään nimeä educare (education ja care) ja sen lähtökohtana on, että hoi-

don, kasvatuksen ja opetuksen erottaminen ei ole perusteltua. Jokainen päivittäinen hetki 
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nähdään mahdollisuutena lapsen oppimiselle. Pedagoginen suunnittelu, arviointi ja kehittämi-

nen on olennainen osa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. (Roos 2016, 52). Varhaiskasvatuksen 

tehtävänä on muun muassa tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, edistää lasten yhden-

vertaisuutta ja tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea huoltajia kasvatustyössä ja mah-

dollistaa heidän työssäkäyntinsä tai opiskelunsa. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot 

vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. (Opetushallitus). 

4.2 Varhaiskasvatus Vietnamissa 

Vietnamissa opetus- ja koulutusministeriö on koordinoiva ministeriö ECCD (Early Childhood 

Care and Development) palveluissa. Julkiset 3–5-vuotiaiden esikoulut ovat yhteydessä muihin 

palvelusektoreihin kuten terveys, ravitsemus ja sosiaalinen suojelu. 5-vuotiaille on käytössä 

varhaisen oppimisen kehittämisstandardit. Opettajista yli 95 prosenttia on koulutettu. Vuo-

sien 2006–2015 varhaiskasvatuksen kehittämishankkeen avulla on parannettu epäedullisessa 

asemassa olevien lasten oloja esimerkiksi perustamalla päiväkoteja haastaville alueille. (Viet 

Nam Country Profile.) 

Vietnamin koulutuslaki vuodelta 2005 käsittää muodollisen koulutuksen, alkaen varhaiskasva-

tuksesta sekä jatkokoulutuksen, aina tohtorin tutkintoon saakka (Education law 2005, 1). Esi-

opetuksella tarkoitetaan hoitoa, kasvatusta ja opetusta lapsille kolmesta kuukaudesta kuu-

teen ikävuoteen saakka. Esiopetuksen tavoitteena on auttaa lapsia kehittymään emotionaali-

sesti, fyysisesti, älyllisesti sekä esteettisesti ja valmistella heitä ensimmäistä luokkaa varten. 

Tärkein esiopetuksen menetelmä on auttaa lapsia kehittymään kattavasti leikkitoiminnan 

kautta, tärkeää on hyvät esimerkit ja kannustaminen. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa 

3kk-3 vuotta oleville lapsille, lastentarhoissa 3–6-vuotiaille lapsille tai näiden yhdistelmissä. 

(Education law 2005, 5.) Koulutusvaatimuksena esiopetuksen opettajille on ammatillisen kou-

lutusasteen pedagoginen tutkinto (Education law 2005, 20). 

Suurin osa vietnamilaisista varhaiskasvatuksen opettajista käyttää opetuksessaan perinteisiä 

ja vanhoja opetusmetodeja, kuten että opettaja on pääpuhuja ja oppilaat pääasiallisia kuun-

telijoita. Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen alkoi vuonna 2003, aluksi viisivuotiailla 

lapsilla. Lapsille annettiin mahdollisuus kehittää aktiivista ajatteluaan ja kieltään oppimisen 

ja viihdyttävän toiminnan lomassa. Ohjelma antoi myös opettajille uusia taitoja ja opetusme-

netelmiä, jotka ovat johtaneet hyviin tuloksiin. (Boyd, W. & Dang Phuong Thao 2017, 23.) 

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat opiskelleet didaktisia metodeja, ja heillä on ollut hanka-

luuksia vaihtaa opetus enemmän lapsikeskeiseksi. Kansainvälisissä pilottihankkeissa ilmeni, 

että vanhempien oli vaikea nähdä lapsikeskeisen opetuksen arvoa tai stimuloivan ympäristön 

merkitystä alle kolme -vuotiaiden lasten sosiaalisten tai kognitiivisten taitojen kehittymiselle. 

Monet vanhemmat näkivät esikoulun lastenhoitopalveluna, jotta vanhemmat voivat käydä 
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töissä. Esikouluvuosi nähtiin myös tärkeänä kouluun valmistautumisen aikana. Vanhemmat ha-

luavat lapsensa osaavan lukea, kirjoittaa ja osaavan hieman englantia ennen koulun alkua. 

(Abbott, P., D´Ambruoso, L., Duong Minh Duc & Doan Thi Thuy Duong 2019, 7.) 

 

5 Tutkimuksen tavoitteet ja kysymyksen asettelu 

Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää suomalaisten ja vietnamilaisten varhaiskasva-

tuksen opettajien käsityksiä lasten osallisuudesta. Tarkoituksena oli myös saada selville, mi-

ten lapset ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ja missä tilan-

teissa lasten osallisuus näkyy ryhmän toiminnassa sekä miten varhaiskasvatuksen opettajan 

oma toiminta näkyy lasten osallisuuden toteutumisessa. 

Tutkimuskysymyksiä olivat: 

Miten varhaiskasvatuksen opettajat ymmärtävät lasten osallisuuden? 

Miten lapset ovat mukana ryhmän toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä? 

Missä tilanteissa lasten osallisuus näkyy ryhmän toiminnassa varhaiskasvatuksen opettajien nä-

kökulmasta? 

Miten varhaiskasvatuksen opettajan oma toiminta näkyy lasten osallisuuden toteutumisessa? 

6 Menetelmät 

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimuksen aineisto kerättiin suomalai-

silta ja vietnamilaisilta varhaiskasvatuksen opettajilta avoimella kyselyllä. Olen analysoinut 

tutkimustulokseni käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, paitsi Shierin osallisuuden 

mallia vertaillessani varhaiskasvatuksen opettajien vastauksiin, käytin teorialähtöistä sisäl-

lönanalyysiä. Tulosten perusteella vastaan tutkimuskysymyksiini ja vertaan niitä teoreettiseen 

viitekehykseen.  

6.1 Aineiston keruu 

Yleisimmät laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely ja ha-

vainnointi sekä erilaisista dokumenteista koottu tieto. Kun tutkitaan selvää orientoivaa käyt-

täytymistä, eli erilaisia aikomuksia käyttäytyä jollain tavalla, on kysymiseen perustuva aineis-

tonkeruumenetelmä sopivin. Eskolan (1975) mukaan kysely on menettelytapa, jossa tiedonan-
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tajat itse täyttävät heille osoitetun kyselylomakkeen kotonaan tai valvotussa ryhmätilan-

teessa. Postikyselyssä kaikki vastaajat saavat samanlaisen lomakkeen, ja siksi kyselyssä ei ole 

samanlaista mahdollisuutta esimerkiksi oikaista väärinkäsityksiä tai käydä keskusteluja tie-

donantajan kanssa kuin haastattelussa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 62–63). Tutkimus suoritetiin 

avoimena kyselytutkimuksena keväällä 2020 käyttäen Google Forms-alustaa. Kysely tehtiin 

maaliskuussa 2020 suomen sekä englannin kielillä ja linkki kyselyyn lähetettiin vastaajien 

omiin sähköposteihin. Kyselyihin vastattiin anonyymisti. Vietnamilaisille opettajille tarkoite-

tun englannin kielisen kyselyn käänsi vietnamin kielelle yhteistyötahon vietnamilainen yhteys-

henkilö. Vietnaminkieliset vastaukset käännettiin englanniksi käännösohjelmilla. Samoin eng-

lannista suomeksi käännöksessä apuna käytettiin käännösohjelmia.  

Laadullisen tutkimuksen tapaukset voidaan valita harkinnanvaraisesti eli tilastotieteen ter-

mejä käyttäen kyseessä on näyte. Määritellään tarvittavien tapausten kriteerit ja määrät, 

jotka informanttien tulee täyttää, sekä otoskehikko. Otoskehikkoa voidaan soveltaa tapauk-

sissa, joissa eri ryhmiä vertaillaan keskenään. Tämä edellyttää ennakkotietoa tutkimusongel-

masta ja siihen liittyen tutkimuskysymysten sisällöstä sekä tutkittavien joukosta ja tutkitta-

vista tapauksista. (Kananen 2008, 35–36.) Tutkittavasta aiheesta ja tutkimusongelmista mi-

nulla oli paljon ennakkotietoa, sillä olen työskennellyt varhaiskasvatuksen eri tehtävissä pit-

kään.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kahta eri kulttuuria edustavien varhaiskasvatuksen 

opettajien käsityksiä lasten osallisuudesta. Tarkoituksena oli valita mahdollisimman erilaiset 

kulttuurit. Suomalaiset varhaiskasvatuksen opettajat valikoituivat erään pääkaupunkiseudun 

kaupungin yksityisessä päiväkotiketjussa työskentelevistä varhaiskasvatuksen opettajista. 

Vietnamilaiset varhaiskasvatuksen opettajat valikoituivat mukaan varhaiskasvatusvientiä har-

joittavan yhteistyötahon kautta. Vertailevalla tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusstrategiaa, 

jossa hahmotetaan sosiaalisten yksiköiden tai valittujen tapauksien välisiä yhtäläisyyksiä ja 

eroja. Vertailun kohteena voivat olla esimerkiksi erilaiset prosessit, tapaukset tai vaikkapa 

maantieteellisesti rajautuneet yksiköt. Niiden tulee olla jollain tavoin todettu yhteismitalli-

siksi ja sen vuoksi vertailukelpoisiksi. Vertaileva tutkimus voi perustua sekä laadullisten ai-

neistojen ja analyysimenetelmien käyttöön tai määrällisiin aineistoihin ja tilastollisiin analyy-

simenetelmiin. (Jyväskylän yliopisto).  

Kanasen (2008, 37) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tulee kiinnittää huomiota tutkittavien 

valintaan. Informanttien eli tutkittavien tulisi tietää mahdollisimman paljon tutkittavasta il-

miöstä. Tavoitteena laadullisessa tutkimuksessa on valita juuri ne henkilöt, jotka tietävät tut-

kittavasta ilmiöstä eniten. Kaikki tutkittavat työskentelivät varhaiskasvatuksen opettajina, ja 

heillä oli siihen sopiva koulutus. Valitsin tutkimukseeni nimenomaan varhaiskasvatuksen opet-

tajia, koska heillä on pedagoginen vastuu ryhmän toiminnasta sekä koulutuksen tuoma osaa-

minen varhaiskasvatuksen pedagogiikasta. Myös Tuomen & Sarajärven (2018, 74) mukaan tie-

donantajien valinnan ei pidä olla satunnaista, vaan tarkoitukseen sopivaa ja harkittua. 
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Suunniteltaessa vertailevaa tutkimusta kannattaa Saukkosen mukaan miettiä erityisesti kahta 

asiaa; miksi vertaillaan ja mitä nimenomaan vertailulla halutaan saada esille sekä sitä, mitkä 

tapaukset kannattaa ottaa mukaan vertailuun, jotta tutkimuksen tavoitteet saavutettaisiin. 

Saukkosen mukaan kaikki tutkimus perustuu vertailuun, mutta vertailuasetelma on usein viit-

teellinen ja sen käyttö on epäsystemaattista. Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena vertailla 

kahden eri kulttuurin edustajien käsityksiä lasten osallisuudesta. Tarkoituksena oli myös esi-

tellä vastauksista nousevia yhtäläisyyksiä ja eroja. 

Tutkijan oma kansallinen tai kulttuurinen konteksti vaikuttaa usein siihen, miten vertailtavia 

tapauksia analysoidaan ja tulkitaan. Erityisesti siinä tapauksessa, kun ”oma maa” on yksi ta-

pauksista. (Saukkonen.) Tutkimukseni toinen vertailumaa on kotimaani Suomi, joten oma kan-

sallinen ja kulttuurinen kontekstini vaikuttaa vääjäämättä analysointiini ja tulkintaani. Suo-

malaisesta varhaiskasvatuksesta sekä osallisuuden käsitteestä ja päiväkotimaailmasta ylipää-

tään minulla on paljon kokemusta ja tietoa. Tietoa myös saa omalla äidinkielellään helposti ja 

esimerkiksi osallisuuteen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimustietoa on paljon saatavilla. Katson 

siis osallisuuden käsitettäkin suomalaisesta näkökulmasta. Toiseen vertailumaahan Vietnamiin 

liittyvässä materiaalissa olen riippuvainen internetistä saatavasta englanninkielisestä aineis-

tosta. En myöskään voi sanoa tuntevani vietnamilaista kulttuuria juuri enempää mitä olen tut-

kimusta tehdessäni aiheeseen tutustunut. 

Petersin (1998) mukaan mittaamisen, analyysin ja tulkinnan ongelmia on esimerkiksi ”travel-

ling problem” eli ovatko yhdessä kontekstissa kehitetyt ja mahdollisesti testatut menetelmät 

toimivia ja mielekkäitä myös muissa kulttuurisissa ja kansallisissa konteksteissa. Voidaanko 

jotakin pitkälti länsimaissa kehittynyttä käsitettä soveltaa muualla? (Saukkonen.) Tätä Sauk-

kosen esittämää kysymystä olenkin paljon miettinyt tutkimusta tehdessäni. Osallisuus käsit-

teenä voi tarkoittaa eri kulttuureissa ja kielissä eri asioita, myös ihmiset ajattelevat siitä eri 

tavoin. Esimerkiksi englanniksi osallisuus kääntyy participation, joka voi samalla tarkoittaa 

myös osallistumista. Suomalaisessa käsitteistössä osallisuus ja osallistuminen tarkoittavat 

kahta eri asiaa. Vietnamilaiset saattavat ajatella sen tarkoittavan osallistumista. 

6.2 Aineiston käsittely ja sisällönanalyysi 

Laadullisessa tutkimuksessa tiedon kerääminen ja analyysi kulkevat rinnakkain. Materiaalia 

kerätään ”totuuden paljastumiseen” asti. Havaintoja ei enää lisätä, jos lisäys ei tuo muutosta 

tuloksiin eli aineisto alkaa toistaa itse itseään. Tällöin puhutaan kyllääntymisestä eli saturaa-

tiosta. 15 tiedonantajaa on usein oppikirjoissa mainittu laadullisen tutkimuksen maksimi-

määrä, joskin niitä voi olla vähemmänkin. Tällä määrällä uskotaan saatavan sellainen tutki-

mustulos, joka ei enää muuta tulosta. (Kananen 2008, 38–39.) Laadullisessa tutkimuksessa ai-

neiston laatu on tärkeämpi kuin aineiston määrä (Kananen 2008, 35). Tutkimukseen vastasi 
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yhdeksän suomalaista varhaiskasvatuksen opettajaa ja 12 vietnamilaista varhaiskasvatuksen 

opettajaa. 

Laadullisen tutkimuksen aineiston käsittely sellaisenaan on hankalaa, sillä aineistot ovat usein 

laajoja. Aineisto litteroidaan, jotta se voidaan työstää analysoitavaan muotoon. Tutkijan pi-

tää luonnollisesti aavistaa tai tietää mitä aineistosta etsii. Liialliset ennakko-odotukset tosin 

ohjaavat tulkintaa nimenomaa odotusten suuntaan. (Kananen 2008, 88.) 

Jotta aineiston sisään voisi nähdä, täytyy aineisto tiivistää ja selkeyttää ennen analyysia. Ai-

neiston koodaus on yksi pelkistämisen keinoista, ja siinä on kyse pelkästä tekniikasta, jolla ai-

neistoa tiivistetään ymmärrettävään muotoon. Tietoja yhdistetään siten, että samaa tarkoit-

tavat asiat yhdistetään samalla koodilla sekä samoin sellaiset asiat, joilla on yhteinen te-

kijä/elementti. (Kananen 2008, 89.) 

Sisällön analyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutki-

muksen perinteissä. Menetelmällä dokumentteja voidaan analysoida objektiivisesti ja syste-

maattisesti. Miltei mikä tahansa kirjalliseen muotoon saatettu materiaali voi olla dokumentti, 

kuten artikkelit tai haastattelu. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 78, 87.) Sisällön analyysissä voidaan 

erottaa kaksi tapaa: sisällön erittely ja sisällön analyysi. Sisällön analyysilla on tarkoituksena 

kuvata aineistoa sanallisesti tiiviissä ja yleisessä muodossaan. Sisältöanalyysin vaiheisiin kuu-

luvat aineiston redusointi eli pelkistäminen, klusterointi, jolloin koodattu aineisto käydään 

läpi ja etsitään samanlaisuuksia tai eroavaisuuksia sekä abstrahointi, jolloin erotetaan oleelli-

nen tieto epäoleellisesta ja muodostetaan teoreettinen käsitteistö. Sisällönanalyysi voidaan 

tehdä teoria- tai aineistolähtöisesti. (Kananen 2008, 94.)  

Aloitin aineistoon perehtymisen suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksista, 

koska ne olivat ensin valmiina. Luin aineiston läpi moneen kertaan ja valitsin analyysiyksiköksi 

sanat. Kanasen (2008, 94) mukaan analyysiyksikkönä voi olla sana, lause tai lauseista muodos-

tunut kokonaisuus. Poimin sanoja käyttämällä eri värisiä koodeja samaa tarkoittavien sanojen 

kohdalla eli poimin aineistosta samaa tarkoittavat sanat ja alleviivasin ne samalla värillä. 

Koodauksella on tarkoitus saada aineisto käsiteltävään muotoon, eikä sillä saa vähentää ai-

neiston tiedon laadullista sisältöä. Koodaustapa riippuu tutkijasta ja koodausjärjestelmä on 

jokaisen kirjoittajan oma luomus. (Kananen 2008, 94.) Kävin aineiston ensin näin läpi kysymys 

kerrallaan ja lopuksi tein sanoista aihekokonaisuuksia. Aineistosta oli havaittavissa yhtäläi-

syyksiä usean eri vastaajan kohdalla samoissa kysymyksissä. Ryhmittelin sanat joukoiksi sa-

manlaisia ilmauksia. Toimin samoin vietnamilaisen aineiston kanssa. Vastaukset olivat englan-

niksi, joten suomentamisessa käytin apuna käännösohjelmia. Englanninkielisen aineiston ana-

lyysi vei enemmän aikaan, mutta kokemus jo kertaalleen käsitellystä suomenkielisen aineiston 

analyysistä auttoi paremmin näkemään aineiston sisään. Tuomen & Sarajärven (2018, 92–93) 
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mukaan aineiston pelkistämisen eli redusoinnin jälkeen seuraa aineiston ryhmittely eli kluste-

rointi. Samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään eri luokiksi, jolloin muo-

dostuvat alaluokat ja ne nimetään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Alaluokkia yhdistä-

mällä muodostetaan yläluokkia ja yläluokkia yhdistelemällä muodostetaan pääluokkia.  

 

ALALUOKAT YLÄLUOKKA 

omat mielipiteet 

aloitteiden huomioiminen 

lasten arvostus 

lapsen kuuleminen 

aikuisen tuki 

kuulluksi tuleminen 

aamupiiri 

lastenkokoukset 

haastattelut 

keskustelut arjessa 

arkitilanteet 

leikki 

kohtaaminen arjessa 

 

Taulukko 1. Esimerkki aineistosta muodostetuista ala- ja yläluokista  

Laadullisen tutkimuksen selittämisen vaiheessa viitataan muihin tutkimuksiin, aiemmin testat-

tuihin hypoteeseihin sekä aihetta käsittelevään kirjallisuuteen itse tuotettuja havaintoja seli-

tettäessä. Laadullisessa tutkimuksessa käytetään yksittäisiä viittauksia aineistoon merkitystul-

kintojen tekemisen johtolankoina. Niissä voidaan ottaa esimerkeiksi puhesitaatteja, jotka an-

tavat hyvän tulkintavihjeen tai havainnoivat tehtyä tulkintaa. (Alasuutari 2011, 40.) 

Tutkimus nojaa aina joiltakin osin tutkijan omiin kokemuksiin tai aikaisempaan tutkimukseen 

(Alasuutari 2011, 197). Tutkija on osa sosiaalista todellisuutta ja siten myös osa tutkimuspro-

sessia. Tutkijan vaikutus tutkimuksen eri vaiheissa näkyy käsitteiden valinnassa ja tulkinnassa, 

aineistonkeruuvaiheessa, analysoinnissa sekä raportoinnissa. Tutkija on siis yksi tutkimusväli-
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neistä. Vaikka tutkijan subjektiiviset näkemykset vaikuttavat tutkimusprosessissa, tulee tutki-

muksen pyrkiä heijastamaan tutkittavien maailmaa. Tulkintojen tulisi saada tukea tutkitta-

vassa yhteisössä, ja tutkijan pitäisi tunnistaa myös oma osuutensa. (Hirsjärvi & Hurme 2020, 

18.) 

Käsittelin ensin molemmat tutkimusaineistot omina kokonaisuuksinaan ja lopuksi kokosin ne 

yhteen ja vertailin vastausten eroja ja yhtäläisyyksiä. Koko aineistoa analysoidessani kokosin 

vielä kerran luokitellun aineiston uudestaan esittämieni tutkimuskysymysten mukaan.  

6.3 Luotettavuuden arviointia 

Tuomen & Sarajärven (2018, 121–122) mukaan tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, jolloin 

sen sisäinen koherenssi eli johdonmukaisuus painottuu. Vaikka tutkimusraportin seuraavan lis-

tan mukaiset kohdat olisivat loistavasti täytetty, niiden tulee olla sitä myös suhteessa toi-

siinsa. Näitä kohtia ovat: tutkimuksen kohde ja tarkoitus, omat sitoumukset tutkijana tässä 

tutkimuksessa, aineiston keruu, tutkimuksen tiedonantajat, tutkija-tiedonantaja-suhde, tutki-

muksen kesto, aineiston analyysi, tutkimuksen luotettavuus sekä tutkimuksen raportointi. 

Tieteellisen tutkimuksen täytyy olla objektiivista. Tutkimusasetelmassa on monia muuttujia, 

kuten tutkija, tutkimusmenetelmät sekä tutkittava ilmiö eli tutkimuksen kohde. Käytetyt kä-

sitteet, menetelmät, tutkimusasetelma sekä metodologinen osaaminen vaihtelevat tutkijoit-

tain ja siksi objektiivisia havaintoja ei ole. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa vaikuttavat tut-

kijan ennakkoluulot, uskomukset, arvostukset ja valinnat. Ihmiset ymmärtävät asioita eri ta-

valla, sillä käyttämämme kieli ei ole yksiselitteistä, joten ilmiöön eli informanttiin liittyy vir-

hemahdollisuuksia. Tutkijan ja informanttien välinen ja informanttien keskeinen todellisuu-

den hahmottaminen ei ole tasalaatuista ja yhdenmukaista. (Kananen 2008, 121.) Tutkimusta 

tehdessäni pyrin tunnistamaan ennakkoluuloni ja uskomukseni, sillä koin riskin olevan erityi-

sen suuri kahden eri kulttuurin vertailun vuoksi. Suomen kansalaisena ja varhaiskasvatuksen 

ammattilaisena minulle on muodostunut tietynlainen kuva ja tuntemus suomalaisesta varhais-

kasvatuksen kentästä. Vietnamilainen varhaiskasvatus taas oli minulle uusi tuttavuus. Haas-

tetta tutkimukseen toi myös yhtenäisen kielen ja sanaston puuttuminen. Tutkimusta tehdes-

säni minun oli luotettava, että käännösohjelmat kääntävät asianmukaisesti tekstit vietnamista 

englanniksi, samoin kuin englannista suomeksi.  

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytetään termejä reliabiliteetti ja validiteetti. Va-

liditeetti tarkoittaa sitä, että tutkitaan sitä mitä pitääkin tutkia. Reliabiliteetti laadullisessa 

tutkimuksessa tarkoittaa tulkinnan samanlaisuutta tulkitsijasta toiseen. (Kananen 2008, 123–

124.) Hirsjärven & Hurmeen (2020, 186) mukaan jokainen yksilö tekee oman tulkintansa tie-

tystä kohteesta omien kokemustensa perusteella ja on epätodennäköistä, että kaksi arvioijaa 

ymmärtäisi kolmannen sanoman täysin samalla tavalla. Hirsjärvi & Hurme (2020, 186) jatka-

vat, että reliaabeliuden ja validiuden käsitteet perustuvat ajatukselle siitä, että tutkija voi 
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päästä käsiksi objektiiviseen todellisuuteen sekä objektiiviseen totuuteen. Laadullisen tutki-

muksen piirissä reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden käyttöä on kritisoitu, koska ne ovat 

syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä ja käsitteinä niiden ala vastaa ainoastaan määrälli-

sen tutkimuksen tarpeita (Tuomi & Sarajärvi 2018, 119). 

Osio tai mittari saattaa mitata jotain muuta kuin sen ajateltiin mittaavan. Esimerkiksi, jos 

tutkimus toistetaan eri maassa kuin missä se on alun perin tehty. Kyselylomake joudutaan täl-

löin kääntämään eri kielelle, ja jos keskitytään vain osioiden huolelliseen kääntämiseen, voi 

seurata kohtalokkaita yllätyksiä, koska ne saattavat mitata eri maissa ja kulttuureissa aivan 

eri asioita. (Vehkalahti 2019, 41.)  

7 Tulokset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten ja vietnamilaisten varhaiskasvatuksen 

opettajien käsityksiä lasten osallisuudesta. Varhaiskasvatuksen opettajat vastasivat yhdeksään 

kysymykseen liittyen lasten osallisuuden näkymiseen ja toteutumiseen omissa lapsiryhmissään 

hanoilaisessa päiväkodissa sekä yhden pääkaupunkiseudun kaupungin yksityisen ketjun päivä-

kodeissa. 

Tutkimukseen osallistui 10 suomalaista varhaiskasvatuksen opettajaa, jotka työskentelevät 

eräässä pääkaupunkiseudun kaupungissa yksityisessä päiväkotiketjussa. Kokemusta varhaiskas-

vatuksen opettajan työstä vastaajilla oli kahdeksasta kuukaudesta kahteenkymmeneen vuo-

teen, keskimäärin noin viisi vuotta. Lapsia ryhmissä oli keskimääräin seitsemän yhtä aikuista 

kohden ja lasten ikä vaihteli 2–7-vuoden välillä. Ryhmissä oli keskimäärin 20 lasta. Suurin osa 

vastaajista työskenteli 3–5-vuotiaiden ryhmissä. Suomalaisista vastaajista neljällä oli varhais-

kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto ja kuudella sosionomin (AMK) tai sosiaali-

kasvattajan tutkinto. Yhden osallistujan vastaukset piti hylätä, sillä hän ei vastannut kysy-

myksiin. Vietnamista tutkimukseen osallistui 15 varhaiskasvatuksen opettajaa, joista 12 vas-

tasi kysymyksiin. Kolme opettajaa oli vastannut vain taustatietoihin. Vietnamilaisilla vastaa-

jilla yliopistotutkinto oli seitsemällä vastaajalla, college-tutkinto viidellä, yhdellä keskiasteen 

koulutus, yhdellä esiopetuksen tutkintotodistus ja yhdellä assistentin tutkinto varhaiskasva-

tuksesta. Vastaajilla oli kokemusta varhaiskasvatuksen opettajan työstä yhdestä vuodesta 18 

vuoteen, keskimäärin opettajilla oli kokemusta noin seitsemän vuotta. Lapsia oli ryhmissä 

keskimäärin seitsemän lasta yhtä opettajaa kohden ja suurin osa vastaajista työskenteli 2–3-

vuotiaiden lasten ryhmissä. Pienimmät lapset olivat vuoden ikäisiä ja vanhimmat kuusivuoti-

aita. Keskimäärin lapsia yhdessä ryhmässä oli 15. Kaksi vastaajista työskenteli päiväkodin joh-

tajina, joilla ei ollut omaa ryhmää. 
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Kuvio 5. Vastaajien taustatiedot 

Tutkimuksen pääasiallisena teoriataustana olleen Shierin (2001) osallisuuden polun eri tasojen 

toteutuminen näkyi vastauksissa. Tutkimusaineistoni suomalaisten varhaiskasvatuksen opetta-

jien vastauksissa tuli selvästi ilmi Shierin (2001) osallisuuden mallin kolmen ensimmäisen ta-

son toteutuminen. Kaikissa vastauksissa ilmeni kasvattajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen 

tärkeys, kuten lapsen kuunteleminen, mielipiteidensä ilmaiseminen ja niiden huomioon otta-

minen. 

”Hänen mielipidettään kuunnellaan, otetaan huomioon ja arvostetaan.” 

Vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastausten perusteella kolmessa vastauksessa 

näkyi Shierin (2001) osallisuuden mallin ensimmäisen, toisen ja kolmannen tason toteutumi-

nen. Vuorovaikutusta pidettiin tärkeänä, lasta kuunneltiin ja lapsilla oli mahdollisuus kertoa 

mielipiteensä esimerkiksi oppitunnin sisällöstä. Toimintaa muutettiin lapsilta tulleen palaut-

teen perusteella. Vastauksista oli nähtävissä, että kolmen ensimmäisen tason toteutuminen ei 

ollut säännöllistä ja sitoutunutta, eikä se kuulunut ryhmien tai päiväkodin toimintakulttuuriin, 

vaan toimintatavat ilmenivät yksittäisten opettajien vastauksissa. 

” The participation of children in preschool education is very important…” 

Shierin (2001) mallin kolmella ensimmäisellä tasolla lähdetään työntekijöiden sisäisestä asen-

nemaailmasta. Toisin sanoen, ovatko työntekijät valmiita huomioimaan työssään lasten näke-

mykset ja mielipiteet ja miten käytännön tasolla toteutuu ammatillinen velvoite lasten näke-

mysten huomioimisessa (avautuminen). Tämän jälkeen tarkastellaan päiväkodin tai ryhmän 
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toimintakulttuuria ja sitä, miten toimintakulttuurissa mahdollistetaan lasten mielipiteiden ja 

aloitteiden huomioiminen (mahdollistaminen). Lasten näkemysten ja mielipiteiden huomioin-

nista pitäisi lopuksi muodostua osa rutiineja (sitoutuminen). (Leinonen 2014, 22.) Vaikka las-

ten näkemykset otetaan huomioon päätöstenteossa, se ei Shierin (2001, 7) mukaan tarkoita, 

että kaikkia päätöksiä voidaan tehdä lasten toiveiden mukaisesti.  

Shierin (2001) mallin mukaiselle neljännelle tasolle pääsemiseen löytyi suomalaisesta aineis-

tosta vastauksia yhtä lukuun ottamalta kaikilta vastaajilta. Vietnamilaisesta aineistosta ei löy-

tynyt Shierin (2001) mallin neljännen tai viidennen tason mukaisia vastauksia.  

Shierin (2001) mallissa neljännen tason toimintaan kuuluu myös suunnitteleminen ja näkemys-

ten esittäminen sekä niiden puoltaminen tai hylkääminen demokraattisesti. Neljännellä ta-

solla lasten ja aikuisten on yhdessä pysähdyttävä pohtimaan ja kommunikoimaan päätettä-

västä asiasta. (Leinonen 2014, 24.) 

”Yritän kuunnella herkällä korvalla ja helposti lähteä mukaan pohtimaan asioita lapsien 

kanssa”. 

”Jutellaan, pohdiskellaan yhdessä ääneen ja rupatellaan yhdessä lapsiryhmän kanssa”. 

Shierin (2001) osallisuuden mallin ylimmällä eli viidennellä tasolla lapset jakavat vallan ja 

vastuun aikuisten kanssa. Shier painottaa, että lasten ei tulisi joutua vastuuseen asioista, 

joista he eivät halua vastuuta tai jotka ovat heidän kehitystasolleen liian vaikeita päätettä-

viksi. (Shier 2001, 9; Leinonen 2014, 24–25.) Tutkimusaineiston suomalaisten varhaiskasvatuk-

sen opettajien vastausten perusteella kahden vastaajan vastauksista ilmeni viidennen tason 

mukaista lasten ja aikuisten vallan ja vastuun jakamista.  

”Lapsen kuulemista ja hänen vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämistä, vastuun ja päätäntäval-

lan jakamista.” 

” …omasta ”vallasta” luopuminen, mutta kuitenkin niin että auktoriteetti säilyy” 
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Kuvio 6. Varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa Shierin (2001) osallisuuden tasoille yltä-

minen prosentteina Suomessa ja Vietnamissa. 

Leinonen (2010) on tutkimuksessaan testannut Shierin tasojen istumista suomalaisen varhais-

kasvatuksen arkeen. Tutkimuksen tilastollisen mallinnuksen mukaan alkuperäisen mallin ta-

soista alimmat eli 1 (lapsen kuuleminen) ja 2 (lapsen mielipiteiden kysyminen) sekä toisaalta 

tasot 4 (lapset tulevat mukaan päätöksentekoprosessiin) ja 5 (lapset jakavat valtaa ja vas-

tuuta aikuisten kanssa) voidaan nähdä kulkevan käsi kädessä varhaiskasvatuksessa. (Leinonen 

2014, 25.) 

Leinosen (2014, 25) mukaan tämä on luontevaa, kun huomioidaan varhaiskasvatusikäisten las-

ten ikä. Lapsen kuuleminen on passiivisen kuuntelemisen lisäksi vuorovaikutusta, jossa aikui-

nen kyselee, havainnoi ja keskustelee lapsen näkökulmista. Myös ylempien tasojen yhdistymi-

nen on luontevaa, sillä toimiessaan erityisesti varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa vastuun 

täytyy säilyä viime kädessä kasvattajalla, jonka vastuulla on, että toiminta on lapsille turval-

lista ja pedagogisesti kehittävää.  Leinosen (2014) mukaan osallisuuden toteutumisen perus-

elementti lienee se, käyttääkö aikuinen vastuusta syntyvää valtaa itsevaltiaan asemassa vai 

vuorovaikutteisesti keskustellen ja neuvotellen sekä omia päätöksiään ja niihin johtaneita 

syitä avoimesti perustellen.  

”Oma näkemykseni on, että osallisuuden mahdollistumisessa on taustalla aikuisen asenne ja 

tapa ajatella. Kun tämä on sisäistetty, näkyy osallisuus kaikessa toiminnassa. Olennaista on 
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sensitiivisyys lapsen tarpeille ja toiveille samalla kuitenkin säilyttäen turvalliset rajat. Ryh-

mämme toiminnassa aikuinen on aina tarpeen vaatiessa valmis muuttamaan suunnitelmaa ja 

toimintaa lasten toiveiden, tarpeiden ja kiinnostuksen pohjalta”. 

”Ajattelen, että pieni lapsi ei osaa toivoa esim. tavoitteellista laadukasta pedagogista taide-

kasvatusta, siksi se on ennen kaikkea meidän opettajien tehtävä, että lapsen rikas oppiminen 

ja monipuolinen itseilmaisu mahdollistuu varhaiskasvatuksessa”. 

7.1 Lasten osallisuus varhaiskasvatuksen opettajien näkemänä 

Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa lasten osallisuus nähtiin lapsen mah-

dollisuutena vaikuttaa oman elämänsä asioihin, osallistua ryhmän toiminnan suunnitteluun, 

toteutukseen ja arviointiin. Lapsia kuunnellaan, heidän mielipiteitään ja aloitteitaan arvoste-

taan ja toiveitaan toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lapsi huomioidaan yksilönä ryhmäs-

sään. Vastuu toiminnasta ja päiväkotiarjesta on aikuisilla, vaikka vastuuta onkin jaettu lasten 

kanssa. Varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiin liittyviksi osallisuuden yläkäsitteiksi muo-

dostuivat huomiointi, kohtaaminen, vuorovaikutus ja kuulluksi tuleminen. Osallisuus nähtiin 

lapsilähtöisenä toimintana. 

”Lasten mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, (var-

sinkin itseä koskevaan) päätöksentekoon, kuitenkin niin että vastuu on aina aikuisella.” 

”Mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa ja saada omat mielipiteensä kuulluksi.” 

”Osallistava varhaiskasvatus antaa lapselle mahdollisuuden kertoa mielipiteitään, toiveitaan 

ja ajatuksiaan siitä, mitä haluaisi tehdä/oppia. Aikuiset ottavat asioista koppia ja järjestävät 

mahdollisuudet toiveiden toteuttamisiin.” 

Päiväkodeissa annettava varhaiskasvatus on ryhmämuotoista toimintaa, vaikka yksilön kuule-

minen ja huomiointi onkin osallisuuden takaamiseksi olennaista. Myös varhaiskasvatuksen 

opettajien vastauksista ilmenee, että varhaiskasvatus päiväkodissa on ryhmämuotoista toimin-

taa, jolloin varhaiskasvatus ei voi olla ”toiveiden kaivo”, jossa lapset ja perheet määrittelevät 

mitä tehdään. Lapsi nähdään osana yhteisöä ja ryhmää ja kaikille lapsille ja perheille on taat-

tava yhtäläiset mahdollisuudet saada äänensä kuuluviin ja tulla huomioiduksi.  

”Me näemme lapsen ryhmässä ja olemme ryhmän opettajia, varhaiskasvatus on ennen kaikkea 

ryhmässä toteutuvaa toimintaa - lapsi osana yhteisöä, osana ryhmää. Tällöin meidän tulee 

huolehtia siitä, että jokaisella lapsella ja perheellä on tasa-arvoinen asema ryhmässä.” 

Vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa lasten osallisuutta (participation 

eli osallistuminen) kuvailtiin tärkeäksi asiaksi, jossa lapset ovat toiminnan keskiössä. Lapset 

nähtiin opettajan kumppaneina kaikissa opettajan toiminnoissa. Osallistuvien lasten nähtiin 
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voivan auttaa opettajaa ymmärtämään paremmin muun muassa lasten kognitiivisia taitoja tai 

kiinnostuksen kohteita. Vastauksista ilmeni, että lasten osallistumisella oli vaikutusta opetta-

essa lapsille vastuuntuntoa ja sopivaa käytöstä ja myönteisten toimintojen nähtiin lisäävän 

opettajien ja lasten välistä vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiin liitty-

viksi osallisuuden yläkäsitteiksi muodostuivat lasten kehityksen edistäminen ja taitojen opet-

taminen lapsille. 

” Children´s participation in early childhood education is needed” 

” The meaning of children´s participation in early childhood education is that children are the 

center and teachers are the soul of the classroom.” 

 

Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien 

vastausten yhteenveto: 

- lapsella mahdollisuus vaikuttaa 

oman elämänsä asioihin 

- lapsi osallisena ryhmän toiminnan 

suunnittelussa, toteutuksessa ja ar-

vioinnissa 

- lasten mielipiteitä ja aloitteita ar-

vostetaan 

- vastuu toiminnasta aikuisella 

 

Vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opetta-

jien vastausten yhteenveto: 

- käsitteenä osallisuus vs. osallistumi-

nen  

- lasten osallistuminen tärkeää 

- lapset toiminnan keskiössä 

- lapset opettajan kumppaneina 

 

Taulukko 2. Lasten osallisuus varhaiskasvatuksen opettajien näkemänä 

7.2 Lapset mukana ryhmän toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä 

Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksista ilmeni, että lapsia havainnoidaan, 

haastatellaan ja heidän kanssaan keskustellaan, jotta saadaan selville mistä lapset ovat kiin-

nostuneita ja mitä he ajattelevat. Lapset voivat esittää ideoitaan toiminnan sisältöön ja to-

teutukseen esimerkiksi lastenkokouksissa, äänestyksissä tai arjen tilanteissa. Lapset nähtiin 

aktiivisina osallistujina ja toimijoina. Kaikissa vastauksissa tuli esille lapsen aktiivinen rooli 

ryhmän toiminnan suunnittelussa. Lapset olivat mukana suunnittelemassa toimintaa säännölli-

sesti, ja yleisesti ryhmän yhteisissä toiminnoissa, kuten aamupiireillä. Aikuiset myös havain-

noivat lapsia ja siten selvittivät esimerkiksi lasten mielenkiinnon kohteita. Lasten yksilölli-

sestä huomioimisesta toiminnan suunnitteluun liittyen kertovat vastaajien esiin tuomat lasten 
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haastattelut ja keskustelut arjen tilanteissa. Lapset mukana toiminnan suunnittelussa, arvi-

oinnissa ja kehittämisessä osallisuuden yläkäsitteiksi muodostuivat lapset toimijoina, ryhmän 

yhteinen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen ja lapsikohtainen suunnittelu, arviointi ja ke-

hittäminen. 

”Heitä havainnoidaan ja selvitetään mielenkiinnon kohteet, pidetään säännöllisesti lasten ko-

kouksia ja suunnitellaan toimintaa näiden pohjalta.” 

”He saavat päättää aiheista ja asioista, joita käsittelemme ryhmässä. He voivat vaikuttaa jon-

kin toiminnan toteuttamiseen. Heitä kuullaan lastenkokouksissa sekä muuten arjessa.” 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 61) mukaan lapselle ja huoltajalle on järjes-

tettävä säännöllisesti mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen arviointiin. Suomalaisten 

varhaiskasvatuksen opettajien vastausten perusteella lapset osallistuvat ryhmän toiminnan 

suunnittelun lisäksi myös arviointiin ja kehittämiseen. Yleisesti käytössä olevia arvioinnin ja 

kehittämisen paikkoja olivat esimerkiksi aamupiirit, lastenkokoukset, arkitilanteet, ruokahet-

ket ja keskustelut. Myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kuuluva lapsen haastattelu näh-

tiin arvioinnin välineenä. Lapsilta kysytään mielipiteitä toiminnasta ja heidän palautteensa 

otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä. Vastauksista ilmenee, että ryhmän toiminnan 

suunnittelua, arviointia ja kehittämistä tapahtuu paljon myös aikuisten omissa tiimeissä ja 

palavereissa. Lähes jokaisessa vastauksessa mainittiin kuitenkin myös lasten osallistuminen 

suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. 

”Tiimi arvioi toimintaa, lapsilta kysellään mielipiteitä ja arviointeja, miten on mennyt.” 

”Viikoittaisissa tiimipalavereissa käymme läpi edellisen viikon toiminnan ja reflektoimme toi-

minnan toteutusta. Suunnittelemme tiimeissä myös toimintaa seuraavalle viikolle ja myös pi-

demmälle ajanjaksolle (projektit ym.). Kyselemme myös lapsilta säännöllisesti, mistä he ovat 

pitäneet ja mistä eivät, ja huomioimme heidän palautteensa.” 

Vietnamilaisten opettajien vastauksissa toistui aikuisen rooli toiminnan suunnittelijana. Vas-

tausten mukaan toimintaa suunnittelee varhaiskasvatuksen opettaja/opettajat sekä koke-

neista opettajista muodostuva opettajien tiimi. Vastauksista ilmeni, että lapset nähtiin toi-

mintaan osallistujina, ei niinkään toiminnan suunnittelijoina.  

” Children will not be involved in planning activities.” 

” Children participate in most of the activities that she has planned…” 

Vastauksista tuli esille myös muutosta entiseen. Eräs vastaaja kertoi ottaneensa käyttöön PL-

menetelmän (Personalized Learning), jonka myötä lasten osuus suunnittelussa on lisääntynyt. 
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” In the past, most of the children did not have a planning role, but when we approached the 

method of education PL, we put their role in and discussed ideas for project activities.” 

Vastauksista ilmeni, että aikuiset suunnittelevat toiminnan, mutta lapset ovat mukana toimin-

taan osallistujina. Vastausten perusteella lapset osallistuvat toimintaan hyvin ja yhdestä 

vastauksesta käy ilmi, että lasten osallistumisen suunnitteluun on tärkeää. 

”… I think that level of children`s participation is quite high and important in planning.” 

Vastauksissa liittyen ryhmän toiminnan arviointiin ja kehittämiseen näkyi opettajien tekemät 

havainnoinnit lapsista sekä erityisesti arviointiin liittyvänä koulupiirin arviointikriteerit. Arvi-

oinneista nousi esille lasten saavuttamien toimintojen ja taitojen arvioiminen ja niiden poh-

jalta lasten tarpeiden kartoittaminen. Eräs vastaaja kertoi järjestäneensä toimintoja uudel-

leen parantaakseen lasten osallistumisen laatua. 

” As in my class, I often organize to improve the quality of my children´s participation in 

group activities so they can discuss.” 

Vastauksista ilmeni, että lapset nähtiin toimintaan osallistujina, yleensä innokkaina ja aktiivi-

sina osallistujina, jotka nauttivat oppimisesta. Lapset myös auttoivat opettajia valmistele-

maan materiaaleja tunneille ja osallistuivat arviointiin tunnin jälkeen kommentoimalla tuntia. 

Lapset mukana toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä osallisuuden yläkäsit-

teiksi muodostuivat aikuisjohtoinen suunnittelu ja lasten arviointi kriteerien mukaan. 

” Most children participate actively but not for long” 

” Children evaluate and comment at the end of the lesson, at the end of the activitities.” 

 

Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien 

vastausten yhteenveto: 

- lasten havainnointi ja keskustelu 

heidän kanssaan toiminnan suunnit-

telun, toteuttamisen ja arvioinnin 

pohjana 

- lasten toiveet ja kiinnostuksen koh-

teet otetaan huomioon toiminnan 

suunnittelussa, toteutuksessa ja ar-

vioinnissa sekä kehittämisessä 

Vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opetta-

jien vastausten yhteenveto: 

- lasten havainnointi ja arviointi: kou-

lupiirin arviointikriteerit ja lasten 

saavuttamat toiminnot ja taidot 

- lapset toimintaan osallistujia 

- aikuiset suunnittelevat toiminnan 

- opettajien tiimi suunnittelee 

- lapsilla mahdollisuus arvioida toi-

mintaa kommentoimalla oppitunnin 

jälkeen 
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- myös aikuisten tiimeissä suunnitel-

laan, arvioidaan ja kehitetään toi-

mintaa  

Taulukko 3. Lapset mukana toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä 

7.3 Lasten osallisuuden näkyminen ryhmän toiminnassa 

Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastausten perusteella lasten osallisuus näkyy 

ryhmän toiminnassa monipuolisesti päivän aikana, kuten aamupiirillä, lastenkokouksissa, va-

paan toiminnan aikana ja leikeissä, ruokailussa, apulaistehtävissä, lepohetkillä, retkissä, ul-

koilussa, projekteissa, dokumentaatiossa sekä ohjatussa toiminnassa ja siirtymissä, oppimate-

riaalin valmistuksessa. Vastauksissa toistuivat konkreettiset päiväkodin toimet ja tilanteet, 

kuten erilaiset päivittäin toistuvat tilanteet, ohjatut ryhmätilanteet ja vapaan toiminnan 

aika. Myös aikuisen asenne ja tapa ajatella sekä turvallisen ilmapiirin luominen nähtiin lasten 

osallisuuden mahdollistajana. Osallisuuden yläkäsitteiksi ryhmän toiminnassa nousivat päivit-

täiset arjen tilanteet, ohjatut ryhmätilanteet, vapaan toiminnan aika sekä sensitiivisyys lap-

sen tarpeille. 

”…että kysyn aamulla miten aamu alkoi, tai kerron, että olenkin jo odottanut sinua, kiva kun 

tulit.” 

”Päivittäin arjen tilanteissa esim. aamupiirillä, ulkoilussa, myös ohjatuilla hetkillä ja tuoki-

ossa.”  

”Lastenkokouksissa, aamupiirissä ja muuten arkitilanteissa keskustellaan lapsien kanssa. Var-

sinkin ruokahetket ovat hyvä mahdollisuus saada kuulla miten lapset ovat tykännyt päivän toi-

minnasta, ja siitä voidaan pohtia miten me huomenna voidaan jatkaa.” 

”Leikkihetkissä näkyy eniten sekä retkikohteiden valinnassa.” 

”…esim. jos huomaamme että lepohetki tarvitsee rauhoitusta, muutamme lepohetkikäytän-

teitä – usein se, että kysyy lapsilta että mikä olisi mukavaa, voi olla ratkaisu ongelmaan.” 

”Esim. aamupiiri, apulaistehtävät, lasten osallistuminen oppimateriaalien tekoon (esim lasten 

askartelemat aakkoset seinillä, lasten valitsemat ja värittämät lokerokuvat jne), jonomusiikki 

siirtymätilanteissa jne.” 

”Koko kevätkauden toiminta suunniteltiin lapsilta ja vanhemmilta saadun palautteen pe-

rusteella. Suunnitelmalla on ensin runko jota muokataan palautteen perusteella”.  

”Työt, mielipiteet ja muut esille ja näkyväksi, eli dokumentaatio.” 
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Taulukko 4 kuvaa osallisuuden näkymistä päiväkodin toiminnoissa tavallisen päiväkotipäivän 

aikana. 

Ajankohta Toiminto Osallisuuden näkyminen 

6.00–8.00 päiväkotiin saapuminen ja 

lasten vastaanotto 

otetaan lapset vastaan ja 

kuunnellaan mitä heille/per-

heelle kuuluu 

leikki 

8.00–8.30 aamupala keskustelua lasten kanssa 

heitä kiinnostavista aiheista 

syötävän ruuan määrään vai-

kuttaminen 

8.30–11.00 ryhmien toiminta sisällä ja 

ulkona 

aamupiiri, lastenkokoukset, 

leikki, projektit, ohjattu toi-

minta, opetusmateriaalin 

valmistus, dokumentointi, 

retket, siirtymät 

11.00–12.00 lounas keskustelua lasten kanssa 

heitä kiinnostavista ai-

heista/päivän tapahtumista 

syötävän ruuan määrään vai-

kuttaminen 

apulaistehtävät 

12.00–14.00 lepohetki käytänteitä muokataan lap-

silta tulleen palautteen mu-

kaan 

14.00–14.30 välipala keskustelua lasten kanssa 

heitä kiinnostavista aiheista 

syötävän ruuan määrään vai-

kuttaminen 
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14.30–18.00 ryhmien toiminta sisällä ja 

ulkona ja kotiinlähtö 

leikki, ohjattu toiminta, siir-

tymät, ulkoilu, päivän kuulu-

misten vaihtoa huoltajien 

kanssa 

Taulukko 4. Osallisuuden näkyminen päiväkodin toiminnoissa tavallisen päiväkotipäivän aikana 

Kaikki vastaajat olivat muuttaneet ryhmänsä toimintaa lapsilta tulleen palautteen perus-

teella. Lasten toiveista toimintaa ja suunnitelmia on muutettu joko heti tai esimerkiksi seu-

raavalla tuokiolla tai retkellä. Lasten toiveita on kuunneltu myös ryhmän rakenteisiin ja oppi-

misympäristön muokkaamiseen liittyen. Vastauksissa toistuivat konkreettiset muutokset ja 

lasten toiveet esimerkiksi askarteluihin tai liikuntatuokioihin liittyen.  

”Kyllä! Olemme lähtenyt enemmän leikkipuistoihin retkelle koska lapset ovat toivonut niin, 

olemme muuttaneet nukkariin menoon rutiinia, olemme muuttaneet oppimisympäristöä, 

monta kertaa viikossa lapsilla on jotain mitä he haluavat tehdä ja muutetaan suunnitelmia 

joustavasti.” 

Vietnamilaisten opettajien vastausten perusteella lasten osallisuus näkyy lasten osallistumi-

sena ryhmän toimintaan, esimerkiksi liikuntatunnilla lapset näyttävät tehtävät liikkeet muille. 

Vastauksista nousi esille, että lapset voivat myös valita osallistuvatko johonkin suunniteltuun 

toimintaan vai tekevätkö jotain muuta. Vastauksista ilmeni myös, että lasten osallisuus näkyi 

lasten esittäminä ideoina oppitunneille. Lapset voivat myös vaikuttaa oppimisympäristöönsä, 

kuten leikkinurkkauksiin, leluihin tai valaistukseen. Osallisuuden yläkäsitteiksi ryhmän toimin-

nassa nousivat lasten palautteen huomiointi, mallioppiminen ja lasten valinnanvapaus. 

” In the active lessons, children are the ones who perform those movements. In all activities, 

there is participation of children.” 

” … many children choose to participate in drawing activities, but there are also children who 

do not choose this activity, so I rely on their participation in activity selection.” 

Vietnamilaisten opettajien vastauksista ilmeni, että kahta lukuun ottamatta kaikki vastaajat 

ovat muuttaneet toimintaa lapsilta tulleen palautteen perusteella. Useampi vastaaja kertoi 

ulkona tapahtuvasta toiminnasta, jossa lasten kiinnostus kohdistui muuhun kuin opettajan 

suunnittelemaan toimintaan. 

” In outdoor activities that day I planned to let the children look at the tree on the campus 

but when they came down the yard they saw a frog and they wanted to watch the frog. I 

change the activities according to the requirements of the children.” 
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Yksi vastaajista kertoi, että heillä on käytössään GDPL- menetelmä, joka on hyvä ja vaikut-

tava, mutta samaan aikaan hän koki painetta vietnamilaisesta tarkastus- ja tutkimusproses-

sista. Vastaaja kertoi myös noudattavansa suomalaista menetelmää ja huomasi sen vaikutta-

van hauskalta, kun lapset olivat osallisina toiminnassa. 

” So when we followed the Finnish education method, we bravely changed the activities at 

the request of the children, such as folding the airplane, when we wanted them to use col-

ored paper (3 color). It was urgent, but the child chose and asked for one-colored paper fold-

ing, so we changed it, and I found it very fun for the child to participate in the activity.” 

 

Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien 

vastausten yhteenveto: 

- lasten osallisuus näkyy päivän toi-

minnoissa läpi koko päivän, esimer-

kiksi 

• aamupiirissä 

• lastenkokouksissa 

• leikeissä 

• ruokailussa 

• ulkoilussa 

• ohjatussa toiminnassa 

- toimintaa muutetaan aktiivisesti 

lapsilta tulleen palautteen perus-

teella 

- lasten toiveita kuunnellaan esimer-

kiksi ryhmän rakenteisiin tai oppi-

misympäristön muokkaamiseen liit-

tyen 

 

Vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opetta-

jien vastausten yhteenveto: 

- lasten osallisuus näkyy osallistumi-

sena ryhmän toimintaan 

- lapset voivat valita osallistuvatko 

toimintaan 

- lapset voivat esittää ideoitaan oppi-

tunneilla 

- lapset voivat vaikuttaa oppimisym-

päristöönsä 

- toimintaa muutetaan lapsilta tulleen 

palautteen perusteella 

 

Taulukko 5. Lasten osallisuuden näkyminen ryhmän toiminnassa 

7.4 Varhaiskasvatuksen opettajan oman toiminnan vaikutus lasten osallisuuteen 

Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastausten mukaan omalla toiminnalla ja esi-

merkkinä olemisella on vaikutusta osallisuuden lisääntymiseen ryhmässä. Vastaajat kuvailivat 

esimerkkinä olemista suhteessa ryhmän lapsiin, mutta myös aikuisiin. Vastausten perusteella 
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varhaiskasvatuksen opettajat luovat osallisuutta tukevia rakenteita ja toimintatapoja, kuten 

lasten haastatteluja. Aikuiset ottavat lasten tarpeet, mielipiteet ja toiveet huomioon toimin-

nassaan. Lapsiin luotetaan ja kaksi vastaajaa kertoi luopuvansa omasta vallastaan, kuitenkin 

auktoriteetin säilyttäen. Kolme vastaajaa näki tärkeänä myös toimimisen esimerkkinä ryhmän 

muille aikuisille ja pitämällä keskustelua yllä lapsen näkökulmasta ja johtamalla keskustelua 

pedagogiikasta. Varhaiskasvatuksen opettajan toimissa osallisuuden yläkäsitteiksi nousivat ai-

kuisen antama tuki, aikuisen vallankäyttö sekä omalla esimerkillä ohjaaminen.  

”Pidän myös yllä keskustelua lapsen näkökulmasta muiden aikuisten kanssa.” 

Lapsia rohkaistaan tulemaan osalliseksi ja kannustetaan vaikuttamaan ja tuomaan ajatuksiaan 

esille. Aikuinen havainnoi lapsia, on heille läsnä ja ottaa lapset yksilöinä huomioon.  

”Otan lasten toiveet huomioon toimintaa suunniteltaessa, havainnoin säännöllisesti lapsia ja 

poimin ideoita esim. projektien aiheisiin heidän leikeistään ja tekemisistään. Kohtaan lapset 

yksilöinä, ja annan jokaiselle mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin.” 

Vastauksista nousi esille myös aikuisen valta suhteessa lapseen ja asenne ja tapa ajatella sekä 

sensitiivinen kohtaaminen.  

”Aikuisilla on lopulta tosi paljon valtaa, niin että meidän toiminta ja käytäntö vaikuttavat 

suoraan lapsien mahdollisuuksiin vaikuttaa.” 

”Oma näkemykseni on, että osallisuuden mahdollistumisessa on taustalla aikuisen asenne ja 

tapa ajatella. Kun tämä on sisäistetty, näkyy osallisuus kaikessa toiminnassa. Olennaista on 

sensitiivisyys lapsen tarpeille ja toiveille samalla kuitenkin säilyttäen turvalliset rajat. Ryh-

mämme toiminnassa aikuinen on aina tarpeen vaatiessa valmis muuttamaan suunnitelmaa ja 

toimintaa lasten toiveiden, tarpeiden ja kiinnostuksen pohjalta.” 

Vietnamilaisten opettajien vastausten perusteella opettajien toiminnalla nähtiin olevan vaiku-

tusta lasten osallistumiseen.  Toimista korostuivat lasten kehuminen, kannustaminen ja pal-

kitseminen. Kaikki vastaajat kertoivat käyttävänsä positiivisia menetelmiä lasten kannustami-

seen, kuten halaukset, pusut, aplodit, tarrat, hymyt ja lasten kuunteleminen. Näiden toimien 

nähtiin auttavan lapsia nauttimaan ja osallistumaan aktiivisesti ryhmän toimintaan. Eräs vas-

taaja kertoi päinvastaisen esimerkin, kuinka esimerkiksi vihaisilla ilmeillä tai pahennuksella 

on vaikutusta lapsiin. Varhaiskasvatuksen opettajan toimissa osallisuuden yläkäsitteiksi nousi-

vat lasten kannustaminen, myönteisyys ja kuunteleminen. 

” Praise, encourage, give sticker, hug the child” 

” She always listens to children and talk with them to make them feel happy so they can par-

ticipate in the best way.” 
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Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien 

vastausten yhteenveto: 

- esimerkkinä oleminen lapsille ja 

muille kasvattajille 

- lapsia rohkaistaan tulemaan osal-

liseksi  

- lapsia kannustetaan vaikuttamaan 

- lasten havainnointi 

- aikuinen on läsnä lapselle 

- lasten yksilöllinen huomiointi 

- aikuisen valta suhteessa lapseen 

- asenne ja tapa ajatella 

- sensitiivinen kohtaaminen 

 

Vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opetta-

jien vastausten yhteenveto: 

- aikuisten toiminnalla vaikutusta las-

ten osallistumiseen 

- lapsia kehutaan, kannustetaan ja 

palkitaan; auttaa lapsia nauttimaan 

ja osallistumaan aktiivisesti ryhmän 

toimintaan 

Taulukko 6. Varhaiskasvatuksen opettajan oman toiminnan vaikutus lasten osallisuuteen 

 

8 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää suomalaisten ja vietnamilaisten varhaiskasva-

tuksen opettajien käsityksiä lasten osallisuudesta. Tarkoituksena oli myös saada selville, mi-

ten lapset ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ja missä tilan-

teissa lasten osallisuus näkyy ryhmän toiminnassa sekä miten varhaiskasvatuksen opettajan 

oma toiminta näkyy lasten osallisuuden toteutumisessa. 

Tarkoituksena oli valita vastaajia tutkimukseen kahdesta mahdollisimman erilaisesta kulttuu-

rista, kuitenkin niin, että vastaajilla on koulutuksen ja/tai kokemuksen mukanaan tuomaa 

osaamista ja tietoa tutkimuksen aiheesta. Tarkoituksena oli selvittää kahden erilaisen kult-

tuurin edustajien käsityksiä lasten osallisuudesta varhaiskasvatuksessa. Taustatiedoista il-

meni, että kaikilla suomalaisilla vastaajilla oli kasvatus- tai sosiaalialan korkeakoulututkinto 

eli pätevyys toimia varhaiskasvatuksen opettajana. Vietnamilaisista vastaajista suurimmalla 

osalla oli korkeakoulututkinto. Suomalaisia hyväksyttyjä vastauksia oli yhdeksän ja vietnami-

laisia 12 eli lähes yhtä monta vastausta molemmista maista, joten vastaukset ovat vertailukel-

poisia. Vietnamilaisilla varhaiskasvatuksen opettajilla oli keskimäärin seitsemän vuotta työko-
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kemusta varhaiskasvatuksesta, kun suomalaisilla varhaiskasvatuksen opettajilla oli keskimää-

rin viisi vuotta. Molemmissa maissa oli vastausten perusteella yhtä monta eli seitsemän lasta 

yhtä aikuista kohden. Suurin osa suomalaisista vastaajista työskenteli 3–5-vuotiaiden ryhmissä 

ja vietnamilaisista vastaajista 2–3-vuotiaiden ryhmissä. Suomalaisten varhaiskasvatuksen opet-

tajien ryhmissä lapsia oli keskimäärin 20 ja vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien ryh-

missä 15.  

Vastaajien taustatietojen perusteella lähtökohdat vastaamiseen näyttävät jokseenkin saman-

suuntaisilta maasta riippumatta. Suurin ero vastaajien taustoissa oli työskentely eri ikäisten 

lasten kanssa, mikä saattaa selittää lasten määrien eron ryhmissä. Lasten ikä voi vaikuttaa 

myös siihen mitä ja miten ryhmässä toimitaan ja otetaan lapsia mukaan toiminnan suunnitte-

luun, arvioitiin ja kehittämiseen. Isommat lapset osaavat selvemmin ilmaista mielipiteitään ja 

toiveitaan ja aikuisen on ehkä helpompi myös huomata ne, jolloin lapsen ikä voi vaikuttaa tä-

män tutkimuksen vastaajien näkemyksiin lasten osallisuudesta. 

Osallisuuden käsite Suomessa ja Vietnamissa näyttää tutkimukseen vastanneiden varhaiskas-

vatuksen opettajien vastausten perusteella olevan erilainen. Suomalaiset vastaajat puhuivat 

lasten osallisuudesta ja vietnamilaiset vastaajat puhuivat lasten osallistumisesta. Suomalaiset 

ja vietnamilaiset vastaajat vastasivat omien kokemustensa, koulutuksensa sekä kulttuurinsa ja 

yhteiskuntansa tuottaman tiedon varassa. Suomessa lasten osallisuudesta varhaiskasvatuk-

sessa on puhuttu jo vuosia ja se on kirjattu varhaiskasvatuslakiin sekä varhaiskasvatuksen ope-

tussuunnitelman perusteisiin. Vietnamilaisista asiakirjoista osallisuuden käsitettä ei löytynyt. 

Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa lasten osallisuus nähtiin muun mu-

assa lapsen mahdollisuutena vaikuttaa omiin asioihinsa, ryhmän toimintaan ja oppimisympä-

ristöönsä. Lapsi nähtiin aktiivisena toimijana omassa ympäristössään yhdessä aikuisen kanssa. 

Vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastausten perusteella lasten osallisuus nähtiin 

osallistumisena aikuisen suunnittelemiin toimintoihin. Vastausten perusteella voi nähdä, että 

osallisuuden käsite niin kuin me suomalaisessa varhaiskasvatuksessa sen ymmärrämme ei näyt-

täydy samoin vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa. 

Osallisuus englanniksi käännettynä on esimerkiksi participation tai involvement. Myös sana 

osallistuminen kääntyy englanniksi samoilla sanoilla. (Ilmainen sanakirja.) Koska samoilla sa-

noilla on kaksi eri merkitystä, voivat ne myös sekoittua vietnamilaisten opettajien vastauk-

sissa. Toisaalta avoimissa vastauksissa oli paljon esimerkkejä siitä, miten vietnamilaiset vas-

taajat toteuttivat toimintaa käytännössä ja näiden vastausten perusteella voi sanoa, että vas-

taajat tarkoittivat käsitteellä participation osallistumista.  

Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien työtä ohjaavat valtakunnallisen varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet sekä varhaiskasvatuslaki. Ne määrittävät ja antavat opettajille ja 

muulle varhaiskasvatuksen henkilöstölle pohjan työn tekemiselle. Osallisuus on merkittävässä 
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roolissa sekä laissa, että opetussuunnitelmassa, ja mielestäni tämä näkyy myös suomalaisten 

varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa. Lasten osallisuus ja sen edistäminen ja tärkeänä 

pitäminen näkyy myös selvästi suomalaisten opettajien vastauksissa. Kaikista vastauksista 

yhtä lukuun ottamatta tuli esille Shierin (2001) osallisuuden polun neljännen tason eli toiseksi 

ylimmän tason mukaista osallisuutta. Tämä kertoo mielestäni myös siitä, että lasten osallisuu-

desta puhutaan paljon varhaiskasvatuksessa ja siitä on saatavilla paljon materiaalia ja tutki-

mustietoa, joka on saavuttanut myös kentän varhaiskasvatuksen ammattilaiset.  

Vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksista voi nähdä, että osallisuuden käsite 

niin kuin se tässä tutkimuksessa esitettiin ei ole tuttu. Shierin (2001) mallin mukaista osalli-

suutta tasoilla 1–3 näkyi yksittäisten opettajien vastauksissa, se ei ollut jatkuvaa tai syste-

maattista. Tasojen 4–5 mukaista lasten osallisuutta ei näkynyt yhdessäkään vastauksessa. 

Vietnamin koulutuslaissa vuodelta 2005 ei puhuta osallisuudesta, eikä siitä löytynyt viitteitä 

muistakaan lähteistä.  

Tutkimuksen asetelma on tietysti jo itsessään ristiriitainen, sillä osallisuuden määritelmällä 

oli tutkittavien vastausten perusteella eri käsitys Suomessa ja Vietnamissa. Tutkimusta aloit-

taessani oletuksenani oli, että suomalaiset vastaajat ymmärtävät osallisuuden käsitteen niin 

kuin siitä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa puhutaan. Vietnamilaisten vastaajien käsityk-

sistä lasten osallisuuteen liittyen minulla ei ollut niin vahvaa oletusta, mutta ajattelin osalli-

suuden käsitteen sekoittuvan osallistumisen käsitteeseen.  

Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa lapset nähtiin aktiivisina toimijoina 

ja osallistujina toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Vastausten perus-

teella voi nähdä, että lasten osallisuutta pidettiin tärkeänä kaikissa suunnittelun, arvioinnin 

ja kehittämisen vaiheissa. Lasten näkemyksillä ja mielipiteillä oli merkitystä ja vaikutusta 

ryhmän toimintaan. Lapsille annettiin tilaa ja mahdollisuuksia kertoa ajatuksiaan ja ne toimi-

vat ryhmän toiminnan suunnittelun pohjana. Vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien 

vastauksissa korostui aikuiskeskeinen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen. Vastauksista 

nousi esille myös koulupiirin kriteerien mukainen lasten arviointi. Suomessa vastaavaa käytän-

töä ei ole, joten se voi myös osaltaan madaltaa kynnystä ottaa lapset aktiivisesti mukaan. 

Vietnamissa arviointi näyttäytyy vastausten perusteella ulkoapäin ohjatuksi, jolloin se ei kan-

nusta lasten osallisuuden näkökulman huomioimiseen. 

Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa oli selvästi nähtävissä lasten osalli-

suuden näkyminen jokapäiväisissä toiminnoissa, niin ohjatuissa kuin vapaankin toiminnan ai-

kana. Varhaiskasvatuksen opettajat olivat sensitiivisiä lasten tarpeille ja osasivat ottaa ne 

huomioon eri tilanteissa päivän aikana. Vastausten perusteella lasten osallisuutta oli nähtä-

vissä lähes kaikissa päivän keskeisimmissä toiminnoissa, kuten leikissä, ulkoilussa, ruokailussa 
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ja lepohetkellä. Kukaan vastaajista ei kuitenkaan maininnut lasten osallisuutta näkyvän sellai-

sissa perushoitotilanteissa kuten wc-käynneillä tai pukemis- ja riisumistilanteissa. Vietnami-

laisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa lasten osallisuus näkyi vaikuttamisessa op-

pimisympäristöön ja toimimisena esimerkiksi mallina muille lapsille. Koko päivän kattavaa 

osallisuuden näkymistä ei ollut vastausten perusteella havaittavissa. Sekä suomalaisten että 

vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa oli useita mainintoja ja esimerk-

kejä, kun toimintaa oli muutettu lapsilta tulleen palautteen perusteella. Vastaajat osasivat 

toimia hetkessä lapsiryhmänsä kanssa ja tarttua lapsilta tulleisiin ideoihin ja luopua omista 

ennakkosuunnitelmistaan. Jos lasten toiveita ei pystytty toteuttamaan heti, niin kuitenkin sii-

hen pyrittiin jossain vaiheessa. 

Sekä suomalaisten että vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa oli selvästi 

nähtävissä oman toiminnan vaikutus lasten osallisuuden toteutumiselle. Vietnamilaisten vas-

tauksissa kysymykseen vastattiin lasten osallistumisen näkökulmasta ja heidän vastauksissaan 

korostuivat positiiviset kannustamisen menetelmät ja palkinnot. Suomalaisten vastauksissa 

toistuivat myös lasten rohkaiseminen ja oman esimerkin vaikutus sekä lapsen yksilöllinen koh-

taaminen ja aikuisen tuki. Vastauksista ilmenee myös oman toiminnan merkitys ja esimerk-

kinä oleminen muille tiimin aikuisille sekä osallisuutta edistävien toimintatapojen luominen. 

Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa oli useampi maininta lasten näkökul-

man esiin tuomisesta ja pedagogisen keskustelun ylläpitämisestä ryhmän muiden aikuisten 

kanssa. Mielestäni tämä kertoo varhaiskasvatuksen opettajien löytäneen paikkansa ryhmän 

pedagogisena asiantuntijana.  

9 Pohdinta ja kehittämisehdotukset 

Suomalainen varhaiskasvatus herättää kiinnostusta maailmanlaajuisesti. Useampi yritys on jo 

kokeillut siipiään kansainvälisillä markkinoilla. Varhaiskasvatusvienti on osa opetusvientiä, 

mutta vielä pienempimuotoista kuin esimerkiksi perusopetuksen vienti. Suomalaisissa päiväko-

deissa vierailee paljon ulkomaisia opettajaryhmiä ja varhaiskasvatuksen ja opetuksen asian-

tuntijoita sekä päättäjiä. Ryhmät, joita itse olen päiväkodeissa ohjannut ovat poikkeuksetta 

ihastelleet suomalaista varhaiskasvatusjärjestelmää. Vaikutuksen ovat tehneet muun muassa 

leikin avulla oppiminen, oppimisympäristöt, lasten vapaus toimia kiinnostuksen kohteidensa 

mukaan ja itsenäisesti, luonnossa liikkuminen ja ulkoilu joka säällä. Myös henkilöstön moni-

puolinen ja korkea koulutus sekä varhaiskasvatus tasa-arvoisen yhteiskunnan edistäjänä kiin-

nostaa. Siksi olikin mielenkiintoista tehdä tutkimusta kahden eri kulttuurin varhaiskasvatuksen 

näkökulmista. Osallisuus valikoitui aiheeksi oman kiinnostukseni lisäksi kummankin yhteistyö-

kumppanin samankaltaisesta näkemyksestä lasten osallisuuden ajankohtaisuudesta ja tärkey-

destä ja mahdollisuudesta saada näkökulmaa toisesta kulttuurista. 
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Opinnäytetyön aihe kehkeytyi jo opintojen alkuvaiheessa talvella 2018 ja kesällä olin tehnyt 

tutkimussuunnitelman. Alun perin tarkoituksenani oli tehdä tutkimus suomalaisten ja kii-

nalaisten varhaiskasvatuksen opettajien käsityksistä, mutta se ei onnistunutkaan. Onneksi yh-

teistyökumppanini varhaiskasvatusvientiyrityksen kautta sain mahdollisuuden toteuttaa tutki-

muksen vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien kanssa. Olisin myös halunnut mennä 

Vietnamiin paikan päälle tutustumaan heidän toimintaansa, mutta maailmanlaajuinen pande-

miatilanne esti tämän suunnitelman. Olisin halunnut nähdä heidän arkensa ja toimintansa 

omin silmin, jotta olisin peremmin pystynyt ymmärtämään heidän arkeaan ja toimintatapo-

jaan. Olen tehnyt opinnäytetyötäni talvesta 2020 lähtien. Kyselyt lähetin keväällä ja heti ne 

saatuani aloin käsittelemään niitä. Työstin rinnakkain opinnäytteen eri osioita, kun joku osio 

ei edennyt, siirryin toiseen. Näin sain pidettyä mielenkiinnon yllä, koska koko ajan joku osio 

eteni. Opinnäytetyön tekeminen vaatii sitkeyttä, kestävyyttä ja positiivista mielialaa. Olen 

tottunut opiskelemaan töiden ohessa, mutta näin ison kokonaisuuden tekeminen töiden 

ohessa on ollut haastavaa. Opinnäytetyön tekeminen on vaatinut perheeltä joustoa ja ymmär-

rystä ja sen tekeminen työn ohella on ollut tiivistä. 

Tutkimuksen asetelma oli hyvin kiinnostava. Suomalainen varhaiskasvatus on itselleni erittäin 

tuttua omien koulutusteni ja kokemusteni kautta. Vietnamilainen varhaiskasvatus taas ei en-

nestään ollut minulle ollenkaan tuttua. Siksi olikin mielenkiintoista selvittää ja vertailla kah-

den aivan erilaisen kulttuurin varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä lasten osallisuuteen 

liittyen. Varsin nopeasti vastaukset saatuani selvisi, että osallisuuden käsite ymmärretään 

Suomessa ja Vietnamissa eri tavoin. Ensin ajattelin sen johtuvan pääasiassa sanan englanniksi 

kääntämisen haasteesta, mutta lopulta ymmärsin, että ajatteluumme vaikuttavat kovin moni-

naiset tekijät. Jokainen meistä on oman kulttuurinsa ja tietynlaisen yhteiskunnan kasvattama, 

ja se väistämättä vaikuttaa ajatusmaailmaamme ja toimintaamme.  

Suomi on demokraattinen oikeusvaltio, jossa vallitsee edustuksellinen demokratia. Mallin tär-

keimpiä asioita ovat demokratia eli kansanvalta sekä perusoikeudet. Hallitusmuodossa vuonna 

1919 olleen säännöksen mukaan ”valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtio-

päiville kokoontunut eduskunta”. (Wilhelmsson 2017,10.) Vietnam puolestaan on sosialistinen 

yksipuoluemaa, jossa keskeinen poliittinen ohjausrooli on kommunistisella puolueella. Vuonna 

2006 pidetyssä kommunistisen puolueen 10.puoluekokouksessa laadittiin julkilausuma, jossa 

sitouduttiin rakentamaan demokraattista yhteiskuntaa, kehittämään markkinataloutta sekä 

vahvistamaan lakien noudattamista. Vietnamilaisessa demokratiakäsityksessä korostetaan yh-

teisöllisiä oikeuksia ja velvollisuuksia yksilön oikeuksien sijaan. (Vietnam-seura.) 

Yksilöiden käyttäytymisen ja kulttuuritaustan yhteyksiä voidaan tarkastella individualistisen ja 

kollektiivisen toimintatavan erotteluna. Individualististen arvojen mukaista on kunnioittaa yk-

silön autonomiaa, yksityiselämää ja yksilöllistä ihmisarvoa, kun taas kollektivististen arvojen 



  50 

 

 

mukaan yksilö on ennen muuta yhteisönsä jäsen. Poliittisessa totalitarismissa, kuten kommu-

nismissa valtio on ensisijainen yhteisö, jolle yksilön on alistuttava. Yhteisön jäsenten odote-

taan hyväksyvän yhteisön arvot ja käyttäytymistavat. Individualistisessa ajattelussa taas yksi-

löllä odotetaan olevan itsenäisesti perustellut mielipiteet asioista. (Helkama, Myllyniemi & 

Liebkind 2001, 346–347.) Tähän tutkimukseen vastanneet suomalaiset ja vietnamilaiset var-

haiskasvatuksen opettajat ovat kasvaneet aivan erilaisessa ympäristössä ja yhteiskunnassa. 

Suomalaisia on kannustettu omaan ajatteluun ja itsenäiseen toimintaan, kun taas vietnamilai-

set ovat tottuneet noudattamaan yhteisönsä käyttäytymistapoja ja arvoja.  

Hofsteden (1991) tekemässä laajassa työelämän tutkimuksessa kerättiin tietoa individualisti-

sen ja kollektivistisen asennoitumisen eroista kulttuurieroja kuvattaessa. Tutkimuksessa ver-

rattiin maita ja kävi ilmi, että parhaiten maita erotteli se, miten suurina valtaerot koettiin. 

Kulttuurin individualismi-kollektivismi oli toiseksi paras eroja selittävä tekijä. Vauraat länsi-

maat ovat individualistisia ja köyhät suuren väestömäärän maat ovat kollektivistisia. Suuret 

valtaerot ja kollektivismi liittyvät yhteen ja individualistiset maat ovat suhteellisesti tasa-ar-

voisempia kuin kollektivistiset. (Helkama ym. 2001, 347.) 

Vietnam sijoittuu korkealle valtaerojen ulottuvuudella 70 pisteellä (asteikolla 0–100). Ihmiset 

hyväksyvät hierarkkisen järjestyksen, jossa kaikilla on paikka ja jota ei tarvitse enää perus-

tella. Suomi saa tällä ulottuvuudella 30 pistettä, mikä tarkoittaa, että valta on hajautettua ja 

ihmisillä on yhtäläiset oikeudet. Individualismin ulottuvuudella Suomi saa 63 pistettä eli 

Suomi on individualistinen maa. Tämä tarkoittaa, että Suomessa yksilöiden odotetaan huoleh-

tivan vain itsestään ja lähimmästä perheestään. Vietnam saa pisteitä 20 eli Vietnam on kol-

lektivistinen maa, jossa yksilöt sitoutuvat ryhmäänsä ja ottavat vastuuta ryhmänsä toisista jä-

senistä. (Hofstede Insights.) Triandis (1995) puhuu neljästä asennoitumismallista, joilla voi-

daan kuvata yksilöiden suhtautumista. Horisontaalisella kollektivismilla tarkoitetaan riippu-

vuutta omasta sisäryhmästä ja sen sisällä painotetaan jäsenten yhteenkuuluvuutta ja saman-

laisuutta. Vertikaalisesta kollektivismista puhutaan silloin, kun riippuvuuteen liittyy sisäryh-

män valtaerojen hyväksyminen sekä aulius palvella ryhmän auktoriteetteja. Horisontaalisessa 

individualismissa painotetaan yksilön erillisyyttä ja itsenäisyyttä, mutta samalla ihmisiä pide-

tään samanarvoisina ja samanlaisina. Vertikaalisen individualismin kulttuureissa tähdennetään 

ihmisten itsenäisyyttä, mutta myös heidän välisiään eroja ja eriarvoisuutta. (Helkama ym. 

2001, 348.) 

Tätä taustaa vasten ajateltuna voisi suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien ymmärtävän 

lasten osallistamisen tärkeyden osana demokratiakasvatusta sekä lasten yhteiskuntaan kasva-

misen osana. Suomalaiset vastaajat kertoivat kasvattavansa lapsia, joiden mielipiteitä, toi-

veita ja palautteita arvostetaan ja kunnioitetaan. Aikuiset ja lapset tekevät yhteistyötä ja 

keksivät yhdessä malleja ja toimintatapoja, joilla lapset tuntevat olevansa tärkeitä ja kuulu-

vansa päiväkotiryhmään. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja varhaiskasvatuslain sisältö 
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ainakin osallisuuden osalta tuntuivat vastaajilla olevan hallussa. Vietnamilaisten varhaiskasva-

tuksen opettajien vastauksissa korostui sen sijaan aikuisen rooli ryhmän toiminnan suunnitte-

lussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Vietnamissa yksilön odotetaan noudatta-

van yhteisönsä arvoja, joten on helppo ymmärtää, että varhaiskasvatuksen opettajat opetta-

vat näitä arvoja myös ryhmänsä lapsille. Hienoa oli kuitenkin vastauksista huomata, että toi-

mintaa oli muutettu lapsilta tulleen palautteen perusteella ja lasten osallistumista päivän toi-

mintoihin pidettiin tärkeänä.  

Vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa näkyi mielestäni selvästi Vietna-

min koulutuslaissa (2005) mainituista tärkeistä menetelmistä lasten kannustaminen ja hyvän 

esimerkin näyttäminen. Myös kouluun valmistautumista pidettiin tärkeänä. Sen sijaan koulu-

tuslaissa (2005) mainittu esiopetuksen (3kk- 6 v. lapset) tärkein menetelmä eli lasten autta-

minen kehittymään leikkitoiminnan kautta tuli esille vain yhdessä vastauksessa. 

Varhaiskasvatus Vietnamissa näyttää olevan vaiheessa, missä lapsilähtöiselle ajattelulle yrite-

tään saada jalansijaa. Opettajien koulutus Vietnamissa on ollut teoreettista eikä käytännönlä-

heistä, ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen mukaan se on ollut tehotonta, vaikka hallitus 

on investoinut palveluiden kehittämiseen, sillä opettajien on ollut vaikeaa soveltaa lapsiläh-

töistä lähestymistapaa käytännössä. Opettajien ja koulujen johtajien on ollut vaikeaa tehdä 

kulttuurista muutosta Kungfutsulaisesta hierarkkisesta mallista kohti länsimaista lapsikes-

keistä mallia. (Abbott ym. 2019, 9.) Mielestäni asiaa on kiinnostavaa tarkastella myös toisin 

päin. Mitä jos suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien tulisi ottaa käyttöönsä Kungfutse-

lainen hierarkkinen ajattelutapa lasten ohjaamiseen ja kohtaamiseen? Tuskin onnistuisi ihan 

käden käänteessä. 

Mielestäni tässä tutkimuksessa on useampi vastausten tulkintaan vaikuttava huomioonotettava 

tekijä. Ensinnäkin yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla eroilla, kasvatuksella ja koulutuksella on 

vaikutusta jokaisen tutkimukseen vastanneen varhaiskasvatuksen opettajan vastauksiin. Vai-

kutteet voivat olla tiedostamattomia tai toisaalta itsestään selviä, mutta mielestäni niitä ei 

voi sulkea pois vastauksia tulkittaessa. Samoin oma roolini tutkijana aiheesta, joka on minulle 

tuttu suomalaisesta näkökulmasta, vaikuttaa väistämättä osallisuuden käsityksen ymmärtämi-

seen. Myös toisesta kielestä kääntäessä on riskinsä viestin oikeellisuudesta, mutta luotan vas-

tausten englanninkielisiin käännöksiin, sillä vastaukset olivat johdonmukaisia ja vastasivat ky-

symyksiin.  

Kankaan ja Brotheruksen (2017, 21) tutkimuksen mukaan vaikuttaa siltä, että Suomessa lap-

silla ei ole todellisia vaikutusmahdollisuuksia toimintaansa ja mahdollisuuksia harjoitella val-

lankäyttöä. Tutkimuksessaan Kangas ja Brotherus selvittivät millaisia mahdollisuuksia ja haas-

teita päiväkodin arjessa tarjoutuu lasten leikille ja osallisuudelle. Tutkimuksen tulokset liit-
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tyen ympäristöön ja sen pedagogiseen organisointiin ja siten leikin arvostukseen ja mahdolli-

suuksiin ovat ristiriidassa Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman (2016) asettaman periaat-

teen kanssa, että leikki on aikuisten arvostamaa lasten toimintaa. Tutkimuksen mukaan osalli-

suus ja sen tukeminen ovat kyllä läsnä varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevissa asiakir-

joissa ja keskustelussa, mutta tämän tavoitteen tuominen päiväkotiarjen tasolle on vielä kes-

ken. Kankaan ja Brotheruksen mukaan uudet opetussuunnitelmat ovat edistyksellisempiä kuin 

todellisuus päiväkodeissa, joissa toimintatavat muuttuvat hitaasti.  

Kankaan ja Brotheruksen (2017, 2) tutkimuksessa tarkasteltiin osallisuutta lasten omaehtoisen 

toiminnan ja leikin kautta varhaiskasvatuksen kontekstissa suomalaisissa päiväkodeissa ennen 

uusien opetussuunnitelmien perusteiden käyttöönottoa. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 

2015 suuren suomalaisen kaupungin päiväkodeista havainnoimalla ja haastattelemalla 3–5-

vuotiaiden ryhmistä ja esiopetusryhmistä valittuja lapsia. Tutkimuksen toteuttamisen aikaan 

päiväkotien kasvatustoimintaa ohjasivat vielä edelliset valtakunnalliset opetussuunnitelmat 

eli varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuodelta 2005 ja esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet vuodelta 2010. Näin ollen Kankaan ja Brotheruksen tutkimus ja tämä tutkimus on 

tehty eri opetussuunnitelmien sisältöjä noudattaen. Lisäksi tässä tutkimuksessa selvitettiin 

aikuisten käsityksiä lasten osallisuudesta, jolloin lasten näkökulmaa ei tullut esille. Tämän 

tutkimuksen tekemisen ajankohtana eli keväällä 2020 varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

oli ollut olemassa jo muutaman vuoden, joten varhaiskasvatuksen opettajilla on ollut mahdol-

lisuus omaksua lapsia osallistavaa toimintakulttuuria. 

Tässä tutkimuksessa tuli suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksista selvästi 

ilmi, että lapsilla on mahdollisuuksia vaikuttaa ryhmänsä toimintaan sekä harjoitella vallan-

käyttöä. Lapsilla on mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, arvion-

tiin ja kehittämiseen. He voivat muun muassa kertoa mielipiteensä eri toimintoihin liittyen, 

äänestää retkikohteesta, valita mieleisensä leikin ja muuttaa oppimisympäristöään. Vallan-

käyttöä he harjoittelevat osallistumalla päätöksentekoon yhdessä aikuisten kanssa. Myös viet-

namilaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa oli mainintoja lasten mahdollisuuk-

sista vaikuttaa toimintaan, esimerkiksi toimintaa muutetaan lasten kiinnostuksen kohteiden 

mukaan. Toisin kuin suomalaisten vastauksissa, vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien 

vastauksissa lasten vaikutusmahdollisuudet eivät olleet vakiintuneita toimintamalleja. Lasten 

vallankäytön harjoittelemiseen liittyviä mainintoja ei vietnamilaisten varhaiskasvatuksen 

opettajien vastauksissa ollut nähtävissä. 

Aikuisten antama painoarvo lasten näkemyksille, kokemuksille, aloitteille ja mielipiteille sekä 

lasten osallisuuden kokemukset ovat riippuvaisia toisistaan. Kankaan ja Brotheruksen (2017) 

mukaan päiväkodeissa ei vaikuta olevan riittävästi pedagogista osaamista lasten kuulemisen 

mahdollistamiselle. Lasten mahdollisuudet osallisuuteen toteutuvat leikissa rajatuissa olosuh-

teissa, rajattuna aikana ja rajattuina toimintoina vailla todellisia vaikuttamisen- ja valinnan 
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mahdollisuuksia. (Kangas & Brotherus 2017,21.) Tässä tutkimuksessa suomalaisten varhaiskas-

vatuksen opettajien vastauksissa esiintyi paljon esimerkkejä lasten kuulemisen mahdollistami-

selle, kuten erilaiset päivittäiset kokoontumiset, arjen hetket, ruokailutilanteet ja leikkitilan-

teet. Vastausten perusteella on todettavissa, että tähän tutkimukseen osallistuneilla suoma-

laisilla varhaiskasvatuksen opettajilla näyttää olevan vähintään riittävästi pedagogista osaa-

mista lasten kuulemisen mahdollistamiselle. Tutkimuksessa tarkasteltiin varhaiskasvatuksen 

opettajien käsityksiä, jolloin lasten omat kokemukset osallisuudesta eivät tutkimuksessa nä-

kyneet. 

Kaikkinensa tähän tutkimukseen osallistuneiden suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien 

käsitykset lasten osallisuudesta ja sen toteutumisesta lapsiryhmässä näyttäytyvät hyvin posi-

tiivisina. Ryhmissä on lasten osallisuutta tukevia rakenteita kuten erilaisia kokoontumisia, 

muun muassa aamupiirejä ja lastenkokouksia, leikinvalintatauluja, lapset voivat kertoa mieli-

piteensä esimerkiksi äänestämällä, toimintaa muutetaan lapsilta tulleen palautteen perus-

teella ja aikuiset jakavat valtaa myös lapsille. Vastaajat ovat selvästi omaksuneet yleisiä mal-

leja ja toimintatapoja, joilla lasten osallisuutta saadaan ryhmissä näkyväksi ja käytännöksi. 

Vastauksista ilmeni myös aikuisten asenne ja lapsen sensitiivinen kohtaaminen sekä pedagogi-

sena mallina oleminen muille ryhmän aikuisille tukemassa osallisuuden mahdollistamista. Eri 

asia on miten erilaiset toimintatavat kuten leikkitaulun käyttö tai lastenkokoukset istuvat las-

ten maailmaan. Ihan aiheellista olisikin pohtia, voivatko ne myös estää lasten osallisuutta.  

Roosin (2016, 59) mielestä leikkitaulujen käyttöä tulee arvioida kriittisesti ja on syytä miet-

tiä, kääntyykö kyseinen toimintamalli tietyllä tapaa itseään vastaan. Päiväkodin ei pidä olla 

aikuisten lapsille järjestämä ja suunnittelema paikka, vaan lapset pitää ottaa aktiivisesti mu-

kaan sitä rakentamaan. Leinosen (2016, 31–32) mukaan varhaiskasvattajille on tuskin yllätys, 

etteivät aikuisten maailmassa käytössä olevat äänestystavat ja -käytännöt useinkaan sellaise-

naan istu lasten toimintaan. Lapset näyttävät ja toimivat mieluummin kuin istuvat ja neuvot-

televat ja harvan keskittymiskyky riittää parinkymmenen mielipiteen kuuntelemiseen. Äänes-

täminen on usein osa lastenkokousten toimintaa, vaikka pienet lapset eivät aina ymmärrä, 

miksei jokaista vaihtoehtoa voi äänestää.  

Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastausten perusteella voi ajatella, että lapsella 

on päiväkotipäivän aikana paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omiin sekä ryhmän asioihin. Aikui-

set näyttäytyvät lasten osallisuuden mahdollistajina, eivät esteinä. Tästä kertoo esimerkiksi 

jokaisen vastaajan yltäminen vähintään kolmannelle tasolle Shierin (2001) mallissa. Vietnami-

laisten varhaiskasvatuksen opettajien vastausten perusteella lasten osallisuudessa ei vielä olla 

samassa vaiheessa, mutta viitteitä esimerkiksi Shierin (2001) osallisuuden polun tasoista 1–3 

oli nähtävissä.  
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Lopultahan varhaiskasvatuksessa on kyse siitä, millaisia lapsia haluamme kasvattaa ja minkä-

laisia taitoja haluamme heidän oppivan. Millaisia taitoja tämän päivän maailmassa ylipäänsä 

tarvitaan? Näihin kysymyksiin voimme Katajan mukaan vastata varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden (2016) mukaisten laaja-alaisen osaamisen taidoilla. Näitä taitoja ovat: ajattelu ja 

oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen 

taidot, monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä osallistuminen ja vai-

kuttaminen. (Kataja.) 

Miten sitten kasvatustyömme vastaa tähän eli millaisilla menetelmillä vastaamme näihin ta-

voitteisiin? Kataja laittaa pohtimaan haluammeko innovatiivisia, omilla aivoillaan ajattelevia 

ja sosiaalisesti taitavia lapsia, jotka ovat aktiivisia ja vaikuttavia kansalaisia vai onko arki val-

miiksi ajateltu lasten puolesta? (Kataja.) Tämän tutkimuksen vastausten perusteella voisi aja-

tella, että suomalaiset varhaiskasvatuksen opettajat haluavat kasvattaa innovatiivisia ja aktii-

visia kansalaisia. Ainakin vastauksista nousseet toimintatavat ja menetelmät kuten lasten kuu-

leminen ja mielipiteiden arvostaminen ja yhteiset keskustelut ja kokoontumiset kertovat osal-

taan aktiivisten ja vaikuttavien kansalaisten kasvattamisesta. Vietnamilaisten varhaiskasva-

tuksen opettajien vastausten perusteella voi päätellä, että arki on ajateltu valmiiksi lasten 

puolesta, koska lapset eivät juuri osallistu toiminnan suunnitteluun, arviointiin tai kehittämi-

seen, vaan se on pääasiassa aikuisen tehtävä. Mielestäni tässä kiteytyy individualistisen ja kol-

lektiivisen toimintatavan erot ja niiden vaikutukset näkyvät varhaiskasvatuksen opettajien 

vastauksissa. 

Tässä tutkimuksessa etsittiin vastauksia suomalaisten ja vietnamilaisten varhaiskasvatuksen 

opettajien käsityksiin lasten osallisuudesta. Näkökulma oli puhtaasti aikuisten, joten kiinnos-

tavaa olisi tutkia lasten käsityksiä osallisuudesta ja miten se heille päiväkotiryhmässä näyttäy-

tyy. Tästä aineistosta olisi saanut myös kaksi erillistä tutkimusta, jolloin olisi voinut keskittyä 

syvemmin vain toiseen tai aihetta voisi kehittää. Kiinnostavaa olisi saada tietää mitä haasteita 

varhaiskasvatuksen opettajat kokevat olevan lasten osallisuuden mahdollistamisessa. Mielen-

kiintoista olisi myös selvittää mitkä tekijät varhaiskasvatuksen opettajien ajatuksiin, asentei-

siin ja arvoihin vaikuttavat liittyen lasten osallisuuteen. Lisäksi olisi kiinnostavaa selvittää 

eroavatko päiväkotiryhmien varhaiskasvatuksen lastenhoitajien käsitykset lasten osallisuu-

desta varhaiskasvatuksen opettajien käsityksistä. Myös eri maiden varhaiskasvatuksen opetta-

jien käsityksiä olisi kiinnostavaa tutkia lisää.   

Koulutusviennin näkökulmasta, ja erityisesti varhaiskasvatusviennin näkökulmasta tulee muis-

taa, että suomalaista varhaiskasvatusta viedään maailmalle suomalaisesta näkökulmasta, jol-

loin meillä käytetyt menetelmät, tavat tai vakiintuneet käsitteet voivat näyttäytyä toisenlai-

sina toisissa kulttuureissa. Tässä tutkimuksessa osallisuuden käsite näyttäytyi varhaiskasvatuk-

sen opettajien vastauksissa eri tavoin; suomalaisten vastauksissa osallisuuden käsite oli heille 

selvästi tuttu, kun taas vietnamilaisten vastauksissa puhuttiin osallistumisesta. Suomalaista 
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varhaiskasvatusta ulkomaille viedessä on erityisen tärkeää tutustua maahan ja ymmärtää koh-

demaan historiaa, kulttuuria, yhteiskuntaa ja tapoja toimia. Kaikkialla maailmassa varmasti 

halutaan tarjota lapsille paras mahdollinen lapsuus, ja meillä suomalaisilla on siitä vahvaa nä-

kemystä ja kokemusta. Toivonkin, että suomalaisen varhaiskasvatuksen laatu ja ainutlaatui-

suus nähdään maailmalla hienona mallina. 
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Liite 1: Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä lasten osallisuudesta 

 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää suomalaisten ja vietnamilaisten varhaiskasva-

tuksen opettajien käsityksiä lasten osallisuudesta varhaiskasvatuksessa. Vastaukset käsi-

tellään anonyymisti. 

 

Taustakysymykset: 

Koulutuksesi varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään?  

Kuinka kauan olet työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana?  

Montako lasta ryhmässäsi on ja minkä ikäisiä lapset ovat?  

Montako lasta ryhmässä on yhtä aikuista kohden? 

 

Kysymykset:  

1. Mitä mielestäsi lasten osallisuudella tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa? 

 

 

2. Kuka / ketkä suunnittelevat ryhmänne toiminnan?   

 

3. Miten lapset ovat toiminnan suunnittelussa mukana?  

 

4. Miten arvioitte ja kehitätte ryhmänne toimintaa?  

 

5. Miten lapset osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen ryhmäs-

sänne? 

  

6. Mihin asioihin lapset voivat ryhmässänne vaikuttaa? 

 

7. Missä tilanteissa lasten osallisuus näkyy ryhmänne toiminnassa? 
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8. Miten oma toimintasi vaikuttaa lasten osallisuuteen ja sen lisäämiseen ryh-

mässänne?  

 

9. Onko toimintaa muutettu lapsilta tuleen palautteen perusteella? Jos on, 

niin miten? Jos ei, niin miksi ei?  

Kiitos! 
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Liite 2: Perceptions of Child Participation 

This research survey is focusing on gathering answers from Finnish and Vietnamese early 

childhood education teachers' regarding their perceptions of children's involvement in 

early childhood education. All responses will be handled anonymously. 

 

Background questions: 

What is your diploma / certificate training? None / BA / MA 

How long have you been working as an early childhood education teacher? (Years total) 

How many children do you have in your class and how old are they? 

Child /teacher ratio (how many children / teacher) in your class? 

 

Questions: 

1. What do you think is the meaning of child participation in early childhood 

education? 

 

2. Who is planning the activities in your class? 

 

3. How are children involved in planning activities? 

 

 

4. How do you evaluate and develop the activities of your class? 

 

5. How do children participate in the evaluation and development of the ac-

tivities in your class? 

 

 

6. What things can children influence in your planning / class? 

 

7. In what situations can children's involvement be reflected/ noticed in your 

class? 
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8. How does your own activity affect the involvement and empowerment of 

children in your class? 

 

9. Have activities been modified based on feedback from children? If so, how? 

If not, why not? 

 

Thank you! 


