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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää varhaiskasvattajien näkemyksiä ja 

kokemuksia lapsilähtöisyydestä päiväkodissa sekä samalla herätellä päi-

väkodin henkilökuntaa pohtimaan lapsilähtöisyyteen liittyviä asioita 

omassa työssään ja työyhteisössään. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli 

Jaarlin Päiväkodit Oy, jonka henkilökuntaa haastattelemalla tutkimusai-

neisto hankittiin.  

 

Taustateoriassa perehdyttiin lapsilähtöisen ja lapsikeskeisen kasvatuksen 

käsitteisiin sekä suomalaisen päivähoidon historiaan. Opinnäytetyö toteu-

tettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Henkilökunnan haastattelut toteutet-

tiin ryhmähaastatteluina ja niiden aineiston analyysi tehtiin haastattelu-

teemoihin pohjautuvan teemoittelun kautta. 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että henkilökunnan toiminnan taustalla vaikuttavat 

lapsilähtöisyyden elementit, vaikka käsitteenä lapsilähtöisyys on vielä 

henkilökunnalle jäsentymätön. Lapsilähtöisyyden keskeisiä asioita olivat 

lapsen kuuleminen ja kohtaaminen, yksilöllinen huomiointi ja mielipitei-

den ja kiinnostustenkohteiden kunnioittaminen. Lapsi nähtiin lapsilähtöi-

syydessä tekijänä ja kokijana, ja aikuisen rooli innostajana ja mahdollista-

jana. Kasvattajalta tämä vaatii herkkyyttä nähdä lapsi ja aidosti kohdata 

hänet. Arjen rutiinit, kiire ja suuret ryhmäkoot koettiin haasteina lapsiläh-

töisyydelle. Kun taas toteutuessaan lapsilähtöisyyden koettiin merkittäväs-

ti edistävän lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Lapsilähtöisen toimin-

nan näkyvimpänä muotona pidettiin lasten kiinnostuksen kohteista lähte-

vää projektityöskentelyä ja leikkiä. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the thesis was to examine early education professionals’ 

experiences of child-oriented education in daycare. The aim was to inspire 

the staff of a daycare center to think and ponder child-oriented education 

within their work community. The thesis was done in partnership with a 

private daycare center Jaarlin Päiväkodit Oy. 

 

The theoretical background consists of early education, child-oriented ed-

ucation, child-centered education and the history of Finnish daycare. A 

qualitative research method was used. The research material was collected 

using thematic interview with the employees. 

 

The study showed that there are elements of child-oriented education that 

guide the work of the staff in Jaarlin Päiväkodit Oy, even if child-

orientation is still undefined as a concept. Children’s individuality, opin-

ions and interests were found important in child-orientation. Children were 

heard, their individual needs and interest were considered and the staff 

gave them individual attention. Large group sizes, hurry and daily routines 

were regarded as a challenge in the child-oriented education. When child-

oriented education is carried out properly, child’s growth, development 

and learning are enhanced. Child-oriented education was considered most 

obvious in children’s play and projects based on children’s interests. 
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1 JOHDANTO 

Vuosi 2013 on merkityksellinen suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Las-

tentarhatyötä on tehty Suomessa jo 125 vuotta. Niihin vuosiin mahtuu 

monenlaisia vaiheita, toimintatapoja, tutkimuksia ja jatkuvaa kehittämis-

työtä. Lasten asema päivähoidossa, lasten osallisuus ja kuuleminen ovat 

pitkään olleet tutkimus- ja kehittämistyön alla. Kuten Ebenser-säätiön 

toiminnanjohtaja Taina Sillanpää (2013, 9) toteaa artikkelissaan, moni asia 

lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa on vuosien aikana mennyt 

eteenpäin.  Erilaiset säädökset, turvallisuuskysymykset sekä työtavoitteet 

asettavat kuitenkin lapsen oikeuksille haasteita. Sillanpään mukaan päivä-

koti on ennen kaikkea lasten paikka, runsas ja rikastava toimintaympäris-

tö, kodikas ja lapsen kokoinen. 

 

Lasten osallisuus ja kuuleminen ovat lapsilähtöisyyden ytimessä. Lapsi-

lähtöisyydestä päiväkodissa on tehty useita opinnäytetöitä niin lasten kuin 

kasvattajienkin näkökulmasta. Aihe on mielestäni ajankohtainen ja tärkeä 

viettäväthän monet lapset suuren osan lapsuudestaan päiväkodissa. Ei siis 

ole yhdentekevää, millaisen kasvuympäristön päiväkoti ja sen henkilökun-

ta lapselle muodostavat.  

 

Opinnäytetyöni aihe ei ole siis uusi, mutta se on ainutkertainen.  Koen, et-

tä oman kokemusmaailman pohtiminen sekä oman työn tarkastelu ovat 

kehittämisen ja kehittymisen ytimessä. Opinnäytetyöni myötä koen tarjon-

neeni päiväkodin henkilökunnalle mahdollisuuden tähän pohdintaan yh-

dessä työyhteisön kanssa. Olen saattanut kirjalliseen muotoon heidän nä-

kemyksiään ja kokemuksiaan lapsilähtöisyydestä ja näin uskon tämän 

pohdinnan jäävän elämään myös varsinaisen tutkimisprosessin jälkeenkin. 

 

Tutkimuksia, hankkeita ja projekteja varhaiskasvatuksen alueella on tehty 

lukuisia. Tavoittavatko nämä kuitenkaan kasvatustyötä tekeviä ammatti-

laisia? Niiranen ja Kinos (2001, 75–76) pohtivatkin uusimpien teoriapoh-

jaisten tutkimusten siirtymistä päiväkodin käytännön työhön. Lapsen ak-

tiivista roolia ja oppimisen sosiaalista luonnetta käsittelevissä tutkimuksis-

sa lähestyminen on hyvin päiväkotipedagogiikkakeskeistä, sillä niiden tar-

kastelussa on samanaikaisesti aikuisen pedagoginen rooli sekä lasten toi-

minta ja oppiminen. Heidän mukaansa nämä opinnäytetöiksi laaditut tut-

kimukset eivät kuitenkaan tavoita päiväkotien työntekijöitä ja pääse koe-

teltaviksi käytännössä.  

 

Näin ollen teoria ja käytäntö tulisi olla paremmassa vuoropuhelussa, jotta 

päiväkotien pedagogista toimintaa voitaisiin kehittää (Niiranen ym. 2001, 

75–76). Yksi lähtökohta opinnäytetyölleni oli juurikin tavoittaa päiväko-

din henkilökuntaa ja saada teoria ja käytäntö kohtaamaan heidän työssään. 

Halusin herätellä kasvattajia näiden keskeisten kysymysten äärelle ja saa-

da heidät pohtimaan omaa työtään ja sen taustalla vaikuttavia tekijöitä.  
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2 KESKEISET KÄSITTEET 

Opinnäytetyöni keskeisiä käsitteitä ovat varhaiskasvatus ja lapsilähtöisyys. 

Varhaiskasvatus on laaja käsite. Tämä opinnäytetyö sijoittuu päiväkoti-

maailmaan ja tämän vuoksi avaan varhaiskasvatusta nimenomaan päivä-

hoidon osalta. Monesti päiväkotien toimintakulttuuri nimetään lapsilähtöi-

seksi tai lapsikeskeiseksi, mutta aina ei kuitenkaan käy ilmi, mitä näillä 

termeillä tarkoitetaan (Niiranen & Kinos 2001, 75). Molemmat näistä ter-

meistä sekoittuvat usein arkikielessä. Ne saavat kasvattajien keskuudessa 

erilaisia ilmaisuja. Lapsilähtöisyydestä on tullut varhaiskasvatuksessa it-

sestään selvä fraasi, jonka sisältö ei välttämättä ole auennut kaikille kas-

vattajille (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 56).  

 

Haluankin opinnäytetyössäni avata näitä molempia käsitteitä, jotta niiden 

ero selventyisi niin lukijalle kuin itselleni. Edellä mainitut käsitteet, eten-

kin lapsilähtöisyys, ovat pinnalla olevia käsittetä tänä päivänä. Näin ei kui-

tenkaan aina ole ollut ja haluankin avata hieman suomalaisen päivähoidon 

juuria, sitä, miten tämän päivän toimintakulttuuriin on tultu. 

2.1 Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan pienten lasten eri elämänalueilla tapah-

tuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on lasten tasa-

painoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2005, 11). Varhaiskasvatuksen perustana on pe-

rushoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta muodostuva kokonaisuus (Kuvio 

1). Nämä eri varhaiskasvatuksen ulottuvuudet painottuvat eri tavoin riip-

puen siitä, missä iässä ja kehitysvaiheessa lapsi on. Kun nämä kaikki kol-

me ulottuvuutta ovat tasapainossa, luodaan hyvät edellytykset edistää lap-

sen myönteistä minäkäsitystä, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä ajatte-

lun kehittymistä. Lapsen päivään kuuluvat erilaiset vuorovaikutustilanteet 

ja arjen pienet työtehtävät. Leikin sekä muun lapselle ominaisen toiminnan 

kautta syntyy lapsille arkeen tilanteita, joihin kasvattajat tuovat opetuksen 

ja kasvatuksen ulottuvuudet. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 15–16.) 
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Varhaiskasvatuksessa painotetaan lapsuuden itseisarvoista luonnetta ja py-

ritään ohjaamaan lasta ihmisenä kasvamisessa. Varhaiskasvatustoimintaa 

ohjaa kolme tärkeää kasvatuspäämäärää: henkilökohtaisen hyvinvoinnin 

edistäminen, toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toiminta-

tapojen vahvistaminen sekä lapsen itsenäisyyden asteittainen lisääminen. 

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisellä tarkoitetaan lapsen yksilölli-

syyden kunnioittamista. Tällä pyritään luomaan perusta lapsen kehittymi-

selle omaksi ainutlaatuiseksi persoonallisuudekseen. Toiset huomioon ot-

tavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistamisella pyritään 

siihen, että lapsi oppii ottamaan muita huomioon ja välittämään toisista. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että lapsi oppii suhtautumaan myönteisesti, ei 

vain toisiin ihmisiin, mutta myös itseensä ja erilaisiin kulttuureihin ja ym-

päristöihin. Itsenäisyyden asteittainen lisääminen tarkoittaa sitä, että lapsi 

kykenee edellytystensä mukaisesti huolehtimaan itsestään ja läheisistään, 

sekä tekemään elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja omatoimisesti, 

kuitenkin siten, että tarpeellinen huolenpito ja turva ovat läsnä. (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2005, 13–14.)  

 

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti eri 

varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, 

perhepäivähoito sekä erilainen avoin toiminta, kuten lasten leikkikoulut ja 

kerhotoiminta. Varhaiskasvatuspalvelujen tuottajina toimivat kunnat, jär-

jestöt, yksityiset palvelujentuottajat sekä seurakunnat. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2005, 11.) 

 

Varhaiskasvatusikäiselle lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella ovat 

leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen sekä eri taiteen alueisiin liittyvä il-

maiseminen. Luova ja lapselle luonteva toiminta vahvistaa lapsen hyvin-

vointia ja käsitystä itsestään ja toisista, sekä lisää hänen osallistumismah-

dollisuuksiaan. Mielekkään toiminnan kautta lapsi ilmaisee ajatteluaan ja 

tunteitaan. Varhaiskasvatuksessa lapselle ominaiset tavat ja toimintamuo-

dot otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tätä 

kautta mahdollistuu lapsen oppiminen, kielellisten sisältöjen ja sisällöllis-

ten orientaatioiden toteutuminen. Kasvattajien tehtävänä on ymmärtää lei-

kin merkitys myös oppimisen näkökulmasta, kuten kuvittelukyvyn, empa-

tian ja sosiaalisten taitojen kehittymisen kannalta. Kasvattajat tiedostavat 

ja osaavat myös käyttää hyväkseen leikin kytkeytymistä muihin toiminnan 

osa-alueisiin, mutta antavat tilaa myös lapsilähtöisille rajuillekin leikki-

ideoille. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 20–22.) 

 

Varhaiskasvatuksessa painopiste ei ole opettamisessa vaan oppimisessa. 

Kasvatuksellisen toiminnan lähtökohtana tulee olla lapsen kunnioittami-

nen ja kohtaaminen. Lapselle tulisi antaa mahdollisuus itse kiinnostua 

maailman ilmiöistä niin kokemuksellisuuden kuin elämyksellisyydenkin 

kautta, sillä kiinnostus on aidon oppimisen perusta. Suurin osa lapsen op-

pimisesta on jäljittelyä. Jäljitellessään lapsi samalla harjoittelee samaistu-

mista, myötäelämistä. Lapsi oppii asettumaan toisen ihmisen asemaan, 

tuntemaan empatiaa toista kohtaan. (Jantunen 2007, 25–26.) 
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2.2 Lapsikeskeinen kasvatus 

Monissa päiväkodeissa toimintaa luonnehditaan joko lapsikeskeiseksi tai 

lapsilähtöiseksi. Kuinka moni kuitenkaan tietää, mitä nämä termit pitävät 

sisällään? Lapsikeskeisyys terminä saattaa olla vieraampi, etenkin kun ny-

kypäivänä lapsilähtöisyydestä on tullut suosittu termi päivähoidossa. 

Opinnäytetyössäni haluan saada selville näkemyksiä ja kokemuksia juuri 

lapsilähtöisyydestä. Koen kuitenkin tärkeäksi selventää myös lapsikeskei-

syyden määritelmää sen vuoksi, että ero näiden kahden termin välillä sel-

ventyisi niin itselleni kuin lukijalle. 

 

Lapsikeskeisen kasvatuksen määritelmä on monialainen ja moniselittei-

nen, mutta sen voidaan nähdä vaikuttaneen jo 1920-luvulta lähtien länsi-

maisten varhaiskasvattajien kasvatusnäkemysten taustalla (Brotherus, Hy-

tönen & Krokfors 2002, 40–41). Lapsikeskeisessä pedagogiikassa voidaan 

kasvatusteoreetikkojen mukaan nähdä kolme eri linjaa, aktiivisuuspedago-

ginen, vapauspedagoginen ja sosiaalipedagoginen. Jako on kuitenkin kei-

notekoinen, sillä nämä kolme linjaa on käytännössä vaikea erottaa toisis-

taan, ne kietoutuvat toisiinsa. Bruhnin (1968) mukaan tämä jako on kui-

tenkin tehtävä, mikäli halutaan tarkastella lapsikeskeistä kasvatusta koko-

naisuudessaan. (Hytönen 2007, 11.) 

 

Vapauspedagogit painottivat lapsen entistä suurempaa kunnioittamista ja 

toiminnanvapautta. Lapsi nähtiin itsenäisenä, autonomisena yksilönä, jolle 

annettiin vapaus toimia oma-aloitteisesti häntä itseään kiinnostavien asioi-

den parissa, perinteisen koulupakon sijaan. (Hytönen 2007, 16; Brotherus 

ym. 2002, 40–41.) Tämän linjauksen edustajana, sekä lapsikeskeisen kas-

vatusajattelun isänä voidaan pitää Jean Jacques Rousseauta (1712–1778) 

(Bruhn 1982, 223). 

 

Rousseaun lapsikeskeisen pedagogiikan ydin kiteytyy hänen pääteokses-

saan Emile eli kasvatuksesta vuodelta 1762: lapsuus on ainutkertainen ja 

lapsi on aina yksilöllinen. Lapsuudella on oma itseisarvonsa, eikä se ole 

ponnistuslauta aikuisuuteen, jota varten lapsen on omaksuttava sellaisia 

asioita, joista hän ei luonnostaan ole kiinnostunut. Rousseau korostaa lap-

sen itseohjautuvuutta ja sisäistä kehitysjärjestelmää, jonka mukaan lapsella 

on jo syntymästään lähtien sisäisiä liikkeelle panevia voimia, jotka ohjaa-

vat hänen kehitystään luonnolliseen suuntaan. Kasvatuksen tehtävänä on-

kin hänen mukaansa juuri tukea tuota lapsen luontaista kasvua ja kehitys-

tä. Kasvatuksessa tulisikin nostaa lapsi itsessään tapahtuman keskiöön tie-

don sijaan, eikä tiedonhankinnan lähtökohtana ole ajattelu vaan lapsen 

omat monimuotoiset kokemukset (Hytönen 2004, 15–16; 2008, 21–23; 

Bruhn 1982, 217–227.)  

 

Rousseaun pedagogiikkaan kuuluu olennaisena myös luonto. Hänen tun-

nusomainen lausahduksensa olikin” Takaisin luontoon”, jota hän ei tar-

koittanut kuitenkaan kirjaimellisesti, vaan se oli hänen vastalauseensa ai-

kakauden turmeltunutta yhteiskuntaa vastaan. Rousseaulle luonto merkitsi 

siis tapojen yksinkertaisuutta ja puhtautta. Toisaalta kasvatusfilosofiassaan 

hän myös korostaa lapsen luonnon kunnioittamista siinä kehitysvaiheessa 

kuin lapsi kulloinkin on. Hänen mukaansa esimerkiksi lapsen rankaisemis-

ta on vältettävä, sillä luonto hänen mukaansa itse asettaa rajat lapsen toi-
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meliaisuudelle. Luontoa Rousseau korostaa myös ensimmäisenä oppi-

misympäristönä ja opiskelun kohteena. (Bruhn 1982, 216–221.) 

 

Aktiivisuuspedagogit korostivat oppilaiden omatoimisuutta ja aktiivisuut-

ta. He kritisoivat koulumaailmassa vallitsevaa yksipuolista opetustapaa, 

jossa lapsen rooli oli vain vastaanottaa tietoa. Aktiivisuuspedagogit koros-

tivat myös työn merkitystä lapselle. Opiskelu nähtiin lapsen työnä ja eten-

kin kädentyötä pidettiin arvossa. Kädentyön myötä lapsi näkee konkreetti-

sesti työnsä tuloksia. (Hytönen 2004, 11; Hytönen 2007, 16; Brotherus 

ym. 2002, 40–41.) Aktiivisuuspedagogisen linjan edustajana voidaan pitää 

mm. Friedrich Fröbeliä (1782–1852). 

 

Fröbeliläisyys on vaikuttanut pitkälti suomalaisen päivähoitokasvatuksen 

muotoutumiseen.  Fröbeliläisyydessä työllä ja lapsen aktiivisella roolilla 

oli suuri merkitys. Fröbelin mukaan kasvatuksen tuli liikuttaa niin päätä, 

sydäntä kuin kättä. Kasvatuksessa tuli siis työn ja leikin kautta lähestyä 

henkisiä ponnistuksia. Leikillä onkin hänen mielestään keskeinen osa lap-

suudessa. Se merkitsee lapsen kehityksen korkeinta astetta, jota tulee vaa-

lia ja johon lasta tulee kannustaa. (Jantunen 2011,65–66; Kinos 2001, 7-8. 

Bruhn 1982, 303–307.)   

 

Fröbel piti opetussuunnittelun sekä lapsen kehityksen kannalta tärkeänä 

ulkoisen ja sisäisen toiminnan yhdistämistä, eli lapsen mielikuvien ja aja-

tusten sekä konkreettisen toiminnan kuten kädentyön yhdistymistä mm. 

lapsen rakenteluleikissä. Hän arvosti kädentyön lisäksi myös lasten omaa 

vapaata leikkiä sekä työtehtäviä, ja erityisesti luonto ja luonnossa tehtävä 

työ oli hänen mukaansa merkityksellistä. ( Helenius 2001, 48–51.) 

 

Sosiaalipedagogit korostivat kasvatuksen sosiaalista ulottuvuutta. Yhteis-

työllä oli suuri merkitys, sillä sen nähtiin kehittävän lapsen tunne-elämää 

ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Hytönen 2007, 16; Brotherus ym. 2002, 

40–41.) Kasvatustieteilijä ja filosofi John Deweya (1859–1952) voidaan 

pitää tämän suuntauksen yhtenä edustajana (Bruhn 1982, 333). 

 

Deweyn kirjoituksilla on ollut suuri merkitys lapsikeskeisyyden määritel-

män muotoutumisessa. Hän edusti progressiivista kasvatusajattelua, jonka 

mukaan haluttiin luoda entistä vapaampi ja oppilaskeskeisempi koulu.  

Deweyn kasvatusfilosofian perusajatuksena oli kokemuksellinen oppimi-

nen, jonka mukaan todellinen kasvatus tapahtuu kokemuksen kautta. Hä-

nen mukaansa oppiminen, kasvu ja kehitys perustuvat nimenomaan lapsen 

omiin kokemuksiin, jotka hän näkee sosiaalisina ja vuorovaikutuksellisina 

tapahtumina. (Hytönen 2007, 29–33; Bruhn 1982, 326–333.)   

 

Kasvattajan rooli ei ole Deweyn mielestä opettaja perinteisessä mielessä, 

vaan lähinnä ryhmän toimintojen ohjaaja. Keskeistä hänen mukaansa on-

kin lasten keskinäinen vuorovaikutus, jossa aikuisen tehtävänä on ohjata 

kasvatusta välillisesti toimintaympäristöihin ja välineistöön vaikuttamalla. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aikuinen väistyy täysin taustalle ja 

jättää lapset toimimaan keskenänsä. Opettajan vaikutuksesta voi olla seu-

rauksena, että lasten eteneminen tapahtuukin lapsen omien tavoitteiden si-

jaan kohti opettajan tavoitteita. Tältä vältytään Deweyn mukaan parhaiten 
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kuitenkin sillä, että kasvattaja pitää silmällä kahta näkökohtaa. Opettajan 

tulee tuntea oppilaansa sekä heidän tarpeensa ja aiemmat kokemuksensa. 

Toisaalta hänen on hyväksyttävä, että alkuperäiset ehdotukset saattavat 

muotoutua suunnitelmaksi tai projektiksi siten, että ryhmän jäsenet lisäeh-

dotuksin muodostavat siitä toimivan kokonaisuuden. (Hytönen 2007, 29–

33.)  

 

Deweyn mukaan kasvatuksessa on otettava huomioon niin yksilö kuin yh-

teiskunta, ja tavoitteena ovat oppilaiden aktiivisuus ja yhteistyö. Näihin 

tavoitteisiin pyritään ryhmätyöskentelyn ja ryhmäopetuksen avulla, joka 

parhaiten toteutuu kädentaidoissa. (Bruhn 1982, 332–333.)   

 

Lapsikeskeinen kasvatus nostaa esiin lapsen oikeuden omiin mielipiteisiin, 

ajatuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Se korostaa lapsen ainutlaatuisuutta 

ja yksilöllisyyttä ja siinä painottuu erityisesti se, mitä lapsi jo on, eikä se 

mitä hänestä saattaa tulla. Lapsuus nähdään ainutkertaisena elämänvaihee-

na eikä vain biologisena kehitysvaiheena ennen aikuisuutta. Lapsikeskei-

sessä kasvatuksessa kasvattajalta edellytetään herkkyyttä lapsen kuulemi-

seen ja myötäelämiseen. (Brotherus ym. 2002, 41–43.) 

2.3 Lapsilähtöinen kasvatus 

Lapsilähtöisyyden käsite alkoi muodostua 1990-luvun jälkipuoliskolla 

suomalaisten pienten lasten kasvattajien keskuudessa. Käsite yleistyi eten-

kin sellaisten varhaiskasvattajien ja tutkijoiden keskuudessa, joiden mie-

lestä lapsikeskeisyys ei ollut riittävä vastakohta aikuislähtöiselle kasvatuk-

selle. (Brotherus ym. 2002, 50–51; Kinos 2001, 6.)  

 

Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjautuvan lapsilähtöisyyden pe-

rustana on pyrkimys luoda kasvatuskäytännöistä lapsen yksilöllisiä tarpei-

ta vastaavia. Lähtökohtana kasvatusprosessin tavoitteille, sisällöille ja me-

netelmille on siis lapsi itse. Oppimiskäsityksessä painottuu lapsen aktiivi-

suus ja toiminnallisuus, sekä leikin ja elämyksellisyyden merkitys oppi-

misprosessissa. Kasvatuksen suunnittelun ja toteuttamisen keskiössä on 

lapsi itsessään ja tämän sosiokulttuurinen kontekstinsa. Kasvattajan onkin 

havainnoitava ja kuunneltava lasta sekä tutustuttava tätä ympäröiviin yh-

teisöihin, siis lapseen kokonaisuudessaan. Lapsen yksilöllisen ominaislaa-

dun ymmärtäminen onnistuu ainoastaan yhteistyössä perheen ja muiden 

lasta ympäröivien ihmisten kanssa. (Hujala ym. 2007, 56; Brotherus ym. 

2002, 52.)  

 

Lapsilähtöisessä toiminnassa kantavana ajatuksena on ymmärtää, että op-

piminen on jatkuva prosessi, jota varten ei välttämättä tarvita erillisiä ope-

tustuokioita tai tehtäviä. Lapsi oppii parhaiten asioita, jotka häntä itseään 

kiinnostavat. Hän löytää arkielämästä asioita, joita tutkimalla ja kokeile-

malla hän oppii taas uusia asioita. Lapsilähtöisessä kasvatusajattelussa ai-

kuinen toimii nimenomaan mahdollistajana ja innostajana, joka tukee lap-

sen omaehtoisen oppimisprosessin toteutumista. Kun kasvattajan toimin-

nan pääpaino on lasten havainnoimisessa ja kuuntelemisessa, voidaan kas-

vatukselliset tavoitteet, sisällöt ja menetelmät löytää suoraan lapselta itsel-

tään. (Brotherus ym. 2002, 53; Hujala ym. 2007, 56; Kinos 2001,30.)  
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Lapsilähtöisen kasvatusajattelun edustajien mielestä ei ole tarpeellista 

puuttua suoranaisesti lapsen kehitys- ja kasvutapahtumaan, vaan kasvatta-

jan rooli on olla kasvuympäristön rakentaja ja oppimisen tukija. Keskiössä 

korostuu lapsen omaehtoinen halu ja kyky oppia ja kasvaa. (Brotherus ym. 

2002, 53.) Lapset oppivat koko ajan. He toimivat erilaisissa ympäristöissä 

ja tilanteissa vuorovaikutuksessa eri ihmisten kanssa samalla käsitellen ja 

jäsentäen tietoa. He ovat aktiivisia oppijoita. (Jantunen 2011, 10.) 

 

Lapsilähtöistä kasvatusajattelua on kritisoitu sen yksilökeskeisyydestä. Se 

korostaa lapsen yksilöllisyyttä ja ainutlaatuisuutta, sekä oppimisen ja kas-

vatuksen lähtemistä lapsesta käsin. Lapsilähtöisissä teksteissä ei juuri op-

pimista ja kasvatusta käsitellä yhteisöllisinä tapahtumina ja viittaukset las-

ten väliseen vuorovaikutukseen jäävät vähäiseksi. (Brotherus ym. 2002, 

56.) Lapsilähtöisyys ei kuitenkaan tarkoita lapsen jättämistä omien pää-

hänpistojensa ja halujensa armoille. Aikuisella on velvollisuus oman ko-

kemuksensa kautta olla lapselle luonnollisena esikuvana ja auktoriteettina, 

joka määrittelee rajat. Sitä lapsi tarvitsee tunteakseen olonsa turvalliseksi. 

Lapsilähtöisyys merkitseekin sitä, että lapsi saa olla lapsi lapsen maail-

massa, jossa aikuinen pystyy olemaan aikuinen. Hitaus, rauha lapselle 

kasvaa ja kehittyä ja kypsyä omaan tahtiinsa, ovat lapsilähtöisyyden yti-

messä. (Jantunen M. 2011, 6; Jantunen T. 1996, 13.) 

 

Lapsilähtöisessä kasvatuksessa korostetaan sen vastakkainasettelua aikuis-

lähtöisen kasvatuksen kanssa. Kuitenkin se edellyttää aikuiselta erilaisia 

arvovalintoja ja tavallaan määrittelee, kuinka aikuisen tulee toimia. Vaikka 

lapsilähtöisen ajattelun taustalla voidaankin nähdä lapsen olevan synnyn-

näisesti hyvä, on myös pienessä lapsessa ominaisuuksia ja taipumuksia, 

joita ei välttämättä pidetä suotavina ja joiden ei tulisi antaa vahvistua. Näi-

tä arvovalintoja kasvattajalta edellytetään etenkin moraalisen ja sosiaalisen 

kasvatuksen alueilla. Lainsäädäntö sekä kasvatusta ja opetusta ohjaavat 

asiakirjat ovat lapsilähtöisen kasvatusajattelun kanssa ristiriidassa. Ne vel-

voittavat kasvattajia yhteiskunnan kasvatusjärjestelmässä mm. etukäteis-

suunnitteluun sekä opetussuunnitelmien tekoon. (Brotherus ym. 2002, 56–

57.) Kasvatus on aina sidoksissa vallitsevaan yhteiskuntaan ja aikakauteen 

arvoineen. Se muotoutuu, mutta myös osaltaan muokkaa yhteiskuntaa.  

 

Lapsilähtöisessä kasvatuksessa ilmenee Lasten oikeuksien sopimuksen 

konkreettinen merkitys lasten ja aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa 

sekä kasvatuskäytännöissä. Kasvatusajattelun keskeisinä piirteinä nouse-

vat esiin lasten sisällölliset käsitykset, tunteet ja kokemukset, lasten oi-

keudet ja osallisuus sekä lasten ja aikuisten välisten suhteiden vastavuo-

roisuus. (Kinos & Virtanen 2001, 153.) 

2.4 Lapsilähtöisyys vai lapsikeskeisyys? 

Arjen käytännöt erottavat toisistaan lapsilähtöisyyden ja lapsikeskeisyyden 

käsitteet. Lapsikeskeisyys voidaan nähdä aikuislähtöisen ja lapsilähtöisen 

toiminnan välimuotona, joka hyödyntää elementtejä molemmista ääripäis-

tä. Lapsikeskeisyydessä aikuisen tehtävä on ohjata oppimista ja lapsen 

rooli on olla ohjauksen alainen toimija, kuitenkin siten, että lapsen kiin-
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nostuksen kohteet ovat etusijalla. Lapsilähtöisessä ajattelussa taasen aikui-

sen rooli määrittyy paljolti lapsen lähikehityksen vyöhykkeen pohjalta ja 

lapsi on toimija, joka osallistuu ja tekee päätöksiä. Lapsikeskeisyydessä 

lasten ympäristö on pitkälti aikuisten määrittämä ja toiminnan tavoitteet 

määräytyvät sekä aikuisten että lasten intressien pohjalta. Lapsilähtöisyy-

dessä nimenomaan lasten intressit ja kiinnostuksen kohteet määrittävät 

toiminnan ja sen tavoitteet. (Kinos 2001, 34–36.) Lapsilähtöisyyden ja 

lapsikeskeisyyden eroja selvennän alla olevassa kuvassa (kuva 1).  

 

Kuva 1. Lapsilähtöisyyden ja lapsikeskeisyyden eroja 

2.5 Suomalaisen päivähoidon historia 

Lapsilähtöisyys on saavuttanut suosiota suomalaisten varhaiskasvattajien 

keskuudessa. Tänä päivänä se tuntuu olevan erittäin suosittu käsite, ja mo-

nesti päiväkotien toimintaa mielletään lapsilähtöiseksi. Näin ei kuitenkaan 

ole aina ollut. Tämän vuoksi koen tärkeäksi avata suomalaisen päivähoi-

don historiaa, sitä, miten tämän päivän toimintakulttuuriin on tultu. 

 

Suomalainen lastentarha- ja päiväkotipedagogiikka voidaan Niirasen ja 

Kinoksen (2001, 61) mukaan jakaa neljään eri vaiheeseen: 1) fröbeliläinen 

traditio 2) tuokiokeskeisyyden vaihe 3) pedagogisen hämmennyksen vaihe 

sekä 4) lapsikeskeisyyden renessanssi. 

 

Fröbeliläinen traditio on vaikuttanut suomalaisessa päivähoidossa vahvasti 

aina 1970-luvulle asti. Fröbeliläisyyteen kuului olennaisesti lasten työ ja 

vapaa leikki. Työllä tarkoitettiin erilaisten arkisten askareiden tekemistä. 

Myös erilaiset askartelut, leipominen ja käsityöt kuuluivat viikoittaiseen 

ohjelmaan. Toiminta pohjautui kuukausiaiheisiin, jotka valikoituivat pää-

asiassa vuodenaikojen ja lasten kokemusten perusteella. (Niiranen ym., 

63–65.) 
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Fröbeliläisyyden murentuminen alkoi näkyä päivähoidossa työ- ja toimin-

tatapoihin keskittyneessä ajattelutavassa, joka kuitenkin oli vielä so-

pusoinnussa lastentarhaperinteen kasvatuskäytäntöjen kanssa. Erona oli 

kuitenkin se, että pedagoginen kokonaisnäkemys ja kasvatusfilosofia al-

koivat murtua. Opetus alkoi keskittyä työ- ja toimintatapojen suunnitte-

luun opeteltavien asiasisältöjen sijaan. Fröbeliläisyyden pitkät perinteet 

kuitenkin näkyivät vielä pitkään 1973 voimaantulleen päivähoitolainkin 

jälkeen. (Kinos 2001, 7.) 

 

1970-lukua luonnehtii tuokiokeskeisyys, joka levisi maanlaajuisesti nope-

aa tahtia erilaisten toimintaoppaiden myötä. Tälle ajalle ominaista oli ns. 

ylhäältä alas johdettu opetussuunnitelmallinen ajattelu. Aiemmin päivä-

hoidossa käytössä olleet fröbeliläiset kuukausiaiheet muuttuivat viikkoai-

heiksi, mikä myös toi kiireen ongelmat kasvatustyöhön. Viikkoaiheet eivät 

kuitenkaan saaneet suurta suosiota, jonka vuoksi niiden tilalle muodostui 

niin sanottu viikkojatkumo, jossa yhdistyivät työ- ja toimintatapoihin kes-

kittyvä toteutus sekä ainejakoinen opetussuunnitelma. Musiikille, käden-

taidoille ja liikunnalle oli kullekin oma viikonpäivänsä kuten leikillekin. 

Viikoittaiset sisältöalueet toteutettiin oppituokioina. Viikkojatkumo-

tyyppistä käytännön sovellusta on nähtävissä vielä tänäkin päivänä tavalla 

tai toisella. (Kinos 2001, 7–8; Niiranen & Kinos 2001, 67–69.) 

 

1980-luku kulki paljolti edellisen vuosikymmenen pedagogiikan jäljillä, 

vaikka kasvattajien keskuudessa alkoi nousta esiin myös erilaistuvaa ja 

moninaistuvaa pedagogista ajattelua. Pääosin 1980-luku oli kuitenkin pe-

dagogisesti melko tyhjää aikaa, eivätkä erilaiset oppaat ja kasvatustavoit-

teet kyenneet uudistamaan käytännössä vallitsevaa tuokiokeskeistä toimin-

takulttuuria. Elettiin niin sanottua pedagogisen hämmennyksen aikaa. Päi-

vähoidossa ja opetuksessa tuokiokeskeisyys alkoi kuitenkin herättää kri-

tiikkiä, mutta vasta vuosikymmenen loppupuolella se alkoi saada järjes-

täytyneitä muotoja. (Kinos 2001, 9; Niiranen ym. 2001, 70–72.) 

 

1980-luvulta esiin noussut suomalaiseen päivähoitoon kohdistunut kritiik-

ki konkretisoitui erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden myötä 1980- 

ja 1990-lukujen taitteessa. Kokeilujen ja hankkeiden myötä nousi esiin 

monien päivähoitoon vakiintuneiden pedagogisten tapojen ongelmat: toi-

minnan joustamattomuus, hoitopäivän hajanaisuus, kiireinen päivärytmi, 

lapsen yksilöllisen huomioimisen vaikeus sekä toiminnan laitosmaisuus. 

(Kinos 2001, 9–10.) Kokeilujen myötä pyrittiin muuttamaan päivähoidos-

sa vallitsevia käytänteitä siten, että lapsen omalle aktiivisuudelle ja aloit-

teellisuudelle annettaisiin enemmän tilaa. Tutkimuksissa nousivat esiin 

päiväkotien toiminnan aikuiskeskeisyys, jossa aikuiset suunnittelivat ja 

säätelivät lasten toimintaa. Suunnittelutyön keskiössä oli ensisijaistesti 

toimintatuokiot, jotka kohdistuivat useimmiten koko lapsiryhmälle saman-

aikaisesti. (Niiranen ym. 2001, 73.) 

 

1990-luvusta kehkeytyi näin ollen pedagogisen kehittämisen vuosikym-

men.  Kinoksen (2001, 11) mukaan vuosikymmentä voidaankin nimittää 

päiväkotipedagogiikan lapsikeskeisyyden renessanssi-vaiheeksi, sillä tuo-

na aikana pienten lasten kasvatus elpyi ja syntyi uudelleen. ”Uusdidaktiik-

ka” oppiaineineen nousi esiopetuksen keskeiseksi lähtökohdaksi. Lapsi-
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lähtöinen projektityöskentely alkoi saada kannatusta ja portfoliot, lapsi-

kohtaiset opetussuunnitelmat sekä saduttaminen toivat lapsen ääntä kuulu-

viin ja osallisuuden mukaan pedagogiikan näyttämölle. (Kinos 2001,11; 

Niiranen ym. 2001, 74.) 

 

3 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Tässä pääluvussa esittelen opinnäytetyöni toimeksiantajan sekä tutkimus-

tehtävän ja tutkimuskysymyksen. Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen tutki-

mus ja näin ollen avaan myös tätä kyseistä käsitettä tässä luvussa. 

3.1 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Jaarlin Päiväkodit Oy, lempinimeltään 

”Jappi”, joka on yksityinen päiväkoti Hämeenlinnassa. Japissa on kahdek-

san yksikköä, joissa työskentelee yhteensä noin 35 henkilöä. Jaarlin päi-

väkodin keskeisenä toiminta-ajatuksena on kieli- ja liikuntapainotteisuus, 

sekä kansainvälisyyskasvatus. Japissa on myös runsas retki- ja kulttuuri-

tarjonta. (Varhaiskasvatussuunnitelma n.d.) 

 

Japissa lapsia ja heidän perheitään kannustetaan monipuoliseen ja reippaa-

seen liikuntaan. Liikuntatuokioita pidetään päivittäin niin sisällä kuin ul-

konakin. Lapsen motoriikan yksilöllinen seuraaminen, sekä lapsen mie-

lenkiinnon mukainen taitojen kehittäminen mahdollistuu pienryhmätoi-

minnassa. Sää ei ole este liikkumiselle, sillä lapset ulkoilevat joka säällä. 

Ulkotoiminnassa vuorottelevat ohjatut pihapelit sekä ulkoleikit. Myös 

metsäretkiä tehdään runsaasti. Lähiympäristöä hyödynnetään runsaasti: 

urheilukentät ja sisähallit ovat aktiivisessa käytössä. (Varhaiskasvatus-

suunnitelma n.d.) 

 

Kielipainotteisuus näkyy päiväkodissa toteutettavana varhaisena kielikyl-

pynä: jokapäiväisiä arkitilanteita toteutetaan englanniksi, kielen oppimi-

sessa keskeisellä sijalla ovat kuitenkin leikki ja laulu. Englanninkielen 

käyttö luo pohjan luontevalle ja aidolle kansainvälisyyskasvatukselle sekä 

suvaitsevaisuudelle erilaisuutta kohtaan. Kansainvälisyyskasvatus perus-

tuu hyvään oman kulttuurin tuntemukseen ja tätä tuetaan tutustumalla 

Hämeenlinnan kaupunkiin ja sen historiaan. (Varhaiskasvatussuunnitelma 

n.d.) 

 

Myös pienryhmätoiminta on Jaarlin päiväkodissa keskeisellä sijalla. Pien-

ryhmäpedagogiikka toteutuu päivän kaikissa tilanteissa. Ainoastaan aa-

mun yhteinen ”Circle time” on kaikille yhteinen tapahtuma. Ohjattu toi-

minta, leikkiminen, ulkoilu… tapahtuvat kaikki pienissä ryhmissä, ja tä-

hän päiväkodin lukuista pienet huoneet antavat hyvät mahdollisuudet. 

(Varhaiskasvatussuunnitelma n.d.) 

 

Päiväkodissa toiminnan taustalla vaikuttaa oppimiskäsitys, jossa lapsi 

nähdään aktiivisena ja uteliaana toimijana. Lapsen aktiivisuutta ja oppi-

mishalua sekä itseohjautuvuutta tuetaan luomalla turvallinen oppimisym-
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päristö sekä kannustava ja myönteinen ilmapiiri. Lapsen yksilölliset omi-

naisuudet ja oppimistyylit huomioidaan toiminnassa. Aikuisen tehtävänä 

on huomioida lapsen herkkyyskaudet ja toimia niiden edellyttämällä taval-

la huomioiden lapsen mielenkiinnon kohteet. Osa toiminnasta on aikuisten 

etukäteen suunnittelemia tuokioita ja osa taasen spontaaneita lapsista läh-

töisin olevia opetustilanteita. Lapsen mielenkiinnonkohteita arvostetaan ja 

hänelle tarjotaan innostavaa tekemistä. (Varhaiskasvatussuunnitelma n.d.) 

3.2 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on selvittää Jaarlin päiväkodin varhais-

kasvatushenkilökunnan kokemuksia ja näkemyksiä lapsilähtöisyydestä 

päiväkodissa. Samalla myös toivon herätteleväni henkilökuntaa pohtimaan 

lapsilähtöisyyteen liittyviä asioita omassa työyhteisössään enemmänkin. 

Tutkimustehtävää tukevia tutkimuskysymyksiä ovat: 

 

- Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia lapsilähtöisyyden toteutumisella 

on päiväkodissa? 

- Mitä lapsilähtöisyyden toteutuminen vaatii kasvattajalta ja työyhteisöl-

tä? 

- Millaista lapsilähtöistä toimintaa päiväkodissa toteutetaan? 

3.3 Tutkimuksen luonne 

Opinnäytetyö on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jon-

ka tarkoituksena on tuottaa määrällisen tiedon sijaan laadullista tietoa. 

Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii todellisen elämän kuvaamiseen eli saa-

maan mahdollisimman välitöntä tietoa tutkimuskohteesta. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 1997, 160). Päädyin tekemään opinnäytetyöni kvalitatii-

visena tutkimuksena, sillä kokemukset ja näkemykset lapsilähtöisyydestä 

päiväkodissa pääsevät paremmin esille laadullisessa tutkimuksessa. Tilas-

tojen ja määrien sijasta halusin saada kuvailevaa, ainutkertaista tietoa, jos-

ta olisi hyötyä enemmän myös toimeksiantajalle itselleen. 

 

Hirsjärven ym. (1997,165) mukaan kvalitatiiviselle tutkimukselle ominais-

ta on, että tiedon hankinta ja aineiston koonti tapahtuu luonnollisissa, to-

dellisissa olosuhteissa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa nimenomaan ihmi-

nen on ensisijainen tiedon keruun väline erilaisten mittareiden sijaan. Tut-

kija siis luottaa enemmän omiin havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkitta-

viensa kanssa kuin erilaisilla mittavälineillä hankittuun tietoon. Laadulli-

sen tutkimuksen aineistonhankinnassa suositaan metodeja, joissa tutkitta-

vien näkökulmat ja ääni pääsevät esille. Haastattelumuodoista muun mu-

assa teemahaastattelu sekä ryhmähaastattelu ovat esimerkkejä tällaisista 

aineistonhankinnan metodeista. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohde-

joukko on tarkoituksenmukaisesti valittu ja tutkimuksen toteutus ja suun-

nittelu mukautuu joustavasti olosuhteiden mukaan. Tutkimusaineistoa kä-

sitellään ja tulkitaan ainutlaatuisena tapauksena.  
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4 AINEISTONHANKINTA- JA ANALYYSIMENETELMÄT 

Hirsjärven ja Hurmeen (1982, 39) mukaan ennen tutkimuksen alkamista 

on tehtävä huolellista suunnittelutyötä. Heidän mukaansa suunnittelutyö 

voidaan jakaa kolmeen pääkohtaan: tutkimuksen yleisluontoiseen suunnit-

teluun, varsinaisen haastattelutilanteen toteutuksen ja kulun suunnitteluun 

sekä haastattelun jälkeisen toiminnan suunnitteluun. 

 

Luvut 2 ja 3 keskittyvät tutkimuksen yleisluontoiseen suunnitteluun. Tässä 

pääluvussa avaan varsinaisen haastattelutilanteen toteutuksen ja kulun 

suunnitelmaa sekä haastattelun jälkeisen toiminnan, eli aineiston analyysin 

suunnitelmaa. 

4.1 Teemahaastattelu 

Teemahaastattelulla tarkoitetaan puolistrukturoitua haastattelua, jossa 

haastattelun aihealueet, teemat, on etukäteen määritelty. Teemahaastatte-

lussa ei kuitenkaan ole tarkkoja kysymyksiä eikä teemojen järjestystä tai 

laatua ole ennalta päätetty. (Eskola & Vastamäki 2007, 27; Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2000, 204.) Hirsjärven ym. (2000, 200–202) mukaan 

haastattelun etuna muihin aineistonhankintamenetelmiin verrattuna on se, 

että aineiston keruuta voidaan joustavasti säädellä tilanteen vaatimalla ta-

valla. Haastattelussa päästään myös suoraan kielelliseen vuorovaikutuk-

seen tutkittavan kanssa. Tämä voi aiheuttaa myös haasteita. Haastattelun 

luotettavuutta voi heikentää esimerkiksi se, että haastattelussa on taipumus 

antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia.  

 

Päätin käyttää teemahaastattelua opinnäytetyöni tutkimusmenetelmänä, 

sillä tarkoitukseni oli saada tietoa päiväkodin henkilökunnan näkemyksistä 

ja kokemuksista lapsilähtöisyydestä. Halusin haastattelusta keskustelevai-

sen ja luontevan tilanteen, jotta haastateltavien omat ajatukset tulisivat 

mahdollisimman hyvin esille. Avoin haastattelu olisi ollut liian laaja me-

netelmä, etenkin, kun halusin saada tietoa nimenomaan lapsilähtöisyyteen 

liittyen. Toisaalta taas strukturoitu haastattelu olisi jo ennalta rajannut pois 

jokaisen haastateltavan omakohtaiset kokemukset ja näkemykset, joista 

nimenomaan halusin saada tietoa. Teemahaastattelu sopi tutkimukseeni 

näin ollen parhaiten. 

 

Teemahaastattelussa tutkittavat ilmiöt ja niitä kuvaavat peruskäsitteet 

hahmottuvat jo teoreettiseen viitekehykseen perehdyttäessä. Näiden pe-

ruskäsitteiden ja niiden alakäsitteiden pohjalta rakennetaan haastattelurun-

ko, teema-aluerunko. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 40–42; Tuomi & Sarajärvi 

2009,75.) Teemahaastattelussa haastattelijalla on mielessään joukko erilai-

sia teemoja, joista hän haluaa haastateltavien kanssa keskustella. Teemat 

voivat muodostua teoreettisen viitekehyksen ohella myös intuition perus-

teella, kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin pohjautuen. Tärkeintä tee-

mojen valinnassa on kuitenkin muistaa tutkimustehtävä, johon vastauksia 

ollaan hakemassa, sillä juuri tutkimustehtävä nivoo kokonaisuuden yhteen. 

(Eskola ym. 2007, 34.)  
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Teemahaastattelun teemat (Liite 1) nousevat esiin teoreettisesta viiteke-

hyksestä. Haastattelun pääteemoja ovat: lapsilähtöisyys, lapsilähtöinen 

varhaiskasvattaja, lapsilähtöinen toiminta päiväkodissa, haasteet ja mah-

dollisuudet. Haastattelun sujuvuuden kannalta olen tehnyt itselleni jokai-

sen teeman alle tarkentavia apukysymyksiä, jotka auttavat avaamaan tee-

moja tarkemmin. 

 

Haastattelut toteutin ryhmähaastatteluina, sillä tällä tavoin pystyin saa-

maan tietoa mahdollisimman monen työntekijän ajatuksista ja kokemuk-

sista. Työntekijöiden osallistuminen haastatteluihin tukee myös tutkimus-

tehtäväni tavoitteita saada työyhteisössä aikaan lapsilähtöisyyteen liittyvää 

pohdintaa. Ryhmähaastatteluja järjestettiin neljä. Haastatteluissa oli läsnä 

työntekijöitä eri yksiköistä, sillä halusin näkemysten ja ajatusten vaihtuvan 

myös eri tiimien välillä. Lähtökohtana haastattelujen ajankohdalle oli päi-

vän rauhallisin hetki ruokailun jälkeen. Käytännössä kuitenkin haastattelut 

toteutettiin tilanteiden vaatimalla tavalla joustavasti työyhteisön aikataulu-

ja kunnioittaen. 

 

Ryhmähaastattelu on tehokas aineistonkeruu muoto, sillä samanaikaisesti 

voidaan saada tietoa useammalta henkilöltä samanaikaisesti. Ryhmä voi 

myös auttaa muistamaan sellaisia asioita, joita ei yksin haastattelussa ol-

lessa tulisi välttämättä mieleen. Ryhmähaastattelu on mielekäs erityisesti 

silloin, kun tutkimisen kohteena ovat ryhmän kulttuuriset jäsennykset, nä-

kemykset ja arvot. Toisaalta ryhmä saattaa estää ryhmän kannalta kielteis-

ten asioiden nousemisen esiin. Ryhmässä saattaa olla henkilöitä, jotka läh-

tevät viemään keskustelua tiettyyn suuntaan. Nämä seikat on otettava 

huomioon tuloksien tulkinnassa ja johtopäätöksiä tehtäessä. (Hirsjärvi ym. 

2000, 207.) 

 

Haastattelujen taltiointiin sanelukoneella, sillä en halunnut kirjoittamiseni 

häiritsevän keskustelevaista haastattelutilannetta. Pidin muistiinpanoväli-

neitä mukana siltä varalta, että halusin kirjoittaa muistiin asioita, joista ha-

lusin tehdä tarkentavia kysymyksiä. Ryhmähaastattelun tavoitteena oli 

kuitenkin saada aikaan vapautunut ja avoin keskustelutilanne, jossa haas-

tateltavat käyvät dialogia keskenään annettujen teemojen pohjalta. Pyrin 

ohjailemaan keskustelua mahdollisimman vähän. 

4.2 Tutkimuksen kohde 

Tutkimuksen kohteena oli Jaarlin Päiväkodit Oy:n henkilökunta. Käytän-

nön toteutuksen vuoksi ryhmähaastatteluihin eivät päässeet osallistumaan 

kaikki päiväkodin henkilökunnasta. Ryhmähaastatteluja pidettiin neljä, 

joissa haastateltavia oli yhteensä 13. Halusin haastatteluihin osallistuvan 

mahdollisimman monen työntekijän, sillä tällä tavoin saisin enemmän tie-

toa työntekijöiden kokemuksista ja näkemyksistä lapsilähtöisyyteen liitty-

en. Arjen muuttuvien tilanteiden ja käytännön toteutuksen vuoksi haastat-

teluissa ei kuitenkaan aina ollut paikalla henkilöä joka yksiköstä. Ryhmä-

haastattelujen lisäksi haastattelin myös päiväkodin johtajaa, sillä halusin 

saada myös tietoa hänen ajatuksistaan lapsilähtöiseen varhaiskasvatukseen 

liittyen. 
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4.3 Analyysimenetelmät 

Analyysimenetelmän valinta riippuu tutkimusongelmasta. Pyritään valit-

semaan sellainen analyysitapa, joka tuo parhaiten vastauksen tutkimusteh-

tävään. Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisimpiä analyysikeinoja ovat 

teemoittelu, tyypittely, sisällönerittely, diskurssianalyysi ja keskustelu-

analyysi (Hirsjärvi ym. 2007, 219). Koska opinnäytetyössä aineistonhan-

kinta tapahtui teemahaastattelulla, oli luontevaa käyttää analyysimenetel-

mänä samoihin teemoihin perustuvaa teemoittelua. Aineistonhankintame-

netelmänä käytetyn teemahaastattelun teemat on pohdittu tutkimustehtä-

vän kautta ja näin ollen ne pääpiirteittäin vastaavat analyysimenetelmän 

runkoa. Haastatteluaineiston teemoittelua auttaa teemojen koodaaminen 

litteroidusta aineistosta, jolloin mahdolliset uudet esiin tulleet teemat on 

myös helpompi nostaa esiin.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analysointi tapahtuu luokitellen ja 

jäsennellen erilaisiin teema-alueisiin, sekä koodaamalla aineisto helpom-

min tulkittaviin osiin. Käytännössä aineisto jäsentyy lopulliseen muotoon-

sa vähitellen useiden analysointivaiheiden jälkeen. Keskeistä kuitenkin on 

löytää aineistoa kannatteleva temaattinen kokonaisrakenne, ns. keskeiset 

ydinkategoriat, jotka kuvaavat tutkimuksen kohdetta. Analysointivaihees-

sa on tärkeää löytää keskeiset käsitteet, joiden kautta aineistoa voidaan 

kokonaisuudessaan tarkastella, jotta epäolennainen aineisto voidaan karsia 

pois. (Kiviniemi 2007, 80.) Tässä vaiheessa on erityisesti muistettava tut-

kimustehtävä sekä tutkimuskysymykset. Tuomen ja Sarajärven (2009, 93) 

mukaan aineiston pilkkominen on suhteellisen helppoa, mikäli aineiston 

keruu on tehty teemahaastattelulla, sillä haastattelun teemat jo itsessänsä 

muodostavat aineiston jäsennyksen 

 

5 TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa avaan haastattelujen antia teemoittelun kautta. Olen jakanut 

analysoimani aineiston seuraaviin teemoihin: lapsilähtöisyyden määritel-

mä, lapsilähtöisyys päiväkodin arjessa, projektit lapsilähtöisen toiminnan 

muotona, kasvattajan rooli, haasteet ja mahdollisuudet, sekä koulutuksen 

merkityksestä. Nämä teemat muotoutuivat osittain haastattelun lähtökoh-

taisista teemoista, mutta osa nousi esiin vasta haastatteluista. Koska opin-

näytetyössäni keskiössä ovat kokemukset ja näkemykset, en näe tarpeelli-

seksi eritellä sitä, kuka on kunkin lainauksen sanonut.  

5.1 Lapsilähtöisyys 

Lapsilähtöisyydelle ei haastatteluissa löytynyt mitään yhtä yksiselitteistä 

vastausta. Vastauksissa kuitenkin toistui lapsen aktiivinen rooli tekijänä ja 

toimijana. Lapsilähtöisyys nähtiin nimenomaan aikuisen suhtautumisena 

siihen, ettei lapsi ole objekti vaan subjekti: lapsi on itse tekijä ja kokija.  

Myös Kinos (2001, 30) toteaa, että lapsen tulee olla oppimisprosessissa 

aktiivinen toimija, joka oppii asioita kokeilemalla ja tutkimalla. Eräs haas-



Lapsilähtöisyyttä etsimässä 

 

 

15 

tateltavista toi esille myös näkökulman siitä, että perinteisen opettamisen 

sijaan lapsilähtöisyys tähtää oppimisen tukemiseen.  

 

Se lapsi lakkaa olemasta objekti. Se on subjekti. Se ei ole 

sieltä ylhäältä lapseen kohdistuvia toimenpiteitä, jonka koh-

teena se lapsi on vuosikaudet. Vaan että se on se näkijä ja te-

kijä. Mennään enemminkin siitä opettamisesta siihen oppi-

misen tukemiseen. 

 

Tämänkaltainen näkemys lapsesta subjektina on vahvasti esillä myös sosi-

aalipedagogisessa kasvatustyössä. Sosiaalipedagogiikassa korostuu lapsen 

rooli ennen kaikkea toimijana. Lapsen nähdään ilmaisevan itseään toimin-

tojensa kautta ja tällä tavoin kehittävän ajatteluaan ja tahtoaan. Sosiaalipe-

dagogisesta näkökulmasta toiminta ja kasvaminen tapahtuvat aina yhdessä 

toisten kanssa ja tämän vuoksi toiminnan pohjalle tarvitaan vuorovaikutus-

ta toisten kanssa. (Kurki 2001, 127–128.)  

 

Lasten mielipiteiden, tarpeiden ja mielenkiinnonkohteiden huomioiminen 

ja aktiivinen kuunteleminen nousivat haastatteluvastauksissa selkeästi esil-

le. Niiden koettiin olevan tärkeä peruslähtökohta kaikelle toiminnalle päi-

väkodissa. Kasvattajan tulisi ajatella asioita lapsen näkökulmasta ja mennä 

lapsen tasolle. Toiminnan suunnittelussa ja toiminnan lähtökohtana näh-

dään lapsi, hänen mielenkiinnonkohteensa ja tarpeensa. Ja kun toiminnan 

suunnittelu jo itsessään lähtee lapsesta, on toimintakin jo itsessään lapsi-

lähtöistä. Strandell (1995, 147) toteaa, että kun kasvattaja huomioi lasten 

ehdotuksia ja ottaa ne osaksi omiin suunnitelmiinsa, lasten ja aikuisten 

toiminnot kohtaavat paremmin. 

 

Lapsen ajatukset, mielenkiinnonkohteet ja tarpeet tulee siinä 

esille. Ja se toiminta muokkautuu niitten pohjalta. Koska 

niitten pohjalta taas, kun lapsi tuntee et on tullu kuulluksi ja 

itse saa kokee asioita, niin kyl mä uskon et se vaikuttaa posi-

tiivisesti siihen, miten se kasvaa ja kehittyy ja oppii uusia 

asioita, ja millaisella ilolla se sitä tekee. Ja että kasvattajalle-

han se antaa ihan älyttömästi. Verrattuna siihen, et teet työtäs 

sillee ihan sokeena. Se vuorovaikutus lasten kanssa on ihan 

erilainen. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma koettiin myös lapsilähtöisen toiminnan suun-

nittelun taustalla tärkeäksi siinä määrin, että kun toiminnassa on edustet-

tuina suunnitelman mukaiset orientaatiot, on toiminta myös monipuolista 

ja lapsen edun mukaista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokaisen 

lapsen tulisi tehdä saman verran kaikkea, vaan lapsen yksilölliset piirteet, 

tarpeet ja mielipiteet tulee huomioida käytännössä. Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteissa (2005, 26–27) todetaan, että eri orientaatioihin kuu-

luvat sisällöt ovat aina muokattava tilanteen ja ympäristön mukaan. Kas-

vattajan tulee tuntea lapsiryhmä sekä toimintaympäristö hyvin, jotta hän 

voi soveltaa orientaatioita työssään. Kasvattajan tulee olla tietoinen myös 

siitä, miten kunkin lapsen kasvutapahtumia etenee, jotta varhaiskasvatuk-

sen erilaisten toimintojen avulla voidaan saavuttaa lapsen kehityksellinen 

tasapaino. 
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Jos lapsilähtöisyyttä pysähtyy miettimään ryhmässä niin pian 

huomaa, et jos toimin sillä lailla, et mulla on kaikki eri sisäl-

töalueet huomioituna, ja sit se mitä mä painotan lähtee siitä, 

et jos lapsi on liikunnallinen hän saa paljon liikunnallista 

puolta, ja jos lapsi rakastaa piirtämistä niin annetaan hänelle 

siihen virikkeitä ja erilaisia kuvallisen ilmaisun menetelmiä 

ja tapoja, ja seurataan kuinka lapsi on siitä innostunut, niin 

silloin ollaan hyvällä tiellä. 

 

Lapsikeskeisyyden käsite nousi myös esiin haastatteluissa. Yksi haastatel-

tavista oli pohtinut lapsikeskeisyyden ja lapsilähtöisyyden eroavuuksia jo 

aiemminkin. Hänen mukaansa lapsikeskeisyys on kasvattajan lähtökohtai-

nen ajatus lapsesta aktiivisena ja taitavana toimijana, kun taas lapsilähtöi-

syys näkyy enemmän käytännön kohtaamisessa ja lasten huomioimisessa. 

Esiin noussut lapsikeskeisyyden termi oli monille vieraampi käsite, kuin 

lapsilähtöisyys. Näiden kahden termin eroa oli monen vaikea hahmottaa. 

 

Lapsikeskeisyydessä toiminta on suunniteltu palvelemaan 

lapsia ja lasten aktiivisuutta. Lapsia ei aliarvioida, vaan lapsi 

nähdään taitavana. Se on lapsikeskeisyyttä. Lapsilähtöisyys 

on sitä, mitä me kaikki tehdään ryhmässä: huomioidaan yksi-

lö, ryhmän toiveet, heidän jaksaminen, koska sekin lähtee 

lapsista, sekä arjen tilanteet. 

5.2 Lapsilähtöisyys päiväkodin arjessa 

Mä oon kokenut sen, että lapset on meidän asiakkaita, että 

alussa en niin keskittynyt siihen, mut nyt et aamulla kun lap-

set tulee niin mä keskityn siihen lapseen, et vanhemmat 

huomaa et mä huolehdin siitä lapsesta, ja iltapäivällä mä 

keskustelen vanhemman kanssa. Oon ite kokenut sen hyväk-

si. Mä siinä aamulla meen niinku siihen lapsen tasolle. Se ei 

ole pitkä aika, toiselle se voi olla 30 sekuntia, se että sä otat 

kontaktin lapseen ja tulee se luottamus ja turva, niin mä 

miellän lapsilähtöisyyden vielä enemmän siihen et on perus-

turva ja se toiminta tulee sieltä. 

 

Kysyin haastateltavilta siitä, miten lapsilähtöisyys näyttäytyy päiväkodin 

arjessa ja toiminnassa. Vastauksista nousi esille lapsen kunnioittaminen ja 

kuunteleminen arkisissa tilanteissa, huomioiminen ja vuorovaikutus. Lap-

silähtöisyyttä kuvailtiin herkkyytenä havaita lapsissa niitä mielenkiinnon-

kohteita, ja kykyä tarttua niihin. Karlsson (1999, 130–131) toteaa, että las-

ten ajatuksia huomioidessa ja heitä aidosti kuunneltaessa vuorovaikutuk-

sesta lapsen ja aikuisen välillä muodostuu kaksisuuntainen. Kun lapsen 

mielenkiinnon kohteet otetaan huomioon, voi toimintakin saada uusia 

muotoja. 

 

Jos ajattelee just semmosta lapsilähtöisyyden helmee, ni se 

vois olla semmonen, et ollaan vaikka metsässä ja sinne men-

nään sillä fokuksella et mennään bongaa sieltä erilaisia ötö-
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köitä, mitä sieltä löytyy. Yhtäkkiä lapset huomaa, et siellä 

onkin kukkia, ja ne ötökät jää sivuun. Sillon kasvattaja onki 

sitte et ”Voi vitsi, meidän pitikin tutkia niitä ötököitä, mut 

kaikki onkin kiinnostuneita kukista, no aletaan tutkia noita 

kukkia ja että minkälaisia niitä kukkia on”. Et se lähteeki 

ihan niinku eri urille ja aletaankin tekee sitä mistä lapset on 

kiinnostuneita. Ja siihen pystyy liittämään sen et katoppas 

kukan päällä onkin mehiläinen et siihen kuitenkin saa sitä 

ötökkäasiaakin. 

 

Haastateltavat kokivat lasten havainnoinnin arjessa tärkeäksi myös siltä 

osin, että tällä tavoin voidaan huomioida lapsi yksilöllisesti erilaisissa ti-

lanteissa kuten ruokailussa, vapaassa leikissä ja ryhmätoiminnoissa. Brot-

heruksen, Hasarin ja Helimäen (1990, 86) mukaan varhaiskasvattajan on 

havainnoitava lasta, toimittava heidän kanssaan ja perehdyttävä lapsen ke-

hitykseen ja tarpeisiin, jotta hän voi saavuttaa herkkyyden ja taidon oppia 

tuntemaan lapsi. Havainnointi toimii perustana suunnittelulle, toteutuksel-

le ja arvioinnille. Lapsen yksilöllisen havainnoinnin lisäksi on tärkeää 

huomioida myös lapsiryhmä, sen dynamiikka, ilmapiiri sekä tarpeet. 

 

Tiedetään, mistä kukakin tykkää, tiedetään siinä ruokailuti-

lanteessa, otetaan se huomioon siinä tilanteessa. Yhdellä lap-

sella oli sellaista periaatteellista juttua, mut kun ei siihen 

kiinnitetä erityistä huomiota, niin nyt siitä on menny se hoh-

to pois, niin nyt se jo syökin jotain. Se porukka vuoden aika-

na tekee tehtävänsä. Muut syövät, niin alkaa itsekin syö-

mään. 

5.3 Projektit lapsilähtöisen toiminnan muotona 

Kysyin haastatteluissa siitä, millaista lapsilähtöistä toimintaa he olivat itse 

toteuttaneet päiväkodissa. Useissa vastauksissa nousi esille erilaiset pro-

jektit. Kinos (2001, 41–42) määrittelee projektin lapsilähtöisen pedagogii-

kan ohjelmalliseksi käsitteeksi. Projekti on hänen mukaansa työkokonai-

suus, joka ei ole sidottu tiettyyn aikaan tai jaksoihin, siitä ei myöskään 

tehdä pitkäaikaisia etukäteissuunnitelmia, sillä lapsilähtöinen projekti syn-

tyy pääosin spontaanisti. Projektit etenevät näin ollen omia aikojaan: toiset 

ovat lyhytkestoisempia ja toisia ei voi edes hahmottaa käytettävän ajan 

puitteissa.  

 

Lähtökohtana projekteissa on haastateltavien mukaan lasten mielenkiin-

nonkohteet ja toiveet. Lapsilta oli joko kysytty, mikä heitä kiinnostaa, mis-

tä he haluaisivat projektia tehdä, tai lasten mielenkiinnonkohteita oli ha-

vainnoitu arjessa ja niiden pohjalta annettu lisävirikkeitä tämän toiminnan 

rikastuttamiseksi. Teematyöskentelytyyppinen toiminta Kinoksen (2001, 

38–39) mukaan perustuu juuri lapsen omaan ajatteluun ja tutkimiseen. 

Opettajien tehtävänä tällaisessa toiminnassa on tietoisesti tarttua lapsen 

maailmaan ja auttaa lapsia ymmärtämään heitä kiinnostavan teeman sisäl-

töjä.  
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Lohikäärmeprojekti. Se oli kaiken muun ulkopuolella, niin 

sitte vaan, kun oli se lohikäärmekirja, me alettiin lukemaan 

sitä ja sitte ne halus piirtää ja maalata. Lopulta tehtiin muna, 

kun siinä kirjassa on niitä erilaisia munia ja kaikkea. Niin 

lapset sai itse päättää, mitä tehdään seuraavalla viikolla. Lap-

set sai valita, mitä siitä kirjasta lukea. Ne halus sen kirjan 

leikkiin mukaan. Siinä ei ollut semmosia asioita, että siihen 

ois pitänyt sisällyttää joku juttu. Pihalla leikittiin semmosia 

lohikäärmeleikkejä ja kaikkee. 

 

Siitä ötökkäjutusta, kun on huomannu, et ne on kiinnostunu 

niin sit on vaan enemmän kannusta niitä siihen. Et on hakenu 

kirjastosta kirjoja ja on ensi luettu niitä yhessä ja menty pi-

halle ja laitettu niitä ötököitä purkkeihin. Tutkittu, et mitä ta-

pahtuu, kun laitetaan hämähäkki ja muurahainen samaan 

purkkiin. Jos laittaa muurahaisen ja toukan, tai mitä vaan. Et 

ammentanu siitä ötökkäteemasta, kun se kiinnostus on tullu 

niiltä lapsilta iteltä. Se on kestäny ainakin viimesen pari 

viikkoo ja ollu aikasemminkin. Ja nyt se kiinnostaa muitakin 

kuin viskareita. 

 

Kinoksen (2001, 38) mukaan lapsilähtöisissä projekteissa tulevat esiin 

kaikki olennaiset asiat ja ilmiöt, jotka ovat elämälle välttämättömiä. Var-

sinkin lasten ideoimissa ja suunnittelemissa pitkäaikaisissa projekteissa to-

teutuvat niin matemaattiset ja taiteelliset orientaatiot, mutta myös sosiaali-

set ja uskonnolliset kysymykset. 

 

Projektien toimintamuotoina käytettiin kädentaitoja, kuvataidetta, musiik-

kia, kirjallisuutta ja erilaisia tutkimisen muotoja. Useimmiten projektit oli-

vat olleet yhden kasvattajan ja tietyn ryhmän keskinäisiä projekteja, toisin 

sanoen niiden, jotka siitä olivat alun perin kiinnostuneita. Osa projekteista 

oli tietyn lapsiryhmän, kuten viskareiden, omia projekteja, joissa kaikki 

olivat olleet osallisina.  

 

Mulla oli viskariprojekti. Kyllähän mä johdattelin, et me ote-

taan yhteinen projekti, mut ne sai itekseen miettiä ilman et 

oli kavereita kuulemassa, ja mä otin ne yksitellen siihen ja 

kysyin et mistä ne ois kiinnostuneita, mistä ne haluis tehdä. 

Niistä tulleista sitte äänestettiin ja me tehtiin merirosvopro-

jekti. Me tehtiin keppinuket, ne keksi itte sadun, ne askarteli 

pahvista oman merirosvolaivan ja me luettiin merirosvokir-

jan. Ne sai ite keksiä, legoninja juttuja ja kaikkea. Se oli hy-

vin pitkälti lapsilähtöinen. 

 

Elokuvaprojekti viskareiden kanssa, aiheena oli lapsilähtöi-

syys. Annettiin yhteinen teema: sankaruus. Sen pohjalta 

muuten lapset käsikirjotti, mä autoin ja jouduin ohjaamaan 

siinä mielessä, et sanoin mitä voidaan kuvata, et mitä on käy-

tännössä mahdollista tehdä. Muuten se oli niiden ohjaama, 

käsikirjottama, suunnittelema ja tekemä se itse tarina siinä. 

Ne sai näytellä sen ite ja pukee päälle, mitä ne ite halus, 
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näyttää ja kuulostaa siltä miltä ne halus. Sillai ohjasin, et nyt 

on pelottava kohtaus, et sun täytyy näyttää siltä et sä pelkäät. 

Mut muuten koin et se oli tosi lapsilähtöinen projekti ja on-

nistuin siinä. Se tuntui tosi hyvältä ja siitä tuli tosi hyvä. 

5.4 Kasvattajan rooli lapsilähtöisessä toiminnassa 

Herkkyys nähdä se lapsi, tuntea lapset, herkkyys havainnoi-

da ja päästä siihen lapsen maailmaan, lapsen tasolle. On 

valmis soveltaa omaa toimintaa ja olla joustava, mut just sil-

lee et näkee sen lapsen. Ymmärtää et sillä lapsella on omat 

ajatukset, mistä se on kiinnostunut. Kokoajanhan me ohjail-

laan lapsen ajatusta johonkin suuntaan päin meidän omilla 

valmiiksi suunnitelluilla asioilla, mut mitä sieltä sit puhkee 

niin nähdä se ja antaa sille se tila ja sehän just on se lapsiläh-

töinen ajatus. 

 

Kasvattajan roolilla on haastateltavien mielestä suuri merkitys lapsilähtöi-

sen toiminnan toteutumiseen. Kasvattajan, joka haluaa ja toimii lapsiläh-

töisesti on pystyttävä havainnoimaan lapsia ja hänellä tulee olla herkkyyttä 

aistia lapsista nousevia ajatuksia ja mielenkiinnonkohteita ja tarpeita. 

Karlssonin (1999, 55) mukaan on tärkeää, että kasvattajalla on mahdolli-

suus ylläpitää omaa herkkyyttään lasten kuuntelemisen ja seuraamisen 

suhteen. Hänen mukaansa kasvattajan tulee arvostaa lasten omia ajatuksia 

ja aloitteita sekä tuntea lapsi ja lapsiryhmä, jossa hän työskentelee. Mm. 

nämä edellä mainitut seikat vaikuttavat hänen mukaansa lapsen asemaan 

positiivisesti. 

 

Kasvattajan tulee olla tietoinen omasta roolistaan ryhmässä ja siitä, millä 

tavoin hän vaikuttaa lasten toimintaan ja oppimiseen. Tiedostaessaan tä-

män, hän osaa antaa oikeanlaisia virikkeitä rikastuttaakseen lapsesta itses-

tään kumpuavaa innostusta toimintaa kohtaan. Hänellä on myös vahva 

kasvatusajatus siitä, miten lapsista lähtevä toiminta tukee heidän koko-

naisvaltaista kehitystään. Strandellin (1995, 184–185) mukaan aikuisen 

tehtävänä päivähoidossa onkin juuri olla läsnä ja luoda puitteet lasten 

omalle toiminnalle. Hänen mukaansa lapset eivät ole riippuvaisia aikuisen 

tarjoamista virikkeistä ja ohjauksesta, vaan usein riittää, että aikuinen on 

lähettyvillä. Strandellin mukaan aikuisen rooli on olla välillisesti aktiivi-

nen, jolla hän tarkoittaa sitä, että kasvattajan tehtävänä on tukea lapsia 

omatoimisuuteen, tekemään omia valintojaan ja käyttämään luotuja puit-

teita hyväkseen. 

 

Aikuisella on avaimet rikastuttaa sitä, tuoda jotain sellaista 

mitä lapsi ei osaisi itse ajatellakaan. Että kehitellä sinne niitä 

palikoita, mistä lapsi voi valikoida ja itse rakentaa. Tilaa lap-

sen omalle oivallukselle, että ei syötetä niitä vastauksia heil-

le vaan he saavat itse oivaltaa ja keksiä sen pyörän uudelleen 

joka kerta. Me ei olla antamassa niitä valmiita vastauksia jo-

ka asiaan. Se vapauttaa meidätkin siitä, ettei meidän tarvitse 

tietää niitä vastauksia. Voidaan lähteä yhdessä niitä tuki-

maan. 
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Siellä taustalla on se kasvatusajatus, vaikka te laulatte Front-

side Ollieta, niin te harjoittelette samalla laulamista, äänen-

käyttöä ja esiintymistä, oman vuoron odottamista, hiljaisuut-

ta, taukoa, tuleehan siinä ne kaikki samat asiat oli se Frontsi-

de Ollie tai joku muu. 

 

Lapsilähtöiseltä varhaiskasvattajalta vaaditaan heittäytymiskykyä ja jous-

tavuutta. On kyettävä heittäytymään mukaan lasten ideoille ja ajatuksille, 

vaikka ne tuntuisivat mahdottomilta. Useimmiten esteenä lapsilähtöiselle 

toiminnalle eivät ole ulkoiset puitteet vaan aikuisen oma ajatus siitä, mikä 

on mahdollista ja mikä ei. Toisaalta kasvattajalta vaaditaan myös jousta-

vuutta siihen, että omat suunnitelmat eivät aina menekään niin, kuin on 

suunniteltu, mikäli lapset lähtevätkin viemään toiminnan suuntaa toiseen.  

 

Vaikka itellä ois jokin suunniteltu homma, mitä tehdään las-

ten kanssa, ja sitten se lähteekin yhtäkkiä ihan toiselle rai-

teelle lasten toimesta, hyvälle raiteelle, niin että on valmis 

antautumaan siihen, lähdetään tekemään sillä tavalla mikä on 

heille mielenkiintoista sillä hetkellä. 

 

Kuunteleminen ja herkkyys aistia lapsia nousivat haastatteluissa vahvasti 

esille. Kasvattajan tulee kuunnella ja havainnoida lapsia jo suunnitelmiaan 

tehdessä, jotta lähtökohtaisesti toiminta olisi jo lapsilähtöistä. Kuuntelemi-

sen myötä kasvattajalle aukeaa mahdollisuus vastata lapsen tarpeisiin ja 

toiveisiin paremmin. Karlssonin (2003, 33) mukaan on tärkeää, että aikui-

nen kuuntelee ja on aidosti kiinnostunut lasten tavasta hahmottaa asioita. 

Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan aikuisen on myös osoitettava se käytännös-

sä, konkreettisilla teoilla käyttämällä lapsilta kuulemaansa toiminnassa. 

Karlssonin mukaan kasvattajan ammatillisuuteen kuuluukin lapsen maail-

maan syventyminen. Lapsilta tullut tieto ja kokemus tulee ottaa toiminnan 

suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskiöön. 

Sä aistit sitä lapsiryhmää ja oot vaan tosi herkkä sille, että 

mistä ne lapset on innostuneita ja kiinnostuneita. Mitä on ne 

asiat, mitä niitten kanssa pitäis tehdä, jotta sä saat sen ryh-

män aktiivisesti mukaan, jotta ne ei kuljeskele pitkin levot-

tomana. 

Haastateltavien mukaan on myös tärkeää antaa lapselle aikaa, että hän eh-

tii valmistautua siihen, mitä tulee tapahtumaan. Myös rutiinit ja tavat tuo-

vat lapselle turvaa arjen muutoin muuttuvissa tilanteissa. Niikon (2008, 

70) mukaan selkeä päivärytmi tuo lapselle turvallisuuden tunnetta. Hänen 

mukaansa päivärytmin tuoma selkeys ja säännönmukaisuus säästävät lasta 

myös turhilta odotteluilta. 

Esitin haastatteluissa kysymyksen myös siitä, millainen ei ole lapsilähtöi-

nen varhaiskasvattaja. Vastauksissa nousi vahvasti esille kasvattajan oma 

etu ja laiskuus. Haastateltavat kokivat, että omien tuntemusten ja mielty-

mysten mukaan toimiva varhaiskasvattaja ei voi toimia silloin lapsilähtöi-

sesti. Järkähtämättömästi suunnitelmien mukaan etenevän kasvattajan 

toimintaa ei myöskään nähty lapsilähtöisenä, ellei hän ollut valmis muut-

tamaan suunnitelmiaan tilanteen niin vaatiessa. Kinoksen (2001, 23) mu-
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kaan juuri perinteisen päivähoitotoiminnan taustalla vaikuttaa aikuisen 

suunnitelmat. Hän toteaa perinteiseen kasvatusmalliin kuuluvaksi aikuisen 

roolin opettajana ja arviointikriteerien asettajana, jolloin lasten tehtäväksi 

jää ainoastaan suunnitelman toteuttaminen. Tässä korostuu aikuisen rooli 

aktiivisena, tavoitteet toteuttavana ja lapsi taas passiivisena, tiedon vas-

taanottajana. 

 

Hyvä suunnittelutyö on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Suunnittelun myötä 

voidaan välttää tilanteita, joissa aikuinen tekee lasten puolesta. Toisaalta 

myös toiminnan etukäteissuunnittelulla mahdollistetaan lapselle monipuo-

liset oppimiskokemukset. Suunnitelmasta voi aina joustaa, mutta jos suun-

nitelmaa ei ole, ollaan tyhjän päällä. Suunnittelu ei näin ollen ole järkäh-

tämätöntä aikuisen vallankäyttöä, vaan mahdollisuuksien avaamista lapsen 

kokemuksille. (Helenius 1993, 65–68; Helenius & Korhonen 2008, 183–

187) 

 

Puhuttiin laiskuudesta, sorrun itsekin tähän joskus, laiskuu-

desta siihen, et joskus miettii et itseä ei huvita. Mut pitäs ve-

tää se niin, et sillä ei ole mitään merkitystä, jos minua ei hu-

vita, mutta jos lapsia huvittaa, niin kyllä minunkin on pako-

tettava itseni siihen. Silloin mä oon toiminu lapsilähtöisesti.  

 

Lapsilähtöisyys ei suinkaan ole sitä, että tehdään sitä, mitä 

lapsi haluaa, vaan että aikuinen ymmärtää, mikä on lapsen 

parhaaksi. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että aikuisen oma in-

tressi ja halu siitä, et miten haluaisin tänään päivän viettää, 

niin se ei ole lapsilähtöistä ajattelutapaa.  

5.5 Haasteet 

Haastatteluissa esitin kysymyksen siitä, millaisia haasteita lapsilähtöisyy-

den toteutumisella on. Päiväkodin henkilökunnan kokemukset lapsilähtöi-

syyden haasteista ja ongelmakohdista päiväkodissa kuvasivat pitkälti niitä 

samoja asioita, joita jo 1990-luvun päivähoitoon kohdistuvissa hankkeissa 

ja tutkimuksissa nousi esiin. Rusanen ja Lahikainen (1991) kuvaavat tut-

kimuksessaan päiväkodin toimintatapojen vaikutusta aikuisiin, lapsiin ja 

heidän välisiin suhteisiinsa.  Esimerkiksi lapsiryhmien suuri koko tuo esiin 

ongelman siitä, että suuri osa kasvattajan energiasta kuluu lapsiryhmän 

koossa pitämiseen. Toimintojen samanaikaisuus sekä suunnitelmista kiinni 

pitäminen johtivat päivähoidossa myös siihen, ettei lapsilla ollut riittävästi 

aikaa ja tilaisuuksia vapaaseen yhdessäoloon. (Niiranen ym. 2001, 73–74.) 

 

Muun muassa ryhmäkokojen vuoksi päiväkodin henkilökunta koki lapsen 

yksilöllisen huomioinnin haasteelliseksi. Kuitenkin lapsilähtöisyyden to-

teutumisen nähtiin olevan juuri se muutosvoima, jolla tämänkaltaiset on-

gelmat saadaan korjatuksi. Toisaalta esiin nousi myös varhaiskasvattajaa 

haastavia tekijöitä kuten keskeneräisyyden sietäminen ja vanhoista kaa-

voista poisoppiminen. 
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5.5.1 Ryhmäkoko 

Ryhmäkoon koettiin vaikuttavan lähinnä toiminnan käytännön toteuttami-

selle, sillä joissain tilanteissa asetusten mukaiset suhdeluvut eivät antaneet 

mahdollisuutta esimerkiksi poistua päiväkodilta lähiympäristöön. Toisaal-

ta myös yksilön huomioiminen suuressa ryhmässä koettiin haastavaksi. 

Pienryhmäpedagogiikan toteuttaminen koettiin tähän toisaalta hyväksi rat-

kaisuksi, sillä pienryhmässä lapsi yksilönä tulee huomioiduksi helpommin 

kuin suuressa ryhmässä. Toisaalta haastatteluista nousi esiin pohdintaa sii-

tä, että pienryhmälähtöisesti toteutettu toiminta ei aina välttämättä anna 

mahdollisuutta huomioida yksilöitä. Brotheruksen ym. (1990, 100) mu-

kaan pienryhmissä tapahtuva ohjaus mahdollistaa lapsen yksilöllisten tar-

peiden huomioinnin kokoryhmäohjausta paremmin. Kasvattajan tehtävänä 

on tilanne- ja tavoitekohtaisesti kuitenkin katsoa, mikä ohjaustapa sovel-

tuu käyttöön parhaiten. 

 

Kyl mä koen et, kun on iso porukka ja aikuisia on vähän, 

niin se on haastavaa. Et just sulla on 10-12 lasta sun ryhmäs-

sä, ja jos päivän tavoite on pitää se ryhmä kasassa, niin se ei 

ole kovin lapsilähtöistä. Arjen sujuvuuteen se vaikuttaa, et 

arki ei välttämättä ole niin järjestelmällistä kuin haluasi. Eh-

kä se on aikuisista kiinni. 

 

Kinoksen (2001, 28) mukaan päiväkotien toimintamalliin on liittynyt kes-

keisesti lasten toimintojen yhtäaikaistaminen, jonka seurauksena lapset 

joutuvat mukautumaan koko ryhmän toimintaan, joka taas on sidoksissa 

tiettyihin aikatauluihin. Tämänkaltainen aika- ja ryhmäsidonnaisuus on 

Kinoksen mukaan lasten päivää kontrolloivaa ja säätelee myös lapsen 

mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Niikko (2008, 70) tote-

aa, että päiväkotien tilajärjestelyillä sekä pedagogisilla menetelmillä on 

tärkeä merkitys kasvatus- ja opetustoiminnan sekä perushoitotilanteiden 

sujuvuuteen. Tällaisina menetelminä hän näkee esimerkiksi ulosmenon 

rytmittämisen, siirtymätilanteiden organisoinnin sekä kasvattajien toimin-

nan suunnittelun.  

 

Päivärutiinit rajoittaa, jos jollain on jokin kiva juttu menossa, 

et täytyy repäistä siitä pois, kun on se ja se aika.  Kun on nii-

tä lapsia niin paljon, niin ei voida mennä joka ikisen ehdoil-

la.-- Lapsilähtöisyys kärsii siitä, että on isot ryhmät. Ei pysty 

niin yksilöllisesti huomioimaan. 

Myös arkirutiinit koettiin lapsilähtöistä toimintaa haastavana tekijänä. 

Haastateltavat pohtivat mm. sitä, että missä määrin esimerkiksi ennalta 

suunnitellut liikuntasalivuorot vaikuttavat lasten vapaaseen leikkiin. Lap-

sille suodut mahdollisuudet harrastaa päiväkotipäivän sisällä koettiin hy-

väksi, vaikka esiin nousi myös vapaalle leikille jäävän ajan merkitys. Ta-

sapainoilu näiden kahden välillä osoittautui haasteeksi erityisesti kasvatta-

jalle. Hakkaraisen (2008, 129) mukaan varhaiskasvatuksen suurimpia on-

gelmia arjessa on juuri leikkiajan vähäisyys. Hänen mukaansa leikille ei 

jää riittävästi aikaa muun toiminnan vuoksi, mikä vaikuttaa lasten yhteis-

leikkien sujuvuuteen. 
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Mä en tiedä, kuinka paljon pystytään aidosti siihen, että onko 

sen pakko lähtee sinne salille, et voisko se jäädä tohon siksi 

aikaa rakentelemaan. Yliluvut jää, mutta tilanne on hallin-

nassa. Harvinaista on, että näin tapahtuu. 

  

Se on täällä haaste, et on hyvää et on niitä mahdollisuuksia, 

mut aika ajoin tulee semmonen olo, et lapset janoaa vapaa-

seen leikkii, saa olla ja tehdä omia juttuja, omien lelujen 

kanssa leikkimiseen, mitä ei aina pysty ottamaan siihen toi-

minnan sisällöksi. 

5.5.2 Keskeneräisyyden sietäminen 

Lapsilähtöisyys luo haasteita myös kasvattajalle siinä määrin, että on opit-

tava sietämään keskeneräisyyttä ja opittava pysähtymään ja havainnoi-

maan lapsia.  Keskeneräisyyden sietämistä pohdittiin pääosin lasten leik-

kien jättämisestä levälleen, jotta lasten leikkien jatkuvuutta voitaisiin pa-

remmin tukea. Haastatteluista nousi esille myös haastavana tekijänä se, 

miten vaikea on vanhoista tavoista päästä eroon, kun jotkin toimintatavat 

ovat iskostuneet niin syvälle.  

 

Täytyy siedättää aikuisia siihen, että jotain jää levälleen. Jo-

ku hyvä leikki, ei sitä voi siivota vaan se voi jäädä siihen. 

Siihen täytyy tiedostaen suhtautua. Tää voi olla tässä leväl-

lään. Se on palkitsevaa, kun se leikki jatkuu seuraavana päi-

vänä , se on hieno juttu. Se ei ole aina yksinkertaista. 

 

Me aikuiset välillä puututaan liikaa. Voi, kun katsottais en-

sin. Me ollaan liian nopeita, ei käytetä aikaa tai mietintää sii-

hen, et onko lapsilla ollu toimintaan jokin tarkoitus. Hätiköi-

dään ennekuin tajutaan tilanne. Mutta täytyy myös osata 

pyytää anteeksi. Sitä jumittuu niihin tapoihin, että miten on 

ennen tehty. 

 

Tärkeänä ja myös haastavana pidettiin ajanhermolla pysymistä. Kun kas-

vattaja tietää, millaiset asiat ovat esimerkiksi median puolelta lapsille tut-

tuja, hänen on helpompi vastata lasten toiveisiin ja mielenkiinnonkohtei-

siin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 21) mukaan kasvat-

tajan onkin tunnettava myös todellisuutta, jota lasten leikit heijastavat ja 

näin ollen myös seurattava esimerkiksi populaarikulttuuria, jonka oleelli-

sena osana median kaikkine väylineen on.  

 

Ja meillä on perus kevätjuhlaohjelmatkin jo, et kyllä niissä 

huomaa jo, et niille opetetaan joku hiiriruno, koska se on sö-

pö ja vanhemmat tykkää siitä. Eihän se ole mitenkään lapsi-

lähtöistä. Mut sit niillä on joku Frontside Ollie esitys, niin 

siitä ne on ihan tohkeissaan, kun ne ite tykkää siitä. Ehkä sii-

nä on joku ajanhermolla pysyminen. Se, että sä tiedät mistä 

ne tän päivän lapset innostuu ja mistä ne tykkää. 
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5.6 Ohjaavat asiakirjat 

Haasteena lapsilähtöisyydelle nähtiin myös taustalla jo suunnittelussa käy-

tettävät ohjaavat asiakirjat. Haasteena koettiin nimenomaan se, miten saa-

da sisällytettyä kaikkia osa-alueita toimintaan silloin, kun se lähteekin las-

ten toimesta aivan eri urille. Haastateltavien mukaan siinä vaaditaan kas-

vattajalta paljon, erityisesti kykyä tuoda näitä eri elementtejä toimintaan 

silloinkin, kun suunnitelmat muuttuvat. Hakkaraisen (2008, 129–131) mu-

kaan jo varhaiskasvatussuunnitelman perusteet asettavat kasvattajalle suu-

ria haasteita. Kasvattajien tulisi ymmärtää leikin merkitys keskeisenä toi-

minnan muotona varhaiskasvatuksessa ja samalla kehittää leikeissä lapsen 

mielikuvitusta, luovuutta jne. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

leikin ja sisältöorientaatioiden suhdetta ei ole jäsennelty, minkä vuoksi ar-

jen toiminnassa sisältöjen systemaattinen opettaminen lisääntyy. 

 

Semmosta herkkyyttä olla joustava ja muokata niitä suunni-

telmia, et se voi lähteä kokonaan ihan eri urille se toiminta, 

mut et sisällyttää just niitä suunniteltuja asioita sinne eri ta-

valla. Siinä on just se haasteellisuus siinä lapsilähtöisyydes-

sä. Mut sehän vaatii ihan hirveesti, kun miettii et nää tietyt 

asiat pitäis toteutua, ne lukee jo vasuissa ja kaikissa ohjaa-

vissa asiakirjoissa. Kynnys, et miten mä saan sen toteutettua 

jos aletaankin tekee jotain muuta hommaa, et se onkin se 

haaste. Se, et niitä elementtejä pystyy siihen kyl tuomaan, 

mut silloin pitää taas sitä omaa ajatusta kääntää. Suunnittelu-

työkin on semmonen koko lukuvuoden kestävä prosessi, et 

se muokkautuu koko ajan niiden lasten mukaan. 

5.6.1 Ohjattu toiminta vai vapaa leikki? 

Tasapainoilu ohjatun pienryhmätoiminnan ja lasten vapaan leikin välillä 

koettiin myös haastavaksi. Haastateltavien mielestä leikki on erityisen tär-

keää lapselle, mutta myös ohjattua toimintaa on oltava, eikä kaikki voi 

mennä täysin lasten ehdoilla. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

(2005, 20–21) todetaan leikin olevan lapselle luontainen tapa toimia. 

Leikki on toimintaa, joka on lapselle mielekästä ja johon hänellä on moti-

vaatio. Pienten lasten oppiminen tapahtuukin pääosin leikin kautta. Haas-

tateltavat kokivat, että leikillä on suuri merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle 

kehitykselle, mutta tasapainoilu aikuisjohtoisen ohjatun toiminnan ja las-

ten vapaan leikin välillä voi joskus tuntua pulmalliselta. 

 

Kun töitä tekee, niin siinä oppii rentoutumaan. Me ollaan ai-

ka kunnianhimoisia ja siinä on vaarana se, että jos sen koko-

naan heittää niin, että meillä on hyvä suunnitelmat ja täällä 

todella pyritään maailman laadukkaimpaan varhaiskasvatuk-

seen, niin se on aika tiukkapipoista hommaa. Tai jos taas 

lapsilähtöisyydessä annetaan lasten vaan leikkiä ja leikkiä, ja 

se menee löysäilyksi, eikä lapset muuta tee. Arvostan leik-

kiä, mutta kyllä täytyy niiden lasten tehdä muutakin. 
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Vaikka oot tehny jonku suunnitelman, et nyt lähetään met-

sään. Ja sulla on joku ryhmä mielessä. Ja sit siinä on joku 

yks lapsi, joka ei haluakaan lähtee ja sillä on joku tosi kiva 

vapaaleikki kaverin kanssa. Onko se lapsilähtöistä ottaa se 

väkisin mukaan, kun oot suunnitellu niin vai jättää se siihen 

vapaaseen leikkiin, vaikka siltä jäis se pienryhmätoiminta 

siltä osin vähäisemmälle? 

5.6.2 Yhteistyö vanhempien kanssa 

Haastatteluissa nousi esille vanhempien vaikutus lapsilähtöiseen toimin-

taan. Haastateltavat kokivat haasteelliseksi vanhempien toiveiden, lapsen 

toiveiden ja henkilökunnan näkemyksen yhteensovittamisen erilaisissa ar-

jen tilanteissa. Toisaalta koettiin myös haasteena se, miten saada van-

hemmat näkemään päiväkodissa toteutetun toiminnan merkitys oikein. 

Niikko (2008, 69) toteaa päivähoidon merkitsevän ammattikasvattajalle 

nimenomaan pyrkimystä vastata näihin perheiden ja yhteiskunnan asetta-

miin odotuksiin.  

 

Haasteellisinta on se, et miten selität vanhemmille sen, et täl-

lä on joku funktio? Että miksi täällä on ollu jotain merirosvo-

ja puol vuotta. Ja et itekin tajuaa, et se on kasvattavaa toi-

mintaa. Siinä on eheytetty kaikki ne orientaatiot, et siinä voi 

olla merirosvomatikkaa, merirosvosatuja, merirosvokäden-

taidot, merirosvoliikuntaa ja draamaa, merirosvo tutkii luon-

nossa, etiikkaa: saako merirosvo lyödä toista… Et selittää 

vanhemmille ne tavoitteet ja se on perusteltua. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 31–32) puhutaan kasva-

tuskumppanuudesta. Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan nimenomaan 

sitoutumista toimimaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemi-

seksi. Kumppanuus vaatii molemminpuolista luottamusta, tasavertaisuutta 

ja kunnioittamista. Vanhemmat ovat lastensa asiantuntijoita, kun taas hen-

kilöstöllä koulutuksen myötä tullut ammatillinen tietotaito antaa myös vas-

tuun kasvatuskumppanuuden edellytysten luomisesta. 

5.7 Mahdollisuudet 

Lapsi tulee kuulluksi ja on oikeesti siinä itse kokijana ja teki-

jänä ja lapsen ajatukset, mielenkiinnonkohteet ja tarpeet tu-

lee siinä esille. Ja se toiminta muokkautuu niitten pohjalta. 

Koska niitten pohjalta taas, kun lapsi tuntee et on tullu kuul-

luksi ja itse saa kokee asioita niin kyl mä uskon, et se vaikut-

taa positiivisesti siihen, miten se kasvaa ja kehittyy ja oppii 

uusia asioita, ja millaisella ilolla se sitä tekee. 

 

Haastatteluissa esitin kysymyksen lapsilähtöisen toiminnan mahdollisuuk-

sista. Haastateltavat kokivat lapsilähtöisyyden merkittäväksi lapsen kas-

vun ja kehityksen sekä oppimisen kannalta. He kokivat, että jos lapsiläh-

töisyys toteutuu päiväkodissa, lapsi oppii uusia asioita paremmin, sillä läh-
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tökohtaisesti jo lapsi on innostunut siitä, mitä hän tekee. Lapsi saa koke-

muksia, jotka vahvistavat hänen itsetuntoaan ja tukevat hänen omaa ajatte-

luaan. Kun lapsi kokee tulleensa kuulluksi, itseluottamus ja varmuus ke-

hittyvät, sillä lapsi kokee voivansa vaikuttaa asioihin.  

 

Mahdollisuudet lapsilähtöisyydelle on ne, et me huomioi-

daan se lapsi oppijana, toimijana. Se oppii tutkimalla, tes-

taamalla, erehtymällä. Jos joku lapsi ymmärtää jonkun vää-

rin, niin meidän ei tarvitse ees korjata. Vaan ne on opetellut 

testaamista. Mahdollisuudet on ihan valtavat. Opetellaan 

menetelmiä siihen, miten koulussa opetellaan. Jos lapsiläh-

töisyys toimii, niin ne menee kouluun vahvoina, ja luottaa 

omaan ajatteluun. Täällä vois opettaa lapset siihen, et ne us-

kaltaa, eikä pelkää et ne vastaa väärin. Vähän huvikumpu-

meiningillä, kasvatetaan lapsia rohkeemmiksi ja luottamaan 

omaan itseensä.  

 

Kyllähän se lapsilähtöinen toiminta turvaa sen, et toiminta 

on monipuolista, kukin lapsi saa sellaisia asioita, mistä hän 

on kiinnostunut ja innostunut, suuntautunut. Jos on lapsi, jo-

ka ei liikunnasta kovasti ole kiinnostunut vaan haluaa tutkia 

ötököitä ja ratkoa matemaattisia ongelmia, lapsilähtöinen 

ajattelumaailma takaa, että näin toimitaan. Ettei jokainen 

lapsi tee samoja asioita saman verran. Hirmu surullista, jos 

kaikkien lapsien pitäisi tehdä kaikkia asioita saman verran. 

 

Lapsilähtöisyys koettiin myös tärkeäksi voimavaraksi kasvattajalle, sillä 

lasten ilo ja into toiminnassa antaa myös kasvattajalle paljon. Kasvattajan 

ei myöskään tarvitse olla silloin ehtymätön ideapankki, vaan toimiessaan 

lapsilähtöisesti hän pystyy ammentamaan ideoita lapsilta ja rikastuttamaan 

myös omaa osaamistaan.  

 

Lapselle on todella tärkee asia, et se tuntee et saa vaikuttaa 

asioihin, sen mielipide kuullaan. Se vaikuttaa sen itsetuntoon 

ja kaikkiin tämmösiin asioihin. Ja aikuiselle tulee hyvä mieli 

siitä, kun näkee sen et lapset on oikeesti kiinnostuneita.  

 

Askartelussa esimerkiksi, kun lapsi joutuu itse vähän mietti-

mään, niin luovuus ja mielikuvitus kehittyy siinä sitte. As-

kartelussa et sano, et tässä on malli tee sen pohjalta olen 

suunnitellut toimintani näin, vaan annat lapsen mielikuvituk-

sen avulla tehdä sen tuotoksen, niin se kehittää sitä. Ja se 

niinku aikuisen silmiä avaa et ”hei tän voi tehdä näinkin, en-

pä tullu ajatelleeksi”. Myös aikuinen saattaa oppia siitä lap-

silta. 
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5.8 Koulutuksen merkityksestä 

Haastatteluissa nousi esille haastateltavien ajatuksia koulutuksen merki-

tyksestä sekä omasta työssä oppimisesta. Haastateltavat kokivat tärkeäksi 

haastattelun teeman kaltaisten asioiden pohtimisen aika ajoin, mutta siihen 

ei heidän mukaansa välttämättä tule herättyä ilman erillistä muistuttamista. 

Omaa työtä tehdään niistä lähtökohdista ja kokemuksista, joita koulutus ja 

käytäntö ovat antaneet. Oman työn tarkastelulle ja asioiden pohtimiselle 

tuntui olevan vähänlaisesti aikaa, joskin päivärutiinien tiimellyksessä ei 

välttämättä tule pysähdyttyäkään miettimään sitä, miten kasvattajana on 

toiminut. Kokemus käytännöstä ja pohdinnat lapsilähtöisyydestä koettiin 

vaikuttaviksi tekijöiksi myös siinä, millaista työvoimaa opiskelijoista päi-

vähoidon kentälle tulevaisuudessa tulee. Koulutuksen merkitys näiden asi-

oiden äärelle havahtumisessa oli huomattava. 

 

Opiskelijoitten kanssa tää lapsilähtöisyys on sellanen, mistä 

niiden kanssa täytyy puhua, että ne näkis sitä käytännössä. 

Omakohtaista kokemusta, näkemyksiä, mitä se oikein on, 

käytäntöä teorian tueksi. Opiskelijat ovat tärkeä ulottuvuus 

lapsilähtöisyysasiassa. Musta on kiva vaikuttaa siihen mil-

laista porukkaa meille tulee töihin. 

 

Koen, et se on osaksi myös koulutuksen ansiota, et se tuo-

daan mieleen. Et se sanotaan se sana (lapsilähtöisyys).” Ai-

niin ahaa, mä voin tehdä nää asiat lasten ehdoilla enkä vain 

omien suunnitelmien mukaan”. Sekin on hyvä, et me vasta-

valmistuneet, uriemme alkupäässä olevat nyt mietitään näitä 

asioita, et luultavasti sit kun me ollaan 40 vuotta tehty tätä 

työtä, niin me vieläkin ajatellaan näitä asioita. 

5.9 Johtopäätökset 

Haastatteluissa kävi ilmi, että henkilökunnan toiminnan taustalla vaikutta-

va lapsilähtöisyyden elementit. Monet heistä eivät ole kuitenkaan tienneet 

teoriatasolla sitä, mihin heidän työnsä pohjautuu. Käsitteenä lapsilähtöi-

syys on vielä jäsentymätön myös henkilökunnalle. Kuitenkin sen ytimessä 

olevat tärkeät asiat kuten lapsen kohtaaminen, kuunteleminen, lapsen mie-

lipiteiden ja ajatusten huomioon ottaminen ja lasten mahdollisuudet vai-

kuttaa toimintaansa, ovat olleet henkilökunnan toimintaperiaatteiden taka-

na, vaikka he eivät olisikaan osanneet sanoa sen olevan lapsilähtöisyyttä.  

 

Lapsilähtöisen toiminnan keskeisenä muotona nähtiin projektityöskentely 

sekä leikki. Etenkin lasten vapaan leikin merkitys korostui ja tasapainoilu 

vapaan leikin ja ohjatun toiminnan välillä osoittautui haasteelliseksi. Pro-

jektityöskentelyn lähtökohtana olivat lasten ajatukset ja mielenkiinnon-

kohteet, joita aikuiset kysyivät lapsilta suoraan tai havainnoivat arjessa. 

Lapsihavainnoinnin merkitys korostui, sillä sen kautta saatiin arvokasta 

tietoa muun muassa lasten mielenkiinnon kohteista. Projektityöskentelyssä 

tulivat edustetuiksi eri sisältöorientaatiot, erilaiset ilmaisulliset muodot, 

kuten musiikki ja kuvataide mutta myös kokeileminen ja tutkiminen, oli-

vat projektitoiminnan keskiössä. 
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Henkilökunta näki kasvattajan roolin lapsilähtöisessä toiminnassa merkit-

tävänä. Kasvattaja on innostaja ja mahdollistaja, jolla on avaimet rikastut-

taa lapsen toimintaa ja oppimista. Vaikka lapsilähtöisyydessä lapsen mie-

lipiteillä ja ajatuksilla on suuri painoarvo, se ei tarkoita, että lapset saisivat 

mielivaltaisesti tehdä, mitä haluavat. Kasvattajalla on vastuu lapsesta ja 

velvollisuus myös asettaa lapselle rajoja. Lapsilähtöisen pedagogiikan pe-

riaattein toimivan kasvattajan tulee omata kyky pysähtyä hetkeen ja koh-

data lapsi. Häneltä vaaditaan herkkyyttä nähdä lapsi ja aistia hänessä pii-

levät ajatukset, jotta hän voisi tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä oppi-

mista mahdollisimman hyvin. Nämä samaiset ominaisuudet, joilla henki-

lökunta kuvaili lapsilähtöistä varhaiskasvattajaa, osoittautuivat myös haas-

teiksi.  

 

Ulkoiset tekijät ja odotukset, niihin vastaaminen sekä kiire arjessa vaikut-

tavat pitkälti siihen, että pysähtyminen ja herkkyys tuntuvat haastavalta. 

Kiireen lisäksi arjessa lapsilähtöisyyttä haastavaksi tekijäksi nousivat suu-

ret ryhmäkoot, joihin yhdeksi ratkaisuksi koettiin pienryhmäpedagogiikan 

toteutuminen. Haastetta kasvattajalle tuo myös keskeneräisyyden sietämi-

nen. Tasapainoilu suunnitelmallisuuden ja hetkessä elämisen ja joustami-

sen välillä ei ole aina helppoa. Lapsen omaehtoiselle tutkimiselle ja leikil-

le on annettava aikaa ja tilaa. Hartaasti rakennettua ja suunniteltua leikkiä 

ei pidä siivota päivän päätteeksi, vaan sen voi antaa jäädä siihen ja se saa 

jatkua seuraavana päivänä. Projektit voivat myös kestää pitkään tai lyhyen 

ajan lasten mielenkiinnosta riippuen. Kasvattajan onkin pystyttävä elä-

mään siinä hetkessä lasten kanssa, eikä määritellä toiminnan kestoa etukä-

teen. 

 

Lapsilähtöisyyden mahdollisuudet ovat suuret. Kun lapsen mielenkiinnon-

kohteet ja tarpeet tulevat huomioiduksi ja hän pääsee vaikuttamaan siihen, 

mitä päiväkodissa tehdään, hän tulee kuulluksi. Kuulluksi tuleminen on 

tärkeä osa osallisuuden tunnetta ja avointa vuorovaikutusta aikuisen ja 

lapsen välillä. Kun toiminta päiväkodissa on lapselle mielekästä ja hän on 

siitä innostunut, lapsi myös oppii paremmin. Lapsilähtöisyyden toteutues-

sa oppijoina ovat niin lapset kuin aikuisetkin. 
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6 POHDINTA 

Tutkimuksen teoreettista viitekehystä tarkastellessani ja keskeisiä käsittei-

tä avatessa, halusin tehdä selkeän eron lapsilähtöisyyden ja lapsikeskei-

syyden välille. Tämän vuoksi avasin molempia näitä käsitteitä, vaikka tut-

kimukseni kohteena olivatkin lapsilähtöisyyteen liittyvät kysymykset. Tu-

loksia analysoidessani ja niitä peilatessani teoriaan, minun oli vaikea erot-

taa sitä, oliko kyseessä lapsilähtöisen vai lapsikeskeisen kasvatuksen ele-

menttejä. Henkilökunta vastasi kysymyksiini lapsilähtöisyydestä omien 

kokemustensa ja näkemystensä valossa. Vastauksista nousi kuitenkin esiin 

yhdistäviä piirteitä lapsikeskeisyyden teoriaan. Ei siis ole ihmekään, että 

nämä kaksi termiä tuntuvat menevän arjen työssä sekaisin, kun niille ei ole 

kovin selkeärajaisia määritelmiä vielä edes kehkeytynyt. 

 

Mielestäni henkilökunnalta nousseet ajatukset lapsilähtöisyydestä, lapsi-

lähtöisestä toiminnasta päiväkodissa eivät olleet suinkaan hullumpia, oli-

vat ne teorioiden valossa lapsilähtöisiä tai lapsikeskeisiä. Kasvattajan aja-

tusmaailma, joka vaikuttaa kaiken toiminnan taustalla on mielestäni tär-

keintä. Ja jos tässä ajatusmaailmassa lapsen kohtaaminen, kuuleminen ja 

kunnioittaminen ovat keskiössä, ei voida kovin harhaan kasvatustyössä 

mennä.  

 

Lasta ja kasvatusta on tutkittu todella paljon ja pitkään. Teorioita on pal-

jon, toiset niistä vaikuttavat pitempään ja toiset lyhyemmän ajan.  Erilaiset 

virtaukset kasvatuksen kentällä saavat kannatusta käytännössä enemmän 

tai vähemmän. Kaikista näistä on aina kuitenkin otettu opiksi jonkin ver-

ran. Kukin kasvattaja ottaa irti eri teorioista ja ideologioista sen, minkä 

hän oman kokemusmaailmansa mukaan kokee tärkeäksi. Yhteistä näille 

kaikille kuitenkin on lapsen etu, toteutui se käytännössä toisten mielestä 

tai ei.  

 

Lapsilähtöisyys on tämän päivän kasvatuksessa suosittu termi. Se, mitä 

sillä tarkoitetaan käytännössä, on usein jokaisen kasvattajan omaa tulkin-

taa. Mielestäni ei ole olennaista se, voidaanko päivähoidon toimintaa luo-

kitella, jonkin termin alle vai ei. Kuten opinnäytetyöni myötä sain huoma-

ta, tärkeämmäksi nousee se, miten lasta kohdellaan päivähoidossa ja miten 

hänen kasvuaan ja kehitystään tuetaan monipuolisesti hänen etunsa mukai-

sesti.  

 

Tutkimustehtävänä opinnäytetyössäni oli selvittää päiväkodin henkilökun-

nan näkemyksiä ja kokemuksia lapsilähtöisyydestä päiväkodissa. Halusin 

myös herätellä henkilökuntaa pohtimaan näitä kyseisiä asioita omassa 

työssään ja työyhteisössään. Kuten haastatteluissa kävi ilmi, pysähtyminen 

näiden asioiden äärelle ja niiden pohtiminen vaatii aikaa, ja toisaalta myös 

ulkopuolisen alulle panijan. Oman kasvatustyön ja käytäntöjen sekä niiden 

taustalla vaikuttavan arvomaailman pohtiminen koettiin kuitenkin hyödyl-

liseksi ja omaa työtä rikastuttavaksi. Koenkin, että lapsilähtöinen toimin-

takulttuuri päiväkodissa ei ole itsestään selvää, eikä sitä synny hetkessä. 

Henkilökunnan kyky tarkkailla ja kehittää omaa toimintaansa ja työtänsä 

vie lapsilähtöisyyttä pikkuhiljaa eteenpäin. Lapsilähtöinen pedagogiikka 

edellyttää kasvattajalta juuri reflektiokykyä, omien arvojen ja ihmiskäsi-
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tyksen uudelleen arviointia (Kinos 2001, 50). Kuten Kinos (2001, 49) to-

teaa, pedagoginen kehittäminen lähtee juuri kunkin työyhteisön oman toi-

mintakulttuurin sekä työntekijän oman toiminnan analyysistä. Toimies-

saan näin työntekijä löytää lähtökohtia ja vahvuuksia tämän kehittämis-

työn työkaluiksi.  

 

Kinoksen (2001, 51) mukaan työyhteisön merkitystä ei voi vähätellä. Si-

toutuminen lapsilähtöiseen kasvatusajatukseen on koko työyhteisön haaste 

ja tehtävä, ja tämän vuoksi onkin tärkeää keskustella ja pohtia siihen liit-

tyviä asioita yhdessä muiden työyhteisön jäsenien kanssa. Lapsilähtöinen 

kasvatus vaatii kasvattajilta asennetta aidosti sitoutua lapsilähtöiseen kas-

vatustehtäväänsä ja toteuttaa sitä yhdessä koko työyhteisön kanssa. Kinos 

toteaa myös, että työyhteisöjen ja toimintakulttuurien kehittäminen on 

vuosia kestävä tietoinen prosessi. Vaikka opetussuunnitelmat ovatkin pit-

kälti lapsilähtöisenkasvatusajattelun pohjalta luotuja, ei niillä kuitenkaan 

ole ratkaisevaa merkitystä käytännön kasvatustyössä. Konkreettiset tavoit-

teet lähtevät kuitenkin viime kädessä päiväkodin arjesta.  

 

Mielestäni kasvattajan arvomaailman ja kasvatuskäsityksen pohtiminen on 

tärkeää laadukkaan kasvatustyön takaamiseksi. Kauniit ja ideaalit ajatuk-

set eivät kuitenkaan riitä, vaan niiden on näyttävä myös käytännön työssä. 

Koen kuitenkin, että vahvan ammattitaidon taustalla vaikuttavat koulutuk-

sen lisäksi työssä oppiminen ja jatkuva oman ammatillisuuden kehittämi-

nen. Vankalla teoriapohjalla, alan tuntemuksella ja reflektoivalla työotteel-

la ollaan jo hyvällä tiellä. 

 

Tämän opinnäytetyön myötä heräsin myös itse pohtimaan omaa työtäni 

varhaiskasvatuksessa. Siinä, missä tutkimukseni sai henkilökunnassa ai-

kaiseksi pohdintaa oman työn lähtökohdista ja arvomaailmasta, se nosti 

esiin myös itsessäsi mielenkiintoisia ajatuksia lapsilähtöisyydestä, lapsen 

osallisuudesta sekä näiden merkityksestä omassa työssäni. Opinnäytetyö-

prosessin myötä olen ottanut työyhteisössäni enemmän esille pohdittavia 

aiheita, joista olen saanut myös aikaan hyviä keskusteluja. Juuri tämänkal-

taista seurausta toivoin opinnäytetyöni saavan aikaan koko päiväkodin 

henkilökunnassa. Se, miten nämä ajatukset ja pohdinnat jäävät elämään 

käytännössä, jää nähtäväksi. 

 

Koen, että varhaiskasvatuksessa on jatkuvasti kehitettävää. Se, miten käy-

tännön tasolla kehittämistyö tulee näkyväksi, on riippuvaista niistä ihmi-

sistä, jotka kasvatustyötä kentällä tekevät. Avoin keskusteleminen ja aja-

tusten jakaminen ovat mielestäni keskeisessä osassa työn laadun ja kehit-

tämisen näkökulmasta. Opinnäytetyölläni olen mahdollistanut keskustelun 

kasvatushenkilökunnan sisällä. Seuraava askel onkin ottaa keskusteluun 

mukaan päiväkodin lapset ja heidän vanhempansa, sillä arjen laadukkaa-

seen varhaiskasvatukseen tarvitaan näitä kaikki osapuolia.  
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Liite 1 

 

TEEMAHAASTATTELUN TEEMAT 

 

Lapsilähtöisyys 
 

- Mitä on lapsilähtöisyys? 

- Millaisia asioita lapsilähtöisyyteen kuuluu? 

Lapsilähtöinen varhaiskasvattaja 
 

- Millainen on lapsilähtöinen varhaiskasvattaja? / millainen ei ole? 

- Millaisia omia kokemuksia lapsilähtöisyydestä teillä on? (Kasvattajana tai kokijana) 

- Millaisia esimerkkitilanteita tai tapauksia voisitte sanoa, jossa olette toimineet lapsi-

lähtöisesti? 

Lapsilähtöinen toiminta päiväkodissa 
 

- Mikä on aikuisen rooli lapsilähtöisessä toiminnassa? 

- Miten lapsilähtöinen toiminta käytännössä päiväkodissa toteutuu? 

- Millaisia kokemuksia teillä on lapsilähtöisen toiminnan toteutumisesta? 

Haasteet 
 

- Millaisia haasteita lapsilähtöisyys asettaa? 

o varhaiskasvattajalle? 

o toiminnan suunnittelulle ja toteuttamiselle? 

o Arjen käytänteille? 

o  

Mahdollisuudet 
 

- Mitkä ovat lapsilähtöisen toiminnan/ lapsilähtöisyyden mahdollisuudet? 

o lapselle? 

o ryhmälle? 

o Aikuiselle? 

 

 

 

 


