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ja mielipiteensä, kasvattajan tukiessa häntä. Pienen lapsen osallisuus on lapsen 

arvostamista omana itsenään. 
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1 JOHDANTO 

Tutkielmani aiheena on alle 3-vuotiaiden lasten osallisuus päiväkodissa. Jokaiselle 

ihmiselle on tärkeää kokea itsensä merkitykselliseksi omalle yhteisölleen, sekä saada 

kokemus siitä, että kykenee vaikuttamaan omaan elämäänsä ja oman toimintaansa. Tämän 

vuoksi on tärkeää tutkia, kuinka pienelle lapselle on mahdollista tarjota näitä kokemuksia. 

Lapsi, joka ei kykene ilmaisemaan itseään vielä sanallisesti, käyttää muita keinoja 

ilmaistakseen omaa tahtoaan ja omia ajatuksiaan. Näitä ilmaisunkeinoja kasvattajan tulisi 

kyetä tulkitsemaan ja ohjata lasta kohti osallistavaa ja vuorovaikutuksellista 

päiväkotiyhteisöä. Teen tätä tutkielmaa, koska mielestäni on tärkeää selvittää, minkälaisia 

tekoja tarvitaan osallisuuteen päiväkotikontekstissa. Miten osallisuuden saa näkyväksi 

osaksi päiväkodin arkea? Uskon, että tällaisesta tutkimuksesta on hyötyä 

varhaiskasvatuksen kentällä. Tieto osallisuuden merkityksestä lapsen kehitykselle, sekä 

keinot mahdollistaa pienen lapsen osallisuus auttavat myös reflektoimaan omaa 

kasvattajuuttaan. Tällaisen tiedon kautta saadaan myös kaikkein pienimpien lasten 

osallisuus näkyväksi osaksi varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria.  

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasta osallistumaan ja vaikuttamaan omassa 

yhteisössään (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 24). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat velvoittavia syksystä 2017 alkaen, jolloin 

jokaisen kasvattajan tulee huolehtia siitä, että perusteet toteutuvat. Jotta osallisuus voi 

toteutua, on tärkeää, että kasvattaja itse on selvillä siitä, mitä osallisuudella tarkoitetaan. 

Jokaisen kasvatusyhteisön jäsenen pitäisi pohtia, mitä osallisuus on ja minkälaisia keinoja 

on käytettävissä osallisuuden mahdollistamiseksi myös pienten ryhmässä. Oman 

käsitykseni mukaan osallisuus liitetään arkipuheessa vahvasti kielelliseen ilmaisuun. 

Ajatellaan, että pieni lapsi, joka ei osaa puhua, ei kykene kertomaan, mitä hän haluaa 

tehdä, tai miten hän haluaa olla. Osallisuus on kuitenkin pohjimmiltaan sitä, että saa olla 

sellainen, kuin on, ja sinua arvostetaan juuri sellaisena, kuin olet. Saat tuoda esille omia 

ajatuksiasi, kokemuksiasi ja tunteitasi. Tällaisen osallisuuden tulisi näkyä myös pienten 

ryhmässä.  

 



 

 

 

Pienten lasten osallisuuden tutkimus on haastavaa, koska pieni lapsi elää tässä ja nyt. 

Osallisuuden kokemus täytyy saada talletettua siinä hetkessä, missä se tapahtuu. Lapsen 

kehitys on kaikkein voimakkainta kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana ja osallisuus 

tarjoaa parhaat edellytykset uusien asioiden oppimiselle. Kuitenkin yleistä keskustelua 

seuratessa tulee olo, ettei alle 3-vuotiaan lapsen osallisuutta pidetä niin merkityksellisenä 

tekijänä, kuin vanhempien lasten osallisuutta. Jos lapsi saa kokonaisvaltaisen perustan 

kaikelle oppimiselle kolmen ensimmäisen ikävuotensa aikana, eikö silloin olisi tärkeää 

myös tukea lapsen osallisuutta näiden ikävuosien aikana runsaasti?  

 

Aihe on myös itselleni henkilökohtaisesti ajankohtainen, koska oma vuoden ikäinen 

lapseni on aloittanut oman varhaiskasvatuspolkunsa. Jokaiselle vanhemmalle on 

todennäköisesti tärkeää, että oma lapsi huomataan ja huomioidaan kasvattajien taholta 

omana itsenään päivän aikana. On tärkeää, että lapsi saa äänensä kuuluviin, sekä pystyy 

vaikuttamaan siihen, mitä hän päivän aikana tekee. Ettei lapsi vain kulje kasvattajan 

määräämänä paikasta toiseen, vailla omia vaikuttamismahdollisuuksia. Tärkeää on se, että 

lapsi tulee ymmärretyksi. Kasvattajalla on aikaa pysähtyä ja huomata, mitä pieni lapsi 

haluaa kertoa.  Kasvattajalla on oikeasti halua ja kiinnostusta oppia tuntemaan lapsi, sekä 

päästä kiinni hänen kokemusmaailmaansa ja lapselle merkityksellisiin asioihin.  
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2 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Tutkielmani tavoitteena on löytää keinoja, kuinka kasvattaja voi tukea alle 3-vuotiaan 

lapsen osallisuutta päiväkodissa, tarjota lapselle kokemuksia siitä, että lapsi voi itse 

vaikuttaa omaan toimintaansa päiväkodin arjessa. Osallistavan toimintakulttuurin kautta 

luodaan vastavuoroista vuorovaikutuskulttuuria lapsen ja kasvattajan välille. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Mitä on alle 3-vuotiaan lapsen osallisuus? 

 

2. Kuinka kasvattaja voi tukea alle 3-vuotiaan lapsen osallisuutta päiväkodissa? 

 

Viime aikoina osallisuutta ja sen moninaisuutta on tutkittu runsaasti. Tutkimukset 

keskittyvät kuitenkin pääosin yli 3-vuotiaisiin lapsiin, vaikkakin uusi 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) ja Yhdistyneiden kansakuntien lasten 

oikeuksien sopimus (Artikla 12&13, 1989) painottavat, että jokaisella lapsella on oikeus 

osallisuuteen, niillä ilmaisukeinoilla, joita hänellä on. Myös Suomen perustuslaissa 

todetaan, että lapsia tulee kohdella tasa-arvoisesti, ja heidän tulee voida vaikuttaa itseään 

koskeviin seikkoihin (Suomen perustuslaki 2:6, 1999). 

 

Toteutan tutkielmani integroivana kirjallisuuskatsauksena. Integroivaa kirjallisuuskatsausta 

käytetään, kun halutaan lähestyä tutkittavaa aihetta laajasti ja monipuolisesti. Sen avulla 

voidaan tuottaa myös uutta tietoa jo tehtyjen tutkimuksien pohjalta. Integroiva 

kirjallisuuskatsaus sijoittuu jonnekin narratiivisen ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

välimaastoon.  (Salminen, 2011, 8.) Koen tämän menetelmän palvelevan tutkielmaani 

parhaiten, koska haluan saada mahdollisimman laajan kuvan tutkittavasta aiheesta, ja saada 

koottua yhteen jo tutkittua tietoa pienten lasten osallisuudesta. 



 

 

 

 

Käytän tutkielmatyössäni laajasti erilasia lähteitä, kuten tieteellisiä artikkeleita, 

väitöskirjoja, sekä toimitettuja teoksia. Lähdekirjallisuutta olen etsinyt tutkielma-aihettani 

koskevilla hakutermeillä: osallisuus, participation, lapsen kehitys. Sen lisäksi olen 

käyttänyt aiemmissa tutkimuksissa esiintyvää kirjallisuutta lähteenäni. Olen yrittänyt 

löytää tieteellisesti validia kirjallisuutta, joka on melko tuoretta. Pääosin 

lähdekirjallisuuteni on 2000-luvulta, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. 

 

Aluksi tutkin yleisesti osallisuutta käsitteenä. Millaisia teorioita osallisuus- käsitteen 

taustalle kytkeytyy, ja kuinka niitä voidaan soveltaa pienille lapsille. Sen jälkeen 

tarkastelen alle 3-vuotiaan lapsen kehitystä osallisuuden näkökulmasta. Osallisuuden 

näkökulman kautta lapsen kehityksestä olen ottanut esille emotionaalisen kehityksen ja 

vuorovaikutustaitojen kehityksen. Tutkielmassani käytän termiä pienet lapset, puhuessani 

alle 3-vuotiaista lapsista. Vuorovaikutustaitojen kehityksessä keskityn aikuisen ja lapsen 

väliseen vuorovaikutukseen, sillä vaikka lasten väliset vuorovaikutussuhteet ovat myös 

merkittäviä, tutkielmani pääpaino on kasvattajan ja lapsen välisissä suhteissa. Alle 3-

vuotiaan kehityksen tarkastelun jälkeen pohdin tutkimustiedon kautta, mitä on alle 3-

vuotiaan osallisuus päiväkodissa. Lopuksi pohdin, kuinka kasvattaja voi tukea lapsen 

osallisuutta päiväkodissa ja millaisia jatkotutkimustarpeita aiheesta on. 
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3 OSALLISUUS 

Uusissa varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa todetaan, että jokaisen lapsen omassa 

varhaiskasvatussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon lapsen toiveet ja mielipiteet. Näiden 

selvittäminen on henkilökunnan vastuulla. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 

10.) Varhaiskasvatuksen arvoperustaa pohjustetaan niin, että lapsella on oikeus ilmaista 

omia ajatuksiaan ja mielipiteitään, sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmaisun keinoilla, mitä 

hänellä on käytössään (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 19). Osallisuus 

näkyy päiväkodin arjessa oikeina tekoina. Sen avulla kasvatetaan yhteenkuuluvuuden 

tunnetta. Lapsia osallistavassa pedagogiikassa luodaan ilmapiiri, jossa jokaisella lapsella 

on mahdollisuus tuoda esiin omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan monin eri tavoin yhdessä, 

sekä aikuisten, että lasten kanssa. (Eskel & Marttila, 2013, 77-78.) 

 

Turja (2010) on jaotellut lapsen osallisuuden taustatekijät varhaiskasvatuksen kannalta 

kolmeen eri osioon, joista ensimmäinen on yhteiskunnallinen osio. Sen alta löytyvät lait, 

säädökset, sopimukset ja arvot, jotka ohjaavat kasvattajia toteuttamaan lasten osallisuutta. 

Osallisuuden kannattavuutta voidaan tarkastella myös kasvattajan ammatillisen 

kehittymisen kannalta. Lasten ajatukset ja mielipiteet voidaan katsoa olevan 

arviointikeinoja kasvattajalle oman työnsä arvioinnissa ja kehittämisessä. Pedagogisesti 

tarkasteltuna lasten osallisuus on edellytys varhaiskasvatuksen toteutumiselle 

sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaan. Nykyinen lapsuuden sosiologian tutkimus on 

päästämässä irti ajatuksesta, että lapsuus on vain siirtymistä ja kasvamista aikuisuuteen 

vailla itseisarvoa. Nykyisin lapsuutta ja sen merkitystä arvostetaan, minkä vuoksi onkin 

nostettu esille osallisuuden merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja 

oppimiselle. Osallisuus käsitteeseen kuuluu vahvasti yhteisöllisyys ja ryhmässä 

toimiminen. Se tarkoittaa sitä, että yksilöllä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa omaan 

toimintaansa ja toimintaympäristöönsä. (Turja, 2011, 42-43 & 46-47.) 

3.1 Osallisuuden teorioita 

Aluksi avaan osallisuuden käsitettä Roger Hartin (1997) tikasmallin ja Harry Shierin 

(2001) osallisuuden tasomallin avulla. Hart tarkastelee mallissaan osallisuutta kasvattajan 

tarjoaman tiedon kautta. Osallisuus ja lapsen vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät sen 



 

 

 

mukaan, kuinka paljon lapselle tarjotaan tietoa toiminnasta. Shier keskittyy mallissaan 

enemmänkin kasvattajan ja yhteisön toimintaan lasten osallisuuden mahdollistajana. 

Mallissa keskitytään osallisuuden toimintakulttuurin luomiseen koko yhteisöön. 

Tutkielmassani käyn läpi molemmat mallit, koska ne katsovat osallisuutta hiukan eri 

näkökulmista, vaikka niissä onkin melko paljon yhtäläisyyksiä. Sen lisäksi myöhemmin 

avaan osallisuutta Leena Turjan (2010; 2011) osallisuuden moniulotteisuutta kuvaavan 

mallin kautta, joka osaltaan pohjaa myös näihin teorioihin.  

 

 

Hart  

 

 Shier 

 

 

 

 

8. Lapset ja aikuiset yhdessä 

tasavertaisina. Toiminta 

lapsilähtöistä.  

7.  Lapsilta aloitteet ja 

toiminnan ohjaus. 

6. Lapset mukaan 

päätöksen tekoon. Toiminta 

aikuislähtöistä. 

5. Lapsia kuullaan, he 

pääsevät mukaan 

toiminnan suunnitteluun. 

4. Lapsia kuullaan 

kasvattajan ehdoilla. 

3. Lapset näennäisesti 

kuultuina. 

2. Koristaminen. 

1. Manipulaatio, vilppi. 

5. Lasten ja kasvattajien ajatukset 

yhtä tärkeitä. Lapsilähtöistä. 

4. Lapset ja kasvattajat 

suunnittelevat yhdessä toimintaa 

3. Lapsen ajatukset huomioidaan 

toiminnassa. Aikuislähtöistä. 

2.  Lapsia autetaan ilmaisemaan 

itseään ja saamaan ajatuksensa 

kuuluviin. 

1. Lapsen kuuleminen 
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Kuvio 1. Roger Hartin ja Harry Shierin osallisuuden teoriat samaan kuvioon mukaillen. 

(Hart, 1997; Shier,2001; Eskel, Marttila, 2008.) 

 

Roger Hartin (1997) osallisuuden tikasmalli keskittyy kasvattajan tiedottamiseen ja sen 

kautta lasten valtaistumiseen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääntymiseen. Hart ei 

kuitenkaan ota mallissaan huomioon sitä, että osallisuus on aina subjektiivinen kokemus, 

eikä tiedonsaanti aina lisää suoraan vaikuttamismahdollisuuksia. Hart tarkastelee myös 

kasvattajan roolia melko kapeasti. Kasvattaja, joko rajoittaa, tai mahdollistaa 

informaatiollaan lapsen osallisuuden lisääntymisen. (Eskel & Marttila, 2013, 79.) Shier 

(2001) on tarkastellut mallissaan kasvattajan roolia hiukan laajemmin. Jokaisella tasolla 

yksi vaihe on pohtia kasvattajan mahdollisuuksia ja halua mahdollistaa lapsen osallisuus. 

Hän keskittyykin mallissaan aikuisen rooliin suhteessa lapsen osallisuuteen. 

 

Roger Hart (1997) on omassa osallisuuden teoriassaan jaotellut osallisuuden tasot 

kahdeksalle eri portaalle. Mitä ylemmäksi portaita noustaan, sitä korkeampi on lapsen 

osallisuuden taso. Hart painottaa osallisuuden mallissaan sitä, ettei ole 

tarkoituksenmukaista pyrkiä saamaan jatkuvasti lasten osallisuutta korkeimmalle tasolle. 

Tärkeää on muistaa, että lapsella tulee itsellään olla mahdollisuus valita oma 

aktiivisuutensa ja osallisuutensa taso.  

Osallisuus 



 

 

 

 

Osallisuuden tikkaiden alimmalla portaalla on manipulaatio. Sillä tarkoitetaan toimintaa, 

jossa kasvattaja käyttää lapsen ääntä vain saadakseen oman viestinsä kuuluviin. Lapsen 

toiveilla ja ajatuksilla ei ole merkitystä, vaan kasvattaja käyttää niitä vain omista 

tarkoitusperistään käsin.  Tälle portaalle Hart (1997) liittää myös vilpin käsitteen. Tällä hän 

tarkoittaa toimintaa, jonka kasvattaja on suunnitellut ja toteuttanut, mutta lapsen rooli on 

hyvin kapea. Lapsen toiminnan merkitys on siinä, että kasvattaja voi sanoa hänen olleen 

osallisena toimintaan, vaikkei näin oikeasti ole.(Hart, 1997, 40-41.)  

 

Seuraavalla portaalla Hart käyttää termiä koristaminen. Toiminnassa lapset osallistuvat 

aktiivisesti, mutta heillä ei ole tietoa toiminnan taustoista ja lähtökohdista. Kasvattaja 

sanelee, mitä tehdään ja miten. Hart on nostanut tämän toiminnan ylemmälle portaalle, 

koska tällaisessa toiminnassa kasvattaja ei valheellisesti väitä, että toiminta olisi lähtöisin 

lapsen omista ajatuksista ja innostuksesta. Kuitenkaan lapsella ei itsellään ole 

mahdollisuutta vaikuttaa kyseiseen toimintaan, tai tietoa siitä, mitä asiaa hän toiminnallaan 

edistää. (Hart, 1997, 41.) Kolmannella tasolla lapset saavat näennäisesti äänensä kuuluviin. 

Kasvattaja kyselee lapsen ajatuksia ja ideoita, mutta niillä ei ole oikeasti minkäänlaista 

vaikutusta toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.  Näillä kolmella alimmalla portaalla 

lasten osallisuus ei toteudu millään tavalla, vaan toiminta on lähtöisin aikuisista ja lapsia 

kuullaan vain näennäisesti. (Hart, 1997, 41.) 

 

Harry Shier (2001) on luonut oman osallisuuden mallinsa Hartin tikasmallin pohjalta. 

Malli keskittyy lapsen ja aikuisen väliseen vuorovaikutukseen, sekä lapsen 

toimintamahdollisuuksiin arkipäivän tilanteissa. Shier jakaa mallissaan osallisuuden 

viidelle eri tasolle, jotka muodostavat ikään kuin polun, kohti korkeampia osallisuuden 

tasoja. Jokaisella tasolla vaaditaan samanlaista sitoutumista kasvattajalta ja työyhteisöltä 

lasten osallisuutta edistävän toimintakulttuurin luomiseen. Toisin kuin Hart, Shier ei tuo 

mallissaan esille kasvattajan toimintaa, joka ei täytä osallisuuden määritelmiä. (Shier, 

2001, 110.) 
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Hartin mallin neljännellä portaalla osallisuuden voidaan katsoa jo toteutuvan jollain 

tasolla. Lapset saavat jo jonkin verran tietoa toimintaa vaikuttavista tekijöistä, mutta 

toiminta ja sen vaikutukset ovat hyvin lyhytkestoisia. Toimintaa suunnitellaan myös 

enemmän siitä näkökulmasta, mitä lapset tarvitsevat, kuin mikä heitä aidosti ja oikeasti 

kiinnostaa. Toiminta ja sen suunnittelu ovat myös vielä vahvasti kasvattajan käsissä. 

Toiminnan toteutuksessa ja suunnittelussa lapsia kuunnellaan kasvattajan ehdoilla. (Hart, 

1997, 43.) Viidennellä portaalla lasten kanssa keskustellaan toiminnasta. Lapset 

ymmärtävät mitä tehdään ja miksi. Heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteillään, sekä 

ajatuksillaan on merkitystä. Lasten tulisi saada tietoa toiminnan tarkoituksesta, toiminnan 

tulisi perustua vapaaehtoisuuteen ja toiminnan tuotos tulisi olla lasten nähtävillä. Lasten 

ajatukset ja ideat otetaan vakavasti, mutta kasvattaja tekee itsenäisesti ratkaisut 

toiminnasta. (Hart, 1997, 43.) 

 

Shierin osallisuudentasomalli lähtee liikkeelle lasten kuulemisesta, eli Hartin mallin 

neljännen tai viidennen askelman kieppeiltä. Aluksi kasvattajan on tärkeää miettiä, onko 

hän valmis aidosti kuuntelemaan ja kuulemaan lasta. Sen jälkeen toimintaympäristöä ja 

toimintakulttuuria muokataan niin, että lapsella on oikeasti mahdollisuus ilmaista itseään ja 

tulla kuulluksi.  Kun lapsen kuulemisesta on tullut yleinen toimintatapa koko yhteisössä, 

voidaan siirtyä polulla seuraavalle tasolle. (Shier, 2001, 111-112.)   

Hartin mallin kuudes porras lisää entisestään lapsen vaikuttamismahdollisuuksia omassa 

toimintaympäristössään. Toiminta voi edelleenkin olla aikuisjohtoista, mutta suunnitelmia, 

päätöksiä ja ratkaisuja tehdään yhdessä lasten kanssa. Lapset ovat siis mukana 

päätöksenteon kaikissa vaiheissa, mutta toiminta lähtee aikuisesta liikkeelle. 

(Hart,1997,43.) Shierin mallissa toiselle tasolle noustessa, lapsia autetaan ja tuetaan 

ilmaisemaan heidän omia ajatuksiaan ja mielipiteitään. Kasvattajan tulee miettiä, onko hän 

valmis tukemaan lasta ja onko hänellä keinoja ja aktiviteettejä, jotka auttavat lasta 

ilmaisemaan itseään. Onko esimerkiksi ryhmän toimintakulttuuri sellainen, jossa lapsi voi 

kokea mahdolliseksi vaikuttaa omilla mielipiteillään? Henkilökunnan arvojen ja asenteiden 

tulisi lähteä liikkeelle siitä, että jokaista lasta tuetaan omien mielipiteiden ilmaisussa 

ikätasonsa mukaisella tavalla. (Shier, 2001, 111.)  

 



 

 

 

Shierin mallin kolmannella tasolla lapsen näkökulmat otetaan huomioon toiminnassa ja sen 

suunnittelussa. Tarkoituksenmukaista ei kuitenkaan ole, että kasvattaja muuttaa 

toimintaansa jatkuvasti, kun lapsi haluaa jotain uutta. Päiväkodissa toiminta on 

ryhmätoimintaa, jolloin ei ole mitenkään mahdollista aina toteuttaa kaikkien lasten toiveita, 

mutta kasvattajan on tärkeää huomioida lapsen ajatus. Tämän jälkeen lapsille kerrotaan, 

miksi toimitaan niin, kuin toimitaan. Joskus on tarpeen myös toimia kasvattajan parhaaksi 

katsomalla tavalla, mutta toimintatapa tulee perustella lapsille hyvin. Shierin mukaan 

osallisuuden kolmannella tasolla voidaan katsoa lasten oikeuksien sopimuksen täyttyvän 

osallisuuden osalta. (Shier, 2001, 111.) 

 

Neljännellä osallisuuden tasolla lapset ja kasvattajat toteuttavat yhdessä toimintaa. Lapset 

otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun. Osallisuus yltää neljännelle tasolle, kun 

kasvattajat ja lapset suunnittelevat yhdessä toimintaa, kasvattajat ottavat aktiivisesti lasten 

ajatuksia huomioon, sekä tukevat lapsia ilmaisemaan omia mielipiteitään. Demokraattinen 

toiminta kuuluu tälle tasolle. (Shier, 2001, 111.) Viidennelle tasolle noustessa eroa 

neljännelle tasolle on vaikeampi löytää. Viidennellä tasolla lasten ajatusten painoarvo 

nousee entisestään, lapset ovat oikeasti tasa-arvoisia suunnittelussa ja heidän ajatuksensa 

ovat yhtä arvokkaita, kuin aikuisten. Kasvattajat jakavat valtaansa lapsille, mutta auttavat 

heitä kantamaan päätöksien mukanaan tuomaa vastuuta. Lapsien tulee saada harjoitella 

vastuunkantamista, mutta tärkeää on huomioida, ettei lapsi joudu kantamaan liikaa 

vastuuta, tai toimimaan vastuunkantajana tilanteessa, jossa ei halua olla. (Shier, 2001, 

115.) Roger Hartin mallissa kahdella ylimmällä portaalla osallisuus lähtee lapsista itsestään 

liikkeelle. Seitsemännellä portaalla toiminta lähtee lapsista. Kasvattaja tukee lasten 

toimintaa, ideoita ja suunnittelua omalla toiminnallaan. Kahdeksannella portaalla aikuiset 

ja lapset toimivat yhdessä tasavertaisina yhteisön jäseninä. Suunnittelevat, neuvottelevat, 

ratkaisevat ongelmia ja toimivat kaikin tavoin yhdessä koko yhteisön parhaaksi. (Hart, 

1997, 44-45.)  

 

Leena Turja on luonut lasten osallisuuden moniulotteisuutta kuvaavan mallin. Malli 

muodostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen koskee lasten valtaistumista, eli sitä 

kuinka paljon tietoa toiminnasta lapsille annetaan. Esimerkiksi Hartin porrasmalli kuvastaa 

juuri tätä valtaistumista ja sen vaihteluita. (Turja, 2011, 49-50.) Pelkkä valtaistuminen ei 
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kuitenkaan välttämättä tarkoita osallisuuden lisääntymistä automaattisesti. Niinpä Turja 

mallissaan kuvaa myös muita ulottuvuuksia, jotka osallisuuden käsitteeseen hänen 

mukaansa kuuluvat.  

 

Toisen ulottuvuuden mallissa luo osallisuuden aihe ja sen vaikutuspiiri. Ulottuvuus 

kuvastaa sitä, keitä asia koskee. Onko asia lapsen henkilökohtainen, lasten välinen, 

aikuisten ja lasten yhteinen, vai yhteiskunnallinen. Helpointa pienille lapsille on päästä 

vaikuttamaan omiin henkilökohtaisiin asioihinsa. Tätä mallia Turja on päivittänyt 

edellisestä (Turja, 2010) lisäämällä malliin ajallisen ulottuvuuden. Toiminta voi olla lyhyt 

tai pitkäkestoista ja sen vaikutukset voivat olla kertaluontoisia, tai kauaskantoisia. (Turja, 

2011, 50.) Shierin mallissa pyritään osallisuuden kulttuuriin, jossa osallisuus on 

toimintatapa ja sen vaikutukset pitkäkestoisia. Pieneten lasten osallisuudesta puhuttaessa 

kuitenkin on hyvä huomioida myös pienet hetket, joissa lapsi pääsee vaikuttamaan omaan 

toimintaansa edes hetkellisesti.  

 

Edellä mainittujen lisäksi osallisuus ilmenee toimintaprosesseissa, sekä lapsen omassa 

osallisuudentunteessa. Osallisuus on lähtöisin subjektiivisesta kokemuksesta siitä, että 

kykenee vaikuttamaan omaan toimintaansa ja toimintaympäristöönsä. Mallissaan Turja 

liittää osallisuuden ideointiin, suunnitteluun, päätöksentekoon, toimeenpanoon, arviointiin, 

tietoon ja osallistumiseen. Lasten tulisi voida olla mukana koko toimintaprosessin 

valmistelussa. (Turja, 2011, 51.) 

Lisäksi Turja puhuu tieto-osallisuudesta ja materiaalisista resursseista.  Tieto-osallisuudella 

hän tarkoittaa sitä, että lapsille tulisi antaa tietoa päiväkodin toiminnasta ja siihen liittyvistä 

asioista ikätason mukaisesti, jotta he kykenevät osallistumaan toimintaprosessien ideointiin 

ja suunnitteluun. Hartin malli kuvastaa osallisuuden lisääntymistä tiedon kautta. Turja ottaa 

kuitenkin mallissaan huomioon myös muita osallisuuden ulottuvuuksia. Näiden 

osallisuuden ulottuvuuksien lisäksi lapsilla tulisi olla materiaalisia resursseja. Lapset 

kykenevät käyttämään materiaaleja ja tiloja, joihin heillä on pääsy ja jotka ovat helposti 

heidän saatavillaan. Materiaalia on usein kaapeissa, lukkojen takana, tai piilossa niin, 

etteivät lapset edes tiedä niiden olemassaolosta. Kasvattaja säätelee lasten toiminta 

mahdollisuuksia sillä, mitä välineitä hän tänään tarjoaa lapsille. (Turja, 2011, 51.) 



 

 

 

 

Lasten vaikuttamismahdollisuuksiin ja tunteeseen omasta osallisuudesta vaikuttaa se, että 

lapset ovat tietoisia siitä, että heidän ideoitaan otetaan huomioon toiminnassa. Jos 

kasvattaja vain nappaa ideat lasten siitä tietämättä, eivät lapset voi saada osallisuuden 

kokemusta. Tietoisuus omalla toiminnalla vaikuttamisesta tukee lapsen itsetunnon 

kehittymistä. Lasten tulee saada tuntea, että heidän ajatuksensa ovat arvokkaita ja niillä on 

vaikutusta. Kuitenkaan kaikkia ideoita ja ajatuksia ei voida toteuttaa, jolloin lasten kanssa 

tulee myös keskustella siitä, miksi näin on. Osallisuuden tunteen perustana voidaan pitää 

dialogista vuorovaikutusta toisten kanssa. Siihen liittyy aikuisen ja lapsen välinen 

vuorovaikutus ja sensitiivinen ja tarkoituksenmukainen lapsen viesteihin vastaaminen. 

(Turja, 2011, 51-52.) Osallisuuteen kuulu aina oma tunne siitä, että on osallisena 

yhteisöönsä. Pienillä lapsilla ohjattuun toimintaan osallistuminenkin voi olla osallisuutta, 

kun se vain tuottaa osallisuuden tunteen. Tämä vaatii toiminnassa sellaista 

vuorovaikutusta, jonka kautta lapsi ymmärtää, että hän on merkityksellinen yhteisölleen. 

(Turja, 2010, 43.) Osallisuus edellyttää paitsi kasvattajan luottamusta omiin kykyihinsä ja 

vaikuttamismahdollisuuksiinsa, myös luottamusta lapsiin ja heidän toimintaansa.   
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4 ALLE 3-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYS  

Tarkastelen tässä osiossa lapsen emotionaalista ja vuorovaikutustaitojen kehitystä lapsen 

ensimmäisten ikävuosien aikana. Olen valinnut nämä kehityksen osa-alueet tutkielmaani, 

koska ne liittyvät vahvasti osallisuuden käsitteeseen ja lapsen osallisuuden kokemukseen. 

Lapsen tunne-elämän ja tunnesäätelyn kehitys vaikuttavat lapsen vuorovaikutustaitojen 

kehitykseen. Näihin molempiin kehityksen osa-alueisiin vaaditaan turvallista aikuista, joka 

tukee lapsen kehitystä. Sen on myös pienen lapsen osallisuuden edellyttäjä, sensitiivinen 

aikuinen, joka osaa lukea lapsen viestit oikein ja mahdollistaa kuulluksi tulemisen ja 

vaikuttamisen omaan ympäristöön.  

 

Kasvattajan hyvä lapsituntemus edellyttää turvallisen ja sensitiivisen vuorovaikutussuhteen 

syntyä kasvattajan ja lapsen välille. Jokainen lapsi on yksilö. Siihen, miten lapsi viestii ja 

kuinka voimakkaita hänen ilmaisunsa ovat, vaikuttaa muun muassa lapsen temperamentti 

ja luonteenpiirteet. Temperamentti tarkoittaa ihmisten välisiä eroja reagoida erilaisiin 

tilanteisiin, kuten nälkään, kipuun, tai tunnetiloihin. Erot toimintatavoissa näkyvät jo 

pienillä lapsilla ja toimintatavat ovat melko pysyviä. Erot ovat synnynnäisiä ja ne johtuvat 

aivojen neuraalisensäätelyjärjestelmän ja keskushermoston aktiivisuuden vaihteluista eri 

ihmisten välillä. (Keltinkangas-Järvinen, 2010, 50.) 

 

Sensitiivinen kasvattaja eläytyy lapsen kokemusmaailmaan. Hän vastaa lapsen 

perustarpeisiin ja on tukena ja turvana silloin, kun lapsi sitä tarvitsee. Sensitiivinen 

kasvattaja on lapsen tasolla. Hän ei asetu lapsen yläpuolelle jakelemaan ohjeita ja käskyjä, 

vaan kohtelee lasta kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti. Lapsen tarpeille herkkä kasvattaja 

tukee lapsen emotionaalista kehitystä ja näin ollen myös vahvistaa lapsen rohkeutta oppia 

ja kokeilla uusia asioita. (Kalliala, 2008, 68.)  

 

Kolme ensimmäistä ikävuotta ovat kehityspsykologisesti merkittävin vaihe ihmisen 

elämässä. Näiden vuosien aikana luodaan pohja ihmisen kuvalle omasta itsestään, mutta 

myös käsitys ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja sen toteutumisesta. Nämä taidot 



 

 

 

luovat pohjan itsetunnolle, stressinsietokyvylle ja ihmisen sosiaaliselle pääomalle. Näiden 

taitojen kehittymisellä on merkitystä koko yhteiskunnalle ja sen vuoksi on tärkeää pohtia 

tämän ikäkauden ratkaisuja päivähoidon näkökulmasta. (Keltinkangas-Järvinen, 2012, 4.) 

Jos lapsi jo tällöin oppii, että hänen toiminnallaan on merkitystä yhteisölle, hän 

todennäköisesti uskoo myös myöhemmin omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa. 

Osallisuuden kautta saadaan lapselle taitoja, joita demokraattisessa yhteiskunnassa 

vaaditaan.  

 

Alle kolmevuotiaan kehitys on kokonaisvaltaista. Yhteisiä piirteitä on esimerkiksi 

uteliaisuus, halu oppia uutta ja leikkiminen. Tärkeää on muistaa, että kaikki toiminta tulee 

olla vapaaehtoista. Kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana lapsille kehittyy 

perusluottamus, itsekontrolli ja perusoppimismotivaatio. (Siren-Tiusanen, 2002, 16-17.) 

Kun lapsi saavuttaa jonkin kehitysvaiheen, hän nousee seuraavaan vaiheeseen. Kolmena 

ensimmäisen ikävuotena lapsen kehitys on nopeampaa, kuin koskaan myöhemmin. Näiden 

vuosien aikana luodaan perusta kaikelle muulle kehitykselle. Puutteet näissä 

kehitysvaiheissa voivat näkyä vielä aikuisiässäkin. (Keltinkangas-Järvinen, 2012, 14.) 

 

Kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana lapsi oppii sen, että hän on oma ainutkertainen ja 

yksilöllinen itsensä. Hän oppii perusvuorovaikutustaidot, mielialojensa ja käyttäytymisensä 

säätelyä, sekä vastaamaan ja reagoimaan muiden ihmisten viesteihin ja mielialoihin. 

(Keltinkangas-Järvinen, 2012, 14.) Lapsi tarvitsee näiden taitojen oppimiseen sensitiivistä 

ja tärkeää aikuista, joka on läheisessä vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. Aikuinen, joka 

teoillaan ja sanoillaan osoittaa lapselle, että kaikesta selvitään, luo lapselle turvallisuuden 

tunnetta. (Cacciatore, 2008, 36.) 

4.1  Lapsen emotionaalinen kehitys 

Tunteiden säätelyn kehitykseen vaikuttaa synnynnäiset piirteet, kuten herkkyys ympäristön 

ärsykkeille. Tähän mekanismiin vaikuttavat niin geenit, aivojen rakenne, kuin 

hermostokin. Nämä eivät voi kuitenkaan yksinään rakentaa tasapainoista tunnekokemusta. 

Tunnesäätelyn ehyeen kehittymiseen tarvitaan aina hyvää ja tasapainoista vuorovaikutusta, 
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tervettä tunneilmastoa lapsen ympäristössä, sekä lapsuuden myönteisiä kiintymyssuhteita. 

(Kokkonen & Kinnunen, 2010, 152.) 

Kun tunteiden säätelyjärjestelmä kehittyy, lapsi kykenee tunnistamaan tunteita, jotka 

nousevat eri tilanteissa esille ja käsittelemään niitä. Tunteiden säätelyjärjestelmän 

keskeisenä osana pidetään käyttäytymistä koskevan kontrolloinnin järjestelmää.  Tämän 

järjestelmän avulla ihminen kykenee tietoisesti säätelemään tunteitaan ja käyttäytymistään. 

Järjestelmän kehittyessä lapsi saa uusia taitoja, joiden avulla selvitä tunnemyrskyistä.  

Toimivan tunteidensäätelyjärjestelmän perustana voidaan pitää sensitiivistä ja hyväksyvää 

vuorovaikutusta aikuisen kanssa. (Rusanen, 2011, 81.) Lapsen tulee tietää, että aikuinen 

kestää kaikki hänen tunteensa ja auttaa selviämään niistä. (Sinkkonen, 2012.) 

 

Lapsen tunnekehityksessä ratkaisevaa on turvallisuus. Lapsen tulee tunnemyrskyissään 

pystyä luottamaan aikuiseen. Siihen, että aikuinen kestää tunnemyrskyt ja on vierellä 

auttamassa lasta, sekä antamassa keinoja tunteiden käsittelyyn. Jari Sinkkosen (2012) 

mukaan on ensiarvoisen tärkeää sanoittaa lapselle tunteita. Lapsi ei tiedä, miltä mikäkin 

tunne tuntuu, jos aikuinen ei sitä hänelle kerro. Myös Koivunen ja Lehtinen (2015) 

puhuvat tunteiden sanoittamisen ja oikeanlaisen tunneilmaisun opettamisen merkityksestä 

lapsen tasapainoiselle kehitykselle. Lapsen tunnekehityksen kannalta tärkeää on myös se, 

että lapsi tiedostaa, ettei ole olemassa vääriä tunteita. Kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta 

niistä seuraavat teot eivät kaikki ole luvallisia. Teoilla voi satuttaa, tunteilla ei. Lapsen 

kanssa on tärkeää käsitellä kaikenlaisia tunteita, jotta lapsi oppii tunnistamaan omia ja 

toisten tunteita, sekä reagoimaan niihin oikealla tavalla. (Koivunen & Lehtinen, 2015, 142-

146.) 

 

Lapsi osaa jo pienenä tulkita ympäristönsä tunnekieltä. Kasvattajan toimintatavat, joilla 

hän vastaa lapsen tarpeisiin, tuottavat lapselle erilaisia tunnetiloja. Pieni lapsi ei osaa 

erotella toisten ihmisten tunteita omistaan, vaan hän kokee ne itsessään. Lapsi, joka saa 

päivittäin kokea hyväksyntää ja läheisyyttä, voi kasvaa perusturvallisuuden tunteessa. 

Lapselle on tärkeää tuntea itsensä erityiseksi omana itsenään. (Nivalainen & Mikkola, 

2010, 20.) Kun lapsi saa positiivisia kokemuksia vuorovaikutuksesta toisten ihmisten 



 

 

 

kanssa, hänelle kehittyy myös empatiataito: kyky asettua toisen asemaan. (Koivunen & 

Lehtinen, 2015, 145.)  

 

Kasvattajien toiminta vaikuttaa siihen, millaisessa ympäristössä lapsi kasvaa ja kehittyy, 

sekä rakentaa kuvaa itsestään ja omista taidoistaan. Tässä oppimisprosessissa lapsi 

tarvitsee paljon rohkaisua ja kannustusta kasvattajalta. Kasvattajan herkkyys aistia lapsen 

tunnetiloja, sekä niihin vastaaminen niin, ettei lapsen tarvitse jäädä tunteidensa kanssa 

yksin on merkityksellistä lapsen oppimisen ja kehityksen kannalta. (Nivalainen & Mikkola, 

2010, 21.) Lapsen tasapainoisen tunne-elämän ja empatiakyvyn taustalla on aina 

sensitiivinen kasvattaja, joka on opastanut lasta tunteiden käsitellyssä ja toisten tunteisiin 

reagoimisessa. (Koivunen & Lehtinen, 2015.) 

4.2 Lapsen vuorovaikutustaitojen kehittyminen 

Jotta ryhmään saadaan luotua toimiva vuorovaikutus lasten ja kasvattajien välillä, tarvitaan 

molemmin puolista luottamusta ja kunnioitusta toista kohtaan. Kasvattajan tulee olla 

sensitiivinen ja hänen tulisi omalla toiminnallaan pyrkiä siihen, että aidolle kohtaamiselle 

lapsen kanssa on riittävästi aikaa ja tilaa. Onnistuneeseen vuorovaikutussuhteeseen kuuluu 

muun muassa jatkuvuus, hyväksyvä kosketus, turvallisuuden tunne, lapsen viestien oikea 

tulkinta, katsekontakti ja kielellinen viestintä. Kasvattaja kertoo myös omista tunteistaan ja 

käyttäytymisestään rehellisesti lapselle. Samalla kasvattaja opettaa lasta tunnistamaan ja 

tulkitsemaan myös lapsen omia ja muiden tunteita. (Rouvinen, 2007, 128-129.) Myös 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet nostavat esiin lapsen kokemukset kuulluksi 

tulemisesta, sekä kasvattajien sensitiivisyyden myös nonverbaaleja viestejä kohtaan 

merkityksellisinä tekijöinä vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 41). 

 

Toimivassa vuorovaikutussuhteessa kasvattajan ja lapsen välillä kasvattaja haluaa oppia 

tuntemaan lapsen ja tulkitsemaan hänen viestejä oikein. Tällaisessa tilanteessa kasvattaja 

oikeasti yrittää päästä lapsen kokemusmaailmaan, jotta hän saa selville mitä lapsi oikeasti 

tarkoitti, jotta lapsella olisi hyvä olla. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän 

kasvattajalta vaaditaan sensitiivisyyttä, jotta oikeanlainen tulkinta olisi mahdollinen. 
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Hyvässä vastavuoroisessa vuorovaikutussuhteessa kasvattaja oppii tuntemaan lapsen ja 

hänen viestinsä, jolloin lapsen tukeminen parhaalla mahdollisella tavalla on mahdollista. 

(Rusanen, 2011, 79.) Vuorovaikutustaitojen kehitykseen vaikuttaa aina se, minkälaisia 

kokemuksia lapsella on vuorovaikutustilanteista kasvattajan kanssa. (Koivunen & 

Lehtinen, 2015, 174). 

 

Vastasyntynyt lapsi toimii vaistojensa varassa. Pikkuhiljaa lapsi oppii aikuisen kanssa 

koetun vuorovaikutuksen kautta, kuinka ympäristö reagoi hänen toimintaansa. Lapsi 

tarvitsee vuorovaikutusta, jotta hän pystyy kehittymään. Noin puolivuotiaana lapsi siirtyy 

niin sanotusta kahden välisestä vuorovaikutus vaiheesta kolmen väliseen vuorovaikutus 

vaiheeseen, jossa lapsi alkaa jakaa tietoa ympäröivästä maailmasta toisen ihmisen kanssa.  

(Paavola, 2011.) Pienen lapsen kommunikaatiosta voidaan erottaa kolme päämäärää, jotka 

ovat toisen käyttäytymiseen vaikuttaminen, sosiaalinen vuorovaikutus ja jaettu 

tarkkavaisuus. (Laakso, 2011, 176-178.) 

 

Jaetun tarkkaavaisuuden opittuaan lapsi kykenee olemaan tietoinen kiinnostavasta asiasta 

ympäristössään, sekä toisesta ihmisestä, joka voi jakaa tiedon asiasta hänen kanssaan. 

Lapsi oppii, että kykenee omalla toiminnallaan vaikuttamaan ympäristöönsä ja 

kommunikoimaan toisten ihmisten kanssa. Tästä alkaa lapsen tie tavoitteellisena 

kommunikoijana. Hän alkaa käyttää yhä enemmän eleitä, ilmeitä ja katsetta, jotta saa 

viestinsä perille. (Paavola, 2011.) Lapsen ensimmäisiä eleitä ovat tavoittelu, näyttäminen ja 

antaminen. Tavoitteluvaihe tulee jo ennen, kuin lapsi osaa jakaa vuorovaikutusta, mutta 

sen luonne muuttuu, kun lapsi tulee tästä tietoiseksi. Tavoittelua käytetään nyt eleenä, jolla 

saadaan vanhempi esimerkiksi ojentamaan esine, joka on lapsen ulottumattomissa. Tähän 

voi liittyä myös vaativaa ääntely. (Launonen, 2007, 35-36.) 

 

Eniten tutkittu lapsen ele on osoittaminen. Noin vuoden iässä lapsi alkaa käyttää osoittelua 

viestinnän keinona. Osoittamisen käyttäminen vaatii lapselta syy-seuraus suhteiden tajua, 

sekä kykyä kaksisuuntaiseen viestintään. Osoittamalla lapsi jakaa huomion kohteen ja sen 

merkityksen toisen ihmisen kanssa. Lapsen tulee siis tiedostaa, että toinen ihminen 

kykenee vastaanottamaan viestejä ja tunnetiloja, sekä lähettämään niitä myös takaisin. 



 

 

 

Osoittamalla lapsi kykenee pyytämään, kertomaan ja kysymään.  Osoittamiseen liittyy 

myös katseen vuorottelu aikuisen ja esineen välillä. Lapsi siis tietää, että 

vuorovaikutuskumppanin tulee jakaa sama kokemus, jotta hän kykenee auttamaan lasta 

tilanteessa. (Launonen, 2007, 38.) Sensitiivisen kasvattajan oikeat tulkinnat lapsen 

elekielestä tukevat jo tässä vaiheessa lapsen osallisuuden kokemusta. Lapsi on oppinut, että 

kykenee omalla toiminnallaan vaikuttamaan. 

 

Pienten lasten vuorovaikutuksessa korostuu nonverbaalinen viestintä. Pieni vauva kykenee 

ilmaisemaan itseään monin tavoin ja olemaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.  

Vauva käyttää vuorovaikutukseen ja itseilmaisuunsa itkua, ilmeitä, ääntelyä, sekä koko 

kehon liikkeitä. Pieni lapsi voi myös ilmaista itseään esimerkiksi vastaamalla kysymykseen 

päännyökkäyksellä, tai osoittamalla jotain asiaa. (Tykkyläinen, 2011, 116.) Näitä viestejä 

kasvattajan tulkitsee päivittäin. Sen vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että kasvattaja 

oikeasti tuntee lapsen ja tämän elekielen, sekä toimintatavat. Vain silloin oikea tulkinta 

lapsen tahdosta on mahdollinen.  
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5 ALLE 3-VUOTIAAN OSALLISUUS PÄIVÄKODISSA 

Tutkielmani alussa esittelin muutamia osallisuuden teorioita, jotka kuvaavat kasvattajan ja 

lapsen välistä suhdetta osallisuuden kautta. Parhaiten pienten lasten osallisuutta kuvaamaan 

soveltuu Leena Turjan osallisuuden moniulotteisuutta kuvaava malli, joka huomio myös 

osallisuuden kestonvaihtelut, toimintaympäristön mahdollisuudet, mutta myös sen, että 

pienellä lapsella toimintaan osallistuminenkin voi olla osallisuutta. Turjan luoma malli ei 

mielestäni myöskään ole niin vahvasti sidoksissa kielelliseen ilmaisuun, kuin muut 

osallisuuden teoriat, joita esittelin. On tärkeää huomata, että pienellä lapsella osallisuus ei 

saa olla sidoksissa kielelliseen ilmaisuun, vaan kasvattajan tulee lukea pienen lapsen 

viestintää avoimesti. Lapsilta löytyy kyllä taitoa ilmaista itseään, vaikkei sanoja vielä 

olekaan. 

 

Pienten lasten osallisuutta kritisoidaan muun muassa sen vuoksi, että lapset joutuvat jo nyt 

ottamaan liikaa vastuuta elämästään. Lasten tulisi saada olla lapsia. Sen lisäksi kasvattajat 

kokevat, ettei heillä ole riittävästi resursseja ja aikaa ottaa lasten mielipiteitä ja ajatuksia 

huomioon päiväkodin arjessa. Osallisuuden positiivisia vaikutuksia lapsen kehitykseen ja 

oppimiseen ei nähdä riittävästi. (Turja, 2010, 30-31.) Kuitenkaan osallisuus ei tarkoita sitä, 

että kasvattajat sysäävät kaiken vastuun lapsille ja antavat lasten päättää kaikista asioista. 

Osallisuuteen kuuluu myös kasvattajan vastuu siitä, ettei lapsi joudu tekemään liian 

vaikeita päätöksiä, tai joudu tilanteeseen, jossa hän ei tiedä kuinka toimia. 

 

Pienen lapsen kohdalla aikuisen vastuu lapsen elämästä on aina suurempi. Aikuinen 

väistämättä tekee omia tulkintojaan ja suodattaa pienen lapsen viestejä omien 

kokemustensa kautta. (Turja, 2010.) Lapsen oikeuksien komitea korostaa, että myös pienet 

lapset tulee nähdä arvokkaina yhteisönsä aktiivisina jäseninä. Jotta pienten lasten oikeudet 

voivat toteutua, tarvitsee lapsi hoivaa niin fyysisesti kuin emotionaalisestikin, lapsen 

tarpeista käsin lähtevää ohjausta, sekä aikaa ja tilaa sosiaalisen kanssakäymiseen 

tutkimiseen, leikkiin ja oppimiseen. (Heinonen, Iivonen, Korhonen… & Siimes, 2016, 

150.)  



 

 

 

5.1 Pienen lapsen osallisuuden tukeminen päiväkodissa 

Päiväkodissa toimitaan ryhmässä. Päiväkotikontekstissa osallisuus on yhteisöllistä 

toimintaa. Se ei ole yksittäisen lapsen toiveiden täyttämistä, vaan neuvottelua, 

äänestämistä, sekä yhteisten ratkaisujen löytämistä. Osallisuuden toteutumiseksi tarvitaan 

sensitiivistä kasvattajaa, joka on herkkä lapsen viesteille ja ilmaisukeinoille, jotta jokainen 

lapsi tulee kuulluksi ja saa mahdollisuuden vaikuttaa toimintaympäristöön ja yhteisiin 

asioihin. Pienten lasten osallisuus lähtee liikkeelle pienistä vuorovaikutustilanteista, joissa 

lapsi pääsee vaikuttamaan omiin asioihinsa ja tulee näin ollen kuuluuksi. Tärkeää on, että 

lapsi voi kokea olevansa yhteisölle tärkeä omana itsenään, ei vain tulevana aikuisena. 

(Turja, 2011, 46-47.)  

 

Liisa Karlsson (2003) on tutkinut sadutusta osallisuuden mahdollistajana ja osallisuuden 

toimintakulttuuria kehittävän tekijänä. Karlssonin mukaan aivan pienimpiäkin lapsia voi 

saduttaa. Ihmiselle on luontaista kertomusten kertominen, joten pienikin lapsi kykenee 

kertomaan satua. Kasvattajan tulee vain uskaltaa heittäytyä mukaan ja olla valmiina 

vastaanottamaan lapsen sanoma. Pienten lasten sadutuksessa lapsi usein piirtää kuvaa 

samalla, kun kertoo tarinaa, jonka aikuinen kirjaa ylös. Kuvasta ja sadusta muodostuu näin 

kokonaisuus. Tämä luo pienellekin lapselle mahdollisuuden saada oma äänensä kuuluviin 

ja kasvattaja saa lapsen äänen näkyväksi.  

 

Tärkeintä vuorovaikutustilanteissa on, että aikuinen ja lapsi jakavat tarkkaavaisuutensa 

samaan kohteeseen. Tällaisissa tilanteissa lapsi oppii paljon uutta vuorovaikutuksesta. 

Näissäkin tilanteissa on tärkeää, että lapsella on sisäinen motivaatio tilanteeseen. Lapsi 

oppii parhaiten, kun aihe kiinnostaa häntä. Lapsi oppii parhaiten leikkitilanteissa, joissa 

hän itse saa valita, mitä tehdään. Kasvattaja jakaa tämän tilanteen aidosti lapsen kanssa ja 

auttaa lasta toimimaan lähikehityksen vyöhykkeellä. Toiminnassa, jossa pieni lapsi saa itse 

valita sen laadun, sekä haastavuuden, hän todennäköisimmin pääsee ainakin hyvin lähelle 

omaa lähikehityksen vyöhykettään. (Launonen, 2007,42-43.) Lapsi on siis osallisena 

omaan toimintaansa. Lapsi hyötyy vuorovaikutustilanteista, joissa lapsen ääni tulee 

kuuluviin. Kasvattaja ottaa huomioon toiminnassaan ja päätöksenteossaan lapsen 

näkökulman asioihin. Aikuisen asenteen tulee olla hyväksyvä lapsen aloitteita kohtaan. 
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Tällöin lapsen näkökulmasta kommunikointi aikuisen kanssa on avointa ja lapsi tuntee 

voivansa kertoa tunteensa ja ajatuksensa suoraan. (Rusanen, 2011, 79-80.) 

5.2 Osallisuuden arviointi 

Osallisuuden kokemus on aina henkilökohtainen, eikä sitä voida ennustaa etukäteen 

(Vilpas & Tast, 2011, 146). Pienten lasten osallisuuden kokemusta voidaan tarkastella 

esimerkiksi toimintaan sitoutuneisuuden kautta. Toimintaan sitoutuneisuuden tarkastelulla 

kasvattaja voi selvittää, kuinka merkityksellistä toiminta lapselle on. Kasvattajan tehtävän 

on tarkkailla sitoutuneisuutta, mutta myös varmistaa, että jokainen lapsi pääsee osalliseksi 

toimintaan mahdollisimman rikkaassa ja monipuolisessa toimintaympäristössä. (Kalliala, 

2008, 64-65.) 

 

Pienen lapsen kokemusta ei voi arvioida jälkeen päin. Lapsi elää tässä ja nyt, joten 

arvioinninkin on tapahduttava juuri siinä hetkessä. Suurin sitoutuneisuuden tila on niin 

kutsuttu Flow-tila, jossa lapsi sitoutuu toimintaan kaikilla osa-alueilla. Flow-tilan voi 

saavuttaa silloin, kun toiminta on mielekästä ja siinä on riittävästi haastetta. (Kalliala, 

2008, 64.) Yleensä tällainen toiminta on mahdollista, kun lapsi saa itse valita, mitä tekee ja 

kasvattaja tukee häntä tässä toiminnassa. Lapsen mielenkiinnonkohteista liikkeelle 

lähteminen saa lapsen sitoutumaan toimintaan.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) puhutaan pedagogisesta 

dokumentoinnista keskeisenä työvälineenä niin toiminnan suunnittelulle, toteuttamiselle, 

kuin arvioinnillekin. Sitä voidaan pitää myös yhtenä osallisuuden mahdollistajana. 

Pedagogisen dokumentoinnin kautta syntyy dialogia, joka vahvistaa osallisuutta. 

Pedagogiseksi dokumentoinniksi kutsutaan niitä keinoja, joilla kasvattajat yhdessä lasten, 

sekä heidän vanhempiensa kanssa, luovat toimintaa ja lapsen ajatuksia ja 

oppimisprosesseja näkyviksi, sekä rikastavat tätä toimintaa. Kasvattajat pääsevät 

pedagogisen dokumentoinnin kautta osaksi lasten elämysmaailmaa.   Sen kautta tuodaan 

esille onnistumisia, sitä mikä on hyvää. Sen avulla luodaan vuorovaikutuksen kulttuuria. 

(Keskinen & Lounassalo, 2011.) 

 



 

 

 

Pedagogisen dokumentoinnin kautta päästään sisälle lasten elämysmaailmaan. Kasvattajan 

tehtävän on saattaa lasten ääni kuuluviin, voimistaa ja rikastuttaa lasten kokemuksia, sekä 

tallentaa ne sellaiseen muotoon, josta lapsen on helppo palauttaa ne muistiinsa. (Keskinen 

& Lounassalo, 2011, 199-200.) Pedagoginen dokumentointi on keino lapsen 

oppimisprosessien arviointiin. Se luo keinon lapselle tutkia omaa oppimisprosessiaan 

rauhassa ja arvioida sitä. Sen avulla lapset, vanhemmat ja kasvattajat pääsevät osallisiksi 

päiväkodin elämään ja siellä tapahtuviin oppimisprosesseihin.  

 

Pedagogisen dokumentoinnin kautta saadaan yhdessä koetut asiat pysymään muistissa. 

Niitä voidaan sitten myöhemmin yhdessä tarkastella eri näkökulmista ja muistella, mitä 

onkaan tapahtunut. Tärkeää on dialogisuus ja yhteisen kokemuksen jakaminen. Oikeita 

vastauksia ei haeta, vaan asioita tarkastellaan eri näkökulmista. Lapsia kannustetaan 

löytämään uusia lähestymistapoja asioille. (Keskinen & Lounassalo, 2011.) Lasten 

havainnointia ja toiminnan dokumentointia käytetään lapsen kasvun, kehityksen ja yleisen 

hyvinvoinnin edistämiseksi. Havaintojen hyödyntäminen helpottuu kasvattajan 

lapsituntemuksen myötä, koska silloin kasvattaja kykenee näkemään, miksi lapsi toimii, 

kuten toimii. Tärkeää on muistaa, että havainnoinnin ja dokumentoinnin kautta kasvattajan 

tulisi tarkastella ja arvioida myös omaa toimintaansa, ei vain lapsen kasvua ja kehitystä. 

(Koivunen & Lehtinen, 2015, 69.) 

 

Kaikessa havainnoinnissa ja dokumentoinnissa on tärkeää, että se on jatkuvaa. Jatkuvan ja 

monipuolisen havainnoinnin kautta on kasvattajalla mahdollisuus saada kattava 

kokonaiskuva lapsesta. Vain tällöin on mahdollista suunnitella ja toteuttaa lapselle 

merkityksellistä toimintaa (Koivunen & Lehtinen, 2015; Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, 37). Etenkin pieneten lasten kohdalla on tärkeää dokumentoida toimintaa, 

jotta lapsi saa palautettua mieleensä, mitä ollaan tehty. Toiminnan näkyväksi tekeminen 

tuo lapselle myös kokemuksen siitä, että hänen toimintansa on ollut merkityksellistä ja 

tärkeää. Valokuvat, tarinat, sekä lapsen taideteokset tuovat lapsen kokemusmaailmaa 

näkyväksi myös vanhemmille. Lapsen merkityksellisistä kokemuksista voidaan näin ollen 

puhua myös kotona.  
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6 POHDINTA  

Kandidaatintutkielmani tavoitteena on ollut selventää osallisuuden käsitettä pienten alle 3-

vuotiaiden lasten kohdalla. Tutkielmallani haluan tuoda esiin sitä, kuinka merkityksellistä 

osallisuus on myös ihan pienelle lapselle. Osallisuus mielletään vaikeaksi käsitteeksi, ja 

sen määritteleminen on melko haastavaa. Ehkä tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että pienten 

lasten osallisuus usein ohitetaan tutkimuksissa muutamalla lauseella. En tiedä onko yleinen 

ilmapiiri sellainen, ettei pienten lasten osallisuutta pidetä tärkeänä.  

 

Pienten lasten osallisuus ei ole samanlaista, kuin isompien. Se on niiden taitojen 

harjoittelua, joita myöhemmin tarvitaan osallisuuden kulttuurin luomiseen. Kun lapsi jo 

pienenä saa tunteen siitä, että kykenee vaikuttamaan asioihinsa ja hänen omalla 

tekemisellään on merkitystä, hän myös myöhemmin uskoo omiin 

vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Lapsen osallisuuden mahdollistava toimintakulttuuri tukee 

lapsen itsetunnon kehittymistä ja opettaa lapselle ryhmässä toimimista, sekä 

vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan demokraattisessa yhteisössä. (Turja, 2010, 33.) Pienet 

lapset ilmaisevat tunteitaan avoimesti. Jos toiminta ei kohtaa heidän näkemysmaailmaansa, 

lapset äänestävät jaloillaan. Pienten lasten toiminta ei ole kovin pitkäkestoista, mutta 

toiminta, joka lasta aidosti kiinnostaa, saa lapsen pysähtymään sen äärelle ja sitoutumaan 

toimintaan. Toimintaympäristö tulisi suunnitella niin, että lapsen kiinnostuksen kohteet 

näkyvät siellä, hänen on helppo toimia ympäristössään, hän saa haluamansa tavarat 

helposti ja hän on tietoinen siitä, mitä tarvikkeita hänellä on käytössään. Lukkojen taakse 

suljetut tavarat eivät ole lapsella olemassa. 

 

Mikkola ja Nivalainen (2010) ehdottavat toiminnan suunnittelun rinnalle otettavaksi myös 

vuorovaikutuksen suunnittelua. Arjesta tulee mielekkäämpää, kun kasvattajalla on oikeasti 

aikaa kohdata lapsi ja hänen tarpeensa, sekä toimia vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. 

Riittää, kun lapselle tehdään tästä päivästä mahdollisimman hyvä. Kasvattajalta vaaditaan 

vain kykyä tunnistaa omia ja toisten tunteita, sekä halua ja kykyä kohdata tosia ihmisiä; 

aitoa läsnäoloa kaikissa arjen hetkissä.  

 



 

 

 

Lapselle on tärkeää, että hän näkee vanhempien ja kasvattajan toimivan yhteistyössä. Se, 

että lapselle merkitykselliset aikuiset ovat samoilla linjoilla asioista, tuo lapselle 

turvallisuuden tunnetta. Vanhempien tulee pystyä luottamaan päiväkodin kasvattajiin, jotta 

lapsikin kykenee siihen. Pienen lapsen osallisuuden mahdollistamisessa on tärkeää käyttää 

vanhempien asiantuntijuutta omasta lapsestaan. Vanhemmat tuntevat lapsensa ja hänen 

toimintatapansa. He osaavat kertoa kasvattajalle tärkeitä tietoja esimerkiksi lapsen 

itseilmaisusta. Tämä auttaa kasvattajaa rakentamaan omaa lapsituntemustaan ja näin ollen 

vastaamaan lapsen tarpeisiin sensitiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

 

Koska osallisuuteen liittyy aina oma kokemus osallisuudesta, tulisi kasvattajan tukea 

lapsen ilmaisua niin, että lapsi saa oman äänensä kuuluviin. Pienen lapsen osallisuus on 

sitä, että saa näyttää tunteensa ja vierellä on kasvattaja, joka tukee lasta hänen tunteidensa 

kanssa. Lapsi saa ilmaista pahan mielensä, mutta myös riemunsa. Lasta tuetaan toimimaan 

omalla tavallaan. Lapsi saa tuntea olevansa merkityksellinen ihana itsensä. Kalliala (2008) 

ja Turja (2010, 2011) puhuvat toimintaympäristön muokkaamisesta sellaiseksi, että lapsen 

on helppo toimia ja tehdä valintoja omaa elämäänsä koskien. Yhtenä ratkaisuna pienen 

lapsen osallisuuden edistämiseksi voidaan nähdä toimintaympäristön muokkaaminen 

sellaiseksi, että lapsi saa helposti haluamansa tavarat ja asiat. Esimerkiksi lelut on sijoitettu 

riittävän alas, jotta lapsi itse yltää niihin ja näkee ne. Tällöin lapsi on tietoinen 

toimintamahdollisuuksistaan ja kykenee itse valitsemaan toimintansa. Tämän lisäksi lapset 

voidaan ottaa myös mukaan toteuttamaan toimintaympäristöään. Jos lapset leikkivät 

tietyillä leluilla tietyssä paikassa, voisiko lelut sijoittaa tähän paikkaan? 

 

Pienten lasten osallisuuden tutkiminen on haastavaa, koska osallisuuden kokemus on 

henkilökohtainen. Jää aina kasvattajan tulkittavaksi, kokeeko pieni lapsi olevansa osallinen 

yhteisössään. Kuten jo aiemmin on tullut esille osallisuus ei ole pysyvä tila, vaan sen 

määrä ja laatu vaihtelevat päivittäin. Pienten lasten osallisuuden kannalta on tärkeää, että 

lapset saavat päivittäin harjoittaa osallisuuteen vaadittavia taitoja. Taitojen karttuessa myös 

omat vaikuttamisen mahdollisuudet lisääntyvät askelittain. Olennaista on, että kasvattajat 

ovat ensin itse selvillä siitä, mitä osallisuus tarkoittaa. Vaikka päiväkodissa toimittaisiin 

osallisuuden periaatteiden mukaan, on silti olemassa aikuisten asioita ja lasten asioita. 

Päämääränä ei tule olla se, että kaikki on yhteistä. Kasvattajien tulisi tähdätä siihen, että 
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lapsi pystyy joka päivä vaikuttamaan omaan arkeensa.  Varhaiskasvatuksen tavoitteena on 

hyvinvoiva lapsi.  

6.1 Lopuksi 

Tutkielma on avannut minulle osallisuuden käsitystä. Ennen tutkielmaani en oikein ollut 

selvillä siitä, mitä osallisuudella tarkoitetaan. Tutkielmaa tehdessäni olen myös 

huomannut, kuinka merkityksellistä osallisuus on alle 3-vuotiaan lapsen kehitykselle. 

Lähes tulkoon jokaisessa kehitysteoriassa, nousee esille osallisuuden merkitys lapsen 

kehityksen kannalta. Sen vuoksi onkin ihmeellistä, että alle 3-vuotiaiden osallisuus ikään 

kuin sivuutetaan. Osallisuus mielletään yhteyteen puheen tuottamisen kanssa. Pieni 

lapsikin osaa ilmaista, mitä haluaa, tai mitä ei halua. Nämä ilmaisut tulisi huomioida 

päiväkodin arjessa yhtä arvokkaina, kuin puheella tuotetut ilmaisut. Kaikkein pienintäkään 

lasta ja hänen mielipiteitään ei voi jatkuvasti sivuuttaa.  

 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia kasvattajien käsityksiä alle 3-vuotiaan 

osallisuudesta ja sen toteutumisesta päiväkodissa. Jotta osallisuuden toteutuminen on 

mahdollista, täytyy kasvattajan olla selvillä siitä, mitä osallisuus on. Pienten lasten 

osallisuudessa kasvattajien merkitys on valtava. Se, miten ja kuinka tärkeäksi kasvattajat 

mieltävät pienten lapsen osallisuuden, vaikuttaa koko ryhmän toimintaan. Sen lisäksi voisi 

tutkia päiväkodin pienten ryhmiä osallisuuden mahdollistavana toimintaympäristönä. 

Miten päiväkodissa on sijoitettu esimerkiksi lelut ja muut tavarat? Pystyykö lapsi itse 

valitsemaan, mitä hän haluaa tehdä? Päättääkö kasvattaja hänen puolestaan, minkälaisia 

mahdollisuuksia tänään tarjotaan? Kaiken kaikkiaan olisi tärkeää tuottaa lisää 

tutkimustietoutta pienten lasten osallisuudesta päiväkodissa ja sen merkityksestä lapsen 

kokonaisvaltaiselle kehitykselle.  
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