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Varhaiskasvatus on ollut muutoksessa ja eri tahojen mielenkiinnon kohteena viimeisten 

vuosien aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 1.8.2017 voimaan tulleen 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) asiakirjan ohjaamaan varhaiskasvatusta. 

Varhaiskasvatuslakiin lisättiin lapsen osallisuuden määritelmä muutosten yhteydessä 

elokuussa 2015. 

Tässä laadullisessa pro gradu-tutkielmassa tarkasteltiin Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet (2016) asiakirjassa ilmeneviä lapsen osallisuuden diskursseja. Tutkielmaan 

teoreettis-metodologinen viitekehys muodostui diskurssianalyysin sekä varhaiskasvatuksen 

pedagogiikan ja lapsen osallisuuden käsitteiden pohjalta. Tutkimusaineisona olevaa asiakirjaa 

analysoitiin kriittisen diskurssianalyysin menetelmää soveltaen.  

Tulosten mukaan varhaiskasvattajan työtä ohjaavassa asiakirjassa oli vahvasti näkyvillä 

lapsen osallisuuteen liittyviä diskursseja. Lapsen osallisuutta ei määritelty asiakirjassa 

tarkemmin, joten osallisuuden käsitteen tulkinta jäi tutkijan määriteltäväksi. Lapsen 

osallisuuden diskursseja jäsentyi analyysin pohjalta seitsemän: lapsen osallisuuden 

rakentuminen asiakirjassa, lapsen osallisuus toiminnan suunnittelussa, lapsen osallisuus 

varhaiskasvatuksen oppimiskäsityksessä, lapsen osallisuus varhaiskasvatuksen 

toimintakulttuurissa, lapsen osallisuus varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä, lapsen 

osallisuus vuorovaikutuksessa ja lapsen osallisuus leikissä. 

Lapsen osallisuuden diskurssien kriittinen tarkastelu osoitti, että osallisuus näyttäytyy 

asiakirjassa aikuislähtöisenä, osin ristiriitaisenakin osallisuuden pedagogiikkana. Toisaalta 

korostettiin mahdollisuuksia sensitiiviseen osallisuuden toteuttamiseen. Tuloksista muodostui 

osallisuuden ilmiötä koskevaa ainutlaatuista tulkintaa, johon vaikuttivat osaltaan tutkijan 

tausta, kokemukset ja työskentely varhaiskasvatuksessa. Tutkielman tuloksina jäsentyneet 

osallisuuden diskurssit ovat hyödyllisiä käytännön varhaiskasvatustyöhön. Niiden avulla 

voidaan avata lapsen osallisuuden käsitteen moniulotteisuutta sekä kehittää ja vahvistaa 

lapsen osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatustoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja 

arvioinnissa. 
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1 Johdanto 

Tässä pro gradu-tutkielmassa keskitytään Varhaiskasvatuksen perusteet (2016) asiakirjaan, 

jonka perustana on Varhaiskasvatuslaki (L 36/1973). Tutkielmassa tarkastellaan, millaisia 

pedagogisia diskursseja rakentuu lapsen osallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa.  

Suomalainen varhaiskasvatuksen tutkimus on ollut vähäistä tähän mennessä. 

Varhaiskasvatuksen tutkimus on ollut syrjässä tieteellisen tutkimuksen ytimestä sekä 

kasvatuksen koulutusalan intresseistä 2000-luvulle saakka. Tähän on saattanut vaikuttaa 

seuraavat tekijät; lastentarhanopettajakoulutus on siirtynyt yliopistoihin vasta 1970-luvulla, 

varhaiskasvatuksesta ovat olleet kiinnostuneet psykologit, varhaiskasvatus on ollut osa 

sosiaalista hyvinvointia, ei kouluhallintoa sekä varhaislapsuudella on ollut epämääräinen 

asema perheen ja virallisen päiväkodin sekä esikoulun osalta lapsen elämässä. (Husa & Kinos, 

2005, s. 139.)  

Varhaiskasvatuksen tutkimus on kuitenkin lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana ja 

tutkijoiden kiinnostuksen kohteita ovat olleet muun muassa varhaiskasvatuksen laatuun 

liittyvät tekijät ja halu ymmärtää paremmin varhaiskasvatuksen vaikutusmekanismeja. 

Suomessa kuten muualla maailmassa korostetaan nykyään tutkitun tiedon merkitystä 

poliittisessa päätöksenteossa, mutta myös varhaiskasvatuksen ammattilaiset tarvitsevat 

tutkimustietoa kehittäessään työkäytänteitään. Varhaiskasvatuksen kehittämisestä ovat 

kiinnostuneet viimeisien vuosikymmenten aikana maailmanlaajuiset organisaatiot, kuten 

Euroopan Unioni, OECD sekä Yhdistyneet Kansakunnat. (Karila, 2016, s. 6-7.) Lapsen 

varhaiskasvatuksessa on edelleen paljon tutkittavaa tieteenalan kehityksen ja 

varhaiskasvatuksen käytännön työn edistämiseksi. 

Varhaiskasvatus on ollut viimeisten vuosikymmenien aikana muutoksessa ja saanut paljon 

huomioita mediassa Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen 

ohjaus siirtyi vuonna 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriöön, joka suunnittelee, ohjaa ja valvoo 

varhaiskasvatusta sekä valmistelee lainsäädäntöä. Lainsäädännön uudistamistyötä on tehty 

pitkään ja Varhaiskasvatuslaki (L 36/1973) tuli voimaan 1.8.2016. Varhaiskasvatuslain 

taustalla on vuonna 1973 säädetty Päivähoitolaki, tosin sitä on täydennetty ja muutettu useaan 

kertaan vuosien varrella. Varhaiskasvatuksen kehittämisen tulee jatkua edelleen ja se on koko 
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suomalaisen yhteiskunnan tehtävä, joka vaatii resursseja valtiolta ja kunnilta. (Karila, 

Kosonen & Järvenkallas, 2017, s. 11-16, 113.) 

Varhaiskasvatukseen kohdistuneiden uudistusten myötä uudelle tutkimukselle on tilausta. 

Varhaiskasvatuksen tämän hetkinen yhteiskunnallinen keskustelu on keskittynyt 

valtakunnallisiin uudistuksiin ja muutoksiin. Varhaiskasvatuslakia (L 1973/36) ja uutta 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (2016) tulee tutkia, koska asiakirjoista on nostettu 

yhteiskunnalliseen keskusteluun koko varhaiskasvatuksen alaa koskevia asioita, esimerkiksi 

laadusta, ryhmäkokojen muutoksista aina pedagogiikan painottamiseen. 

Varhaiskasvatuslaissa (L 36/1973) ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) 

korostetaan pedagogiikan merkitystä lasten osallisuuden turvaamiseksi varhaiskasvatuksen 

toimintaympäristöissä. Lasta tulee kuulla ja hänen tulee saada osallistua toiminnan 

suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen omassa varhaiskasvatuksen yhteisössä. On 

tärkeää, että lapsi tulee kuulluksi ja pääsee vaikuttamaan arjen vuorovaikutustilanteissa niin, 

että hänen ajatukset ja kokemukset saadaan esille. Jokaiselle lapselle tehdään 

henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet pedagogiselle 

toiminnalle. 

Tässä tutkielmassa käytetään laadullista tutkimusotetta ja aineistona olevia asiakirjoja 

analysoidaan kriittisen diskurssianalyysin menetelmällä. (Gee, 2011, s. 17-19; Jokinen, Juhila 

& Suoninen, 2016, s. 17-18; Metsämuuronen, 2005, s. 203, 229). Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa tutkijalla on keskeinen ja monipuolinen rooli kaikissa tutkimuksen eri 

vaiheissa. Tutkielman tekijä haluaa ymmärtää ilmiöitä ja niiden merkityksiä. Tutkijan on 

huolehdittava myös tutkimuksen eettisyydestä sekä luotettavuudesta ja huomioitava ovatko 

mielipiteet, näkemykset ja teorioiden valinnat subjektiivisia vai objektiivisia päätöksiä? 

(Lichtman, 2013, s. 19-21.) Tutkijan positio sekä tutkimusaiheen aiempi teoreettinen tieto 

huomioidaan tutkimusaihetta käsiteltäessä. 

Tutkielman aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen lakimuutoksien ja uuden 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) julkaisun vuoksi. Varhaiskasvatuslakia astui 

voimaan 1.8.2015. Lainsäädännön muutoksen yhteydessä lakiin kirjattiin tutkimusaiheeni 

kannalta merkittäviä kohtia koskien pedagogiikan esiin tuomista ja varhaiskasvatuksen 

tavoitteita ja määrittelyä. (L 580/2015, 1§, 2a§, 9a§). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla 

(2016) on asiakirjana tarkoitus mahdollistaa yhteneväinen varhaiskasvatus koko maassa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on esitetty, että varhaiskasvatuksen tulee olla 
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valtakunnallisesti laadukasta ja yhdenvertaista pedagogista. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, s. 8.) 

Tasavertainen ja yhdenmukainen varhaiskasvatuksen pedagogiikka 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 8-9) mahdollistaa lapsen osallisuuden 

huomioimisen varhaiskasvatuksessa. Lapsen osallisuuden pedagogiikan avulla voidaan lisätä 

lapsen kuulemista sekä aloitteellisuutta. Näin aikuinen pystyy noudattamaan työssään 

yhteiskunnallisia lapsuudelle asetettuja arvoja, joiden avulla lapset voidaan nähdä aktiivisina 

toimijoina varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. Näiden käytäntöjen toteuttaminen ja 

kehittäminen vaativat varhaiskasvatuksessa työskenteleviltä pedagogisen toiminnan 

kehittämistä, jolloin lapsen osallisuudella on mahdollisuus näyttäytyä arjen työssä. (Turja, 

2011, s. 52-53.) 

Tutkielman taustalla on Oulun yliopiston VakaVai -tutkimushanke, jossa selvitetään 

varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutoksia varhaiskasvatuksen laatuun ja vaikutuksia 

varhaiskasvatukseen ja sen käytäntöihin. Tutkimushankkeessa on otettu esiin se, että 

lainsäädännön jälkeinen yhteneväisen pedagogiikan luominen vaatii selkeyttä. 

Varhaiskasvatuksen lainmuutokset nähdään investointina oppimisen, hyvinvoinnin ja 

ennaltaehkäisyn lisäämisenä sekä lapsen aseman parantamisena. (Puroila, Kinnunen & 

Keränen, 2017, s. 1-3.) 

Tämä pro gradu-tutkielma ei koske ainoastaan varhaiskasvatuksen työntekijöitä, vaan kaikki 

varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviä, sekä lapsia ja perheitä. Aiheen kiinnostavuus on 

ohjannut tutkijan työtä läpi tutkimusprosessin, jonka aikana lapsen osallisuuden merkitys on 

näkynyt myös työssä päiväkodissa.  
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2 Suomalainen varhaiskasvatus ja lapsuus muutoksessa 

Varhaiskasvatuksen käsite otettiin käyttöön 1970-luvun alussa. Varhaiskasvatus käsitetään 

käytännön kasvatukseksi, akateemiseksi tai erityiseksi tutkimukseksi. (Husa, & Kinos, 2005, 

s.134.) Varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntö julkaistiin ensimmäisen kerran lapsen 

päivähoitoa koskevana lakina vuonna 1973, tästä lähtien lapsen varhaiskasvatusta koskeva 

lainsäädäntö alkoi kehittyä (Alila ym. 2014, s. 8). Varhaiskasvatuksen lainsäädännön 

uusimmat muutokset tehtiin vuosina 2015 sekä 2016, jolloin määriteltiin uuden 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kirjoittamisesta (L 36/1973). Näiden lainmuutosten 

lisäksi on säädetty Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (L 1503/2016), jossa 

määritetään varhaiskasvatuksen maksuista. Lapsi on varhaiskasvatuksen käyttäjä yhdessä 

vanhemman kanssa. Lainsäädännön uudistamistyö jatkuu edelleen. 

Viralliset ja velvoittavat asiakirjat ovat lisänneet kiinnostusta varhaiskasvatusta kohtaan. 

Varhaiskasvatuksen nähdään tukevan vanhempia kasvatustehtävässä, mutta samalla 

varhaiskasvatus on yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa, jota ohjataan 

opetussuunnitelmalla ammattimaisemmaksi. Maailmanlaajuisesti varhaiskasvatuksella on 

tärkeä rooli talouden sekä sosiaalipolitiikan foorumeilla, nykyisen ja tulevaisuuden 

yhteiskunnan kehityksessä. (Farquhar & White, 2013, s. 821-822.) 

Vakiintuneet instituutiot ja niiden käytänteet ovat muutoksessa. Tähän on johtanut muun 

muassa talouselämän muutokset ja globalisaatio. Muutokset vaikuttavat myös lapsiin ja 

nuoriin. (Pekkarinen & Vehkalahti, 2012, s. 10.) Muutoksilla on merkitystä myös 

varhaiskasvatuksen asemaan, kehittämiseen sekä tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa 

käsitellään varhaiskasvatukseen tulleisiin muutoksiin pohjautuvaa aihetta, lapsen osallisuutta, 

joka kytkeytyy osaksi varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa.  

2.1 Varhaiskasvatuksen instituutio muutoksessa 

Lapsuuden instituutiot kuten varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt ovat osa modernia 

yhteiskuntaa, jonka avulla välitetään arvoja, normeja ja perinteitä (Pekkarinen & Vehkalahti, 

2012, s. 13-14; Herczog, 2012, s. 542). Instituutioiden avulla luodaan yksilön ja ryhmän 

toimintaan vaikuttavia merkityksiä ja rakenteita. Kasvatustyö on ollut osa 

hyvinvointiyhteiskunnan rakentumista. Kuitenkin kasvatus instituutiona on pysynyt melkein 
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muuttumattomana, vaikka aikuisten instituutiot ovat muuttuneet. (Pekkarinen & Vehkalahti, 

2012, s. 13-14.) 

Lapsuuden instituutio on kuitenkin ollut muutoksessa kohti lapsikeskeistä lähtökohtaa 1990-

luvulta lähtien. Varhaiskasvatukseen osallistuu nykyään yhä useampi lapsi. (Pekkarinen & 

Vehkalahti, 2012, s. 16.) Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu kuitenkin tilastollisesti 

verrattuna vähemmän lapsia, kuin muissa Pohjoismaissa (Karila ym. 2017, s. 32). Vuonna 

2015 varhaiskasvatukseen osallistui 245 650 lasta, mikä vastaa 1-6 vuotiaista väestöstä 68 

prosenttia. Kun taas vuonna 2016 varhaiskasvatukseen osallistui 243 946 lasta, mikä vastasi 

1-6 vuotiaasta väestöstä noin 68,1 prosenttia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017, s. 1-2.) 

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lapsien määrä laski siis vuodesta 2015 vuoteen 2016 noin 1 

700 lapsella. 

Lapset kasvavat varhaiskasvatuksen instituutiossa, jossa aikuisen ja lapsen välisessä suhteessa 

aikuisella on kasvatustehtävä (Siippainen, 2012, s. 116). Kuitenkin lapsilähtöisyyttä 

määrittävät myös vanhemmuuden ja kasvatuksen asiantuntijuuden diskurssit (Pekkarinen & 

Vehkalahti, 2012, s. 16). Varhaiskasvatus nähdään koulutuksellisena pääomana ja tasa-arvon 

mahdollistajana. Herczogin mukaan varhaiskasvatuksen tulisi instituutiona auttaa heikoissa 

asemissa olevia lapsia, joita voivat olla köyhissä perheissä elävät, vammaiset, 

maahanmuuttajat ja pakolaiset. Hän painottaa, että työntekijöiden ammattitaito, laadukas 

johtaminen sekä kohtuullinen lapsien sekä aikuisten suhdeluku tulisivat toteutua 

eurooppalaisessa varhaiskasvatuksessa. (Herczog, 2012, s. 550.) 

Yhteiskunnallisesti varhaiskasvatus on korkeatuottoinen investointi, jolla pyritään 

vaikuttamaan julkisen rahan käyttöön. Euroopan unionissa keskustellaan varhaiskasvatuksen 

roolista, politiikasta, toiminnasta sekä varhaiskasvatuksen ymmärtämisestä. Keskeistä on 

nähdä lapsi kokonaisuutena, jolloin varhaiskasvatus vastaisi lapsen sekä hänen huoltajan 

tarpeisiin ensimmäisistä vuosista lähtien. Tarpeet ilmenevät fyysisinä, kognitiivisina, 

emotionaalisina, sosiaalisina sekä terveyden parantumisena. Varhaiskasvatuksen 

kokonaisvaltaisuus vaikuttaa pitkällä aikavälillä tuottoisana investointina koulutukseen, 

työllisyyteen sekä vähentää sosiaalisia ongelmia. Varhaiskasvatuksen voi nähdä muodostuvan 

olemassaolosta sekä erilaisista kerrotuista tarinoista, joissa näkyy yksilön innostus ja 

mahdollisuuksien moninaisuus. Varhaiskasvatus pystytään näkemään maailman laajuisista 

muutoksista eriytyvänä, jossa lapsille ja aikuisille on mahdollista omatoiminen ja itsenäinen 

toiminta. (Herczog, 2012, s. 542, 548; Moss, 2015, s. 1-3.)  
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Euroopan unionin politiikassa ja viestinnässä lapsen suojelu ja huolenpito ovat esitetty 

suoraan sekä epäsuorasti, mutta lapsen osallisuus on vain mainittu. Lapsen osallisuus on 

riippuvainen maan perinteistä ja kulttuurista, sekä lapsen kodista, koulusta sekä ympäristöstä. 

Lapsen osallistumisen varhaiskasvatukseen nähdään vaikuttavan lapsen koulun aloituskyvyn 

lisäksi myös vanhempien työssäkäyntiin sekä syntyvyyteen. Varhaiskasvatuksen 

painopisteenä taloudellisissa vaikutuksissa on kyse myös naisten työmarkkinoiden 

näkökulmasta. (Herczog, 2012, s. 546-548.) 

Jokainen lapsi on merkityksellinen ja oikeutettu osallistumaan itseään koskeviin asioihin sekä 

syrjimättömyyteen, suojaan kaikenlaiselta väkivallalta (Herczog, 2012, s. 542). 

Varhaiskasvatuslain (1973/36) lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (63/1999), 

Yleissopimuksessa lapsen oikeuksista (60/1991) sekä Suomen perustuslaissa (11.6.1999/731) 

säädetään ihmisoikeuksista ja velvollisuuksista. Lapsuuden taustalla on turvallisuus sekä 

lapsen oikeudet ja niiden toteutuminen. Länsimaalainen lapsuus perustuu lapsen oikeuteen 

kasvaa sekä vaikuttaa itseään koskeviin asioihin aktiivisesti. Lapsen aktiivisuus ja osallisuus 

kiinnostavat lapsuudentutkimusta, ollen nykyään sen keskeinen tutkimussuuntaus. (Tammi & 

Hohti, 2017, s. 69.) Tällä lapsen osallisuutta selvittävällä tutkimuksella on siis merkitystä 

muun muassa varhaiskasvatuksen työkäytänteiden ja lapsen arjen kehittämisessä. 

2.2 Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja 

muutoksessa 

Varhaiskasvatuksen lainsäädännön sekä varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana. 

Suomen hallitus esitti vuonna 2014 (HE, 341/2014) vuonna 1973 voimaan tullutta 

Päivähoitolakia muutettavaksi Varhaiskasvatuslaiksi. Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön (L 

580/2015) 1.8.2015 voimaan tulleet säännösten muutokset koskivat varhaiskasvatuksen 

määrittelyä, tavoitteita, päiväkotien ryhmäkokoa, varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista, 

lasten edun huomioimista, varhaiskasvatusympäristöä, lapsen sekä huoltajan osallisuutta, 

varhaiskasvatuksen arviointia ja kehittämistä. Varhaiskasvatuksen lainsäädännön (L 

108/2016) 1.8.2016 voimaan tulleissa muutoksissa säädetään lapsen subjektiivisesta 

oikeudesta sekä aikuisten ja lasten suhdeluvuista varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksuja muutettiin vuonna 2016, jolloin laki astui voimaan 1.3.2017. (L 108/2016, 5§; 

L 1503/2016; L 1282/2015, 6§; Puroila ym. 2017, s. 3.) Näistä lainsäädännön muutoksista 
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tässä tutkimuksessa keskistytään lapsen osallisuuden tarkasteluun. Kuviossa 1 esitetään 

muutoksien vaiheet voimaantulon mukaisessa järjestyksessä. 

 

Kuvio 1: Varhaiskasvatuksen muuttuneet asiakirjat. 

Varhaiskasvatukseen tulleet muutokset ovat edenneet omana varhaiskasvatuslakiin 

vaikuttavana prosessina. Hallituksen esityksessä (HE 341/2014) kuvataan varhaiskasvatuslain 

prosessin etenemistä ja tavoitteita. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden taustalla on 

Varhaiskasvatuslaki ja seuraavassa kuvataan kuinka muutokset lainsäädäntöön ovat edenneet. 

Hallituksen esityksessä (HE 341/2014 vp) ehdotettujen muutoksien kohdalla on otettu esiin 

yllämainitut ja 1.8.2015 voimaan tulleet varhaiskasvatusta koskevat lainmuutokset. 

Hallituksen esityksen mukaan tarvitaan perusteellista lain uudistamista ja saattamista. 

Varhaiskasvatus korvaa nykyään vanhan lasten päivähoidon käsitteen ja varhaiskasvatuksen 

määrittely ja tavoitteet on kirjattu lakiin (L 580/2015, 1 § ja 2 a§). Varhaiskasvatus käsitteenä 

sijoittaa pienten lasten parissa tehtävän pedagogisen toiminnan kasvatus- ja 

koulutuspalveluihin kuuluvaksi, aiemman sosiaalipalvelujen sijaan. Varhaiskasvatuksen 

aseman korostaminen kuuluvaksi kasvatus- ja koulutusjärjestelmään on kirjattu hallituksen 

esitykseen. (HE 341/2014 vp, s. 7; 15.) 

Varhaiskasvatuksen kuuluminen kasvatus- ja koulutuspalveluihin on ollut tärkeänä 

perusteluna ja lähtökohtana varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistumisen tarpeelle. 

Hallituksen esityksessä (HE 341/2014 vp) tuodaan esille se, että varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet tulee ottaa huomioon määräyksenä valtakunnallisesti, näin taataan yhdenvertaisuus 

varhaiskasvatuksessa valtakunnallisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla on tarkoitus 

Hallituksen esitys 
varhaiskasvatuslain 

muutoksista 
HE 341/2014 

Varhaiskasvatuslain 
(36/1973) muutokset 

voimaan 1.8.2015 

Varhaiskasvatuslain 
(36/1973) muutokset 

voimaan 
1.8.2016/108 

Laki 
varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuista 

(1503/2016) 
voimaan 1.3.2017 

Varhaiskasvatus-
suunnitelman 

perusteet 2016 
velvoittavana 

asiakirjana  
voimaan 1.8.2017 
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tehdä varhaiskasvatus yhdenvertaiseksi ja toteuttaa sitä samoilla määrittelyillä ja tavoitteilla 

koko maassa. (HE 341/2014, s. 7.) 

Varhaiskasvatus määritellään hallituksen esityksessä seuraavasti ”Varhaiskasvatuksella 

tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 

muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka”. Varhaiskasvatuksen 

määrittely on kirjattu samanlaisena lopulliseen lakiin kuin hallituksen esitykseen on kirjattu. 

(HE 341/2014, s. 15; L580/2015, 1§.) 

Hallituksen esityksessä varhaiskasvatuksen tavoitteet käsitellään varhaiskasvatuksen 

keskeisten teemojen mukaan, näiden mukaan tarkoituksena on huolehtia lapsen kasvusta ja 

kehityksestä keinoilla, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia iän ja kehitystason mukaan. 

Lapsen oppimisessa korostetaan merkittävänä tekijänä pedagogista toimintaa, jota tulisi 

esityksen mukaan toteuttaa monipuolisesti. (HE 341/2014, s. 15.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet esitetään pohjautuviksi Varhaiskasvatuslain (1973/36) 

1.8.2015 voimaan tulleisiin tavoitteisiin ja määrittelyyn (HE 341/2014, s. 8). Hallituksen 

esityksessä tuodaan esiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tuominen 

varhaiskasvatusta määrittäväksi ja velvoittavaksi asiakirjaksi. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden laatiminen säädetään Opetushallituksen tehtäväksi, jolloin Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos ei vastaisi enää Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Hallituksen 

esityksessä esitetään, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pohjautuvat 

Varhaiskasvatuslakiin (1973/36) edistäen varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteutumista 

tavoitteiden ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä. (HE 341/2014, s. 20.) 

Hallituksen esityksessä esitetään, että varhaiskasvatuksen tavoitteita ja määrittelyä avataan 

lisää Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Hallituksen esitykseen on kirjattu se että, 

Varhaiskasvatuslakiin 1.8.2015 tulleita muutoksia tulee avata lisää uudelleen kirjoitettavassa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. (HE 341/2014, s. 20.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on kirjoitettu siis lain pohjalta määrittelemään 

tarkemmin varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuslain (1973/36) lisäksi Euroopan 

ihmisoikeussopimuksessa (63/1999), Yleissopimuksessa lapsen oikeuksista (60/1991) sekä 

Suomen perustuslaissa (11.6.1999/731) säädetään ihmisoikeuksista ja velvollisuuksista. 

Varhaiskasvatuslain (L 580/2015) tavoitteisiin (2a§) on kirjattu kymmenen kohtaa, jotka 

määrittelevät varhaiskasvatusta. Nämä lain kohdat ovat myös Varhaiskasvatussuunnitelman 
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perusteet (2016) asiakirjassa juuri sellaisessa muodossa kuin ne ovat Varhaiskasvatuslaissa 

(36/1973). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) laatimisen lisäksi lakiin kirjattiin 

se, että varhaiskasvatus siirtyi lainuudistuksien myötä Opetushallituksen alaisuuteen 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (Alila, 2016). 
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3 Tutkimustehtävä  

Tutkielman on tarkoitus selvittää Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) asiakirjassa 

rakentuvia lapsen osallisuuden diskursseja. Tutkimusaineistoa käsitellään 

Varhaiskasvatuslaissa asetettua tavoitetta (L 580/2015, 2 a §,) mukaillen, mikä koskee lapsen 

osallisuuden mahdollistamista ja vaikutusmahdollisuuksia itseään koskeviin asioihin. (L 

580/2015, 2 a §, 9)). Tutkimuskysymys on muotoiltu Varhaiskasvatuslaissa (1973/36) olevaa 

kohtaa mukaillen seuraavasti: 

Millaisia pedagogisia diskursseja rakentuu lapsen osallisuuden näkökulmasta 

tarkasteltuna Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa? 

Tutkimustehtävän tavoitteena on selvittää kriittisellä diskurssianalyysillä tarkemmin, kuinka 

lapsen osallisuus on kirjattu tutkimusaineistoon. Kriittinen diskurssianalyysi eroaa 

kuvailevasta diskurssianalyysistä seuraavien analyysissa huomioon otettavien asioiden 

mukaan; kriittinen diskurssianalyysi ei tutki ainoastaan sitä, miten kieli rakentuu erilaisten 

sääntöjen mukaan, vaan kuinka kieli toimii ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti. 

(Gee, 2011, s. 8-9.) Lapsuutta rakennetaan asiakirjassa kirjoitetulla kielellä, joten 

tutkimuksessa tarkastellaan, miten osallisuutta rakennetaan ja ohjataan velvoittavassa 

asiakirjassa. Tutkimustehtävä ja -aineisto ovat varhaiskasvatuksen näkökulmasta tärkeitä, niin 

lastentarhanopettajan työn kehittämisen, kuin tutkijan tietoisuuden lisääntymisen ja oman 

työn ammatillisen oppimisen vuoksi. 
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4 Teoreettis-metodologiset lähtökohdat 

Tutkielman teoreettis-metodologiset lähtökohdat luku käsittelee kriittistä diskurssianalyysiä, 

varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa sekä lapsen osallisuutta varhaiskasvatuksessa. 

Tutkielmassa on käytetty kriittistä diskurssianalyysiä tutkimusmetodina. Varhaiskasvatuksen 

pedagogiikka alaluvussa sivistystä, kasvua ja oppimista peilataan varhaiskasvatukseen. 

Näiden alalukujen jälkeen viimeisessä teoreettisessa alaluvussa käsitellään lapsen osallisuutta 

varhaiskasvatuksessa. 

Asiakirjoja kuten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (2005) on tutkittu eri näkökulmista 

käyttäen diskurssianalyysiä. Rautio tutki Varhaiskasvatussuunnitelman lapsidiskursseja. 

Tutkimuksessa käytettiin tutkimusaineistona vuonna 2005 julkaistua ja silloin voimassa 

olevaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (2005), jonka lapsidiskurssia hän käsitteli 

diskurssianalyysin keinoilla. Johtopäätöksissä Rautio (2005, s. 64) kuvailee lasta ja lapsuutta 

muuttuvaksi käsitteeksi riippuen ajasta, paikasta, kulttuurista ja toimijoista. 

Itäkare (2015) tutki Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (2005) uskonto- ja 

kasvatuskatsomuksen diskurssin kautta. Itäkare käytti tutkimusmenetelmänä kriittistä 

diskurssianalyysiä ja tilannekontekstina olivat diskurssit asiakirjoissa, joissa käsiteltiin 

uskonto- ja katsomuskasvatusta. Tuloksissaan Itäkare kuvailee lapsen osallisuutta, joka oli 

vähäistä uskonto- ja katsomuskasvatuksessa, vaikka siinä olisi paljon tilaa lapsilähtöiselle 

pedagogiikalle. 

4.1 Kriittinen diskurssianalyysi 

Tutkielman tutkimusmetodina on kriittinen diskurssianalyysi, jolla asiakirjaa tutkitaan ja 

analysoidaan. Tässä luvussa esitetään diskurssianalyysin teoreettinen viitekehys. Diskursseja 

tutkittaessa kieli nähdään osana tilanteita ja sosiaalista vuorovaikutusta, joka näkyy kielen 

viestintänä, representaationa eli uudelleen esittämisenä, sekä kielen sosiaalisien suhteiden 

käyttämisenä. Tutkielmassa on yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ulottuvuus, jolloin 

yhteiskunnallisuus on osana varhaiskasvatuksen sosiaalista kontekstia. Diskurssianalyysillä 

voidaan tutkia tekstin ja siinä ilmenevien eri kontekstien sosiaalisessa todellisuudessa 

järjestyvää kokonaisuutta, jossa merkitystä luovat erilaiset tekstit ja niiden intertekstuaalisuus. 

Tekstissä olevat diskurssit ovat tutkijan kiinnostuksen kohteita, eivät henkilöt, jotka ovat 
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tekstiä tuottaneet. Tutkittavat diskurssit liittyvät myös muihin diskursseihin viitaten niihin. 

(Pyynnönen, 2013, s. 5-6; Suoninen, 2016a, s. 62-63.)  

Diskurssianalyysi on siis kieleen liittyvää analyysiä, jonka avulla pyritään avaamaan ja 

ymmärtämään kuvattavan ilmiön kielen rakentumista osana sosiaalista todellisuutta 

(Suoninen, 2016b, s. 231-232). Tässä tutkimuksessa käytetään analyysissä tutkimusmetodina 

kriittistä diskurssianalyysiä. Diskurssianalyysissä sosiaalisen toiminnan paikka ja aika 

vaikuttavat aineistoon, jolloin aika ja paikka toimivat myös tutkimuksen osatekijöinä 

(Metsämuuronen, 2005, s. 238.) 

Pyynnönen mukaan kriittinen diskurssianalyysi toimii kahdella eri merkityksellä, jolloin kieli 

on toiminnan resurssi. Toiminnan resurssina kieli on osana sosiaalista toimintaa, 

vuorovaikutuksen ja sosiaalisten ehtojen ja seurauksien toteuttajana. Toisaalta diskurssilla 

tarkoitetaan merkityksellistämistä; asioiden, ilmiöiden ja tapahtumien kuvaamista. Asioita ja 

ilmiöitä voidaan kuvata erilaisista näkökulmista. (Pyynnönen, 2013, s. 7.) 

Gee painottaa kriittinen diskurssianalyysin eroavan kuvailevasta diskurssianalyysistä 

seuraavien analyysissa huomioon otettavien asioiden mukaan; kriittinen diskurssianalyysi ei 

tutki ainoastaan sitä miten kieli rakentuu erilaisten sääntöjen mukaan, vaan kuinka kieli toimii 

ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti. Kriittisellä diskurssianalyysillä voidaan tutkia 

tiedon, toiminnan ja olemisen yhteistä toimintaa. Jotta voidaan tietää mistä toinen henkilö 

puhuu, tulee tietää myös mitä sanottu tai kirjoitettu tarkoittaa teoissa ja olemisessa. (Gee, 

2011, s. 2, 8-9.) 

Varhaiskasvatuksessa on kuitenkin olemassa jokin aloitus ja tämä hetki, mutta myös 

tulevaisuuden kuva. Diskurssi ei ole ainoastaan tässä hetkessä tapahtuvaa kieltä ja tekstiä, 

vaan sillä on olemassa historia ennen tätä hetkeä, tämän hetken tilanne ja myöhemmin 

diskurssit jäävät olemaan meidän poistuttua hetkestä seuraavaan. (Gee, 2011, s. 35.) Kriittisen 

diskurssianalyysin tutkimusmetodilla voidaan toteuttaa jatkuvaa prosessia, jolloin 

tutkimuksessa havainnoidaan sitä hetkeä, mutta tutkittavat diskurssit jatkavat kuitenkin 

kehittymistä edellä mainittujen analyysin osien mukaan uudentaen todellisuutta. 

Kielenkäyttö voi olla ristiriitaista. Kieltä käyttävä voi olla epäjohdonmukainen, jonka vuoksi 

kriittisessä diskurssianalyysiä tehdessä tutkimuksen kaikki lähteet ja asiakirjat on tulkittava 

monesta eri näkökulmasta. Kieli on myös tilannekohtaista. (Suoninen, 2016a, s. 51.) 
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4.1.1 Intertekstuaalisuus kriittisessä diskurssianalyysissä 

Tutkielman asiakirja-aineistoa määrittelee taustalla monet muut asiakirjat ja lait. Tämän 

vuoksi tutkielman analyysiosiossa ja teorian määrittelyssä esitellään tässä alaluvussa 

tutkimusaineiston intertekstuaalisuuden määrittelyn teoreettinen tausta. Intertekstuaalisuus 

kriittisessä diskurssianalyysissä tarkoittaa analysoitavan tekstin pohjautumista johonkin 

muuhun, alkuperäiseen tekstiin (Gee, 2011, s. 29). Tässä tutkimuksessa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) on perusteltu ja pohja laadittu 

Varhaiskasvatuslaissa (1973/36).  

Tutkielmassa on tutkimuksen kohteena kielen merkitykset, kielenkäyttö, sosiaalisen 

toiminnan samankaltaisuus, järjestyneisyys, toiminnan muuttuminen, uudistuminen ja 

innovaatiot. Tutkielmassa diskurssit ovat kirjoitettu tekstimuodossa, jossa toiminta on osa 

kieltä ja sen toteuttamista, sosiaalinen kanssakäyminen on osa yleistä ja vallitsevaa ajattelua 

tai valtasuhteiden muodostamaa todellisuutta. Tällöin sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

vaikuttavat jokapäiväinen toiminta kielen ympärillä. (Pyynnönen, 2013, s. 5-7.) 

4.1.2 Merkityssysteemit ja sosiaaliset käytänteet 

Tässä alaluvussa avataan tutkielman analyysin taustalla olevien merkityssysteemien teoriaa. 

Merkityssysteemit ovat osa tutkielman metodia, joka on otettu tähän tutkielmaan, koska 

kriittinen diskurssianalyysi ja sen analyysi muodostuvat samoilla tutkimuksen keinoilla. 

Diskurssianalyysissa merkityssysteemit muodostuvat sosiaalisten käytäntöjen pohjalle siinä 

yhteiskunnan tilassa, jossa tutkimusta tehdään. Diskurssianalyysillä ei ole tarkoitus tuottaa 

tietoa, joka kuvastaa todellisuutta, vaan tuottaa merkityksien kautta tiettyyn hetkeen ja 

asiayhteyteen liittyvää tietoa ja merkityksiä. Diskurssianalyysissä rakennetaan merkityksiä eli 

konstruoidaan kirjoitetut ja puhutut kohteet. Merkityksien rakentaminen eli konstruktiivisuus 

on kielen jäsentämistä sosiaalisissa kanssakäymisissä jaettujen merkityssysteemien 

jäsentämistä (Jokinen ym. 2016, s. 26-29).  

Sosiaalinen todellisuus on prosessi, jossa sosiaaliset käytänteet uusiintuvat ja muuntuvat. 

Muuttuvassa prosessissa sosiaalisia käytänteitä uudentavat ja muuntavat merkityssysteemit. 

Kulttuurisesti ymmärrettävä teksti rakentuu merkityssysteeminen avulla. (Jokinen ym. 2016, 

s.29-31). Tässä tutkimuksessa merkityssysteemit liittyvät Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteeseen (2016), joka merkityksiä selvitetään kriittisen diskurssianalyysin keinoilla. 
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Diskurssianalyysissä rakennetaan merkityksiä eli konstruoidaan kirjoitetut ja puhutut kohteet. 

Merkityksien rakentaminen eli konstruktiivisuus on kielen jäsentämistä sosiaalisissa 

kanssakäymisissä jaettujen merkityssysteemien jäsentämistä. Merkityssysteemien avulla ei 

ole tarkoitus heijastaa todellisuutta, vaan rakentaa ja tuottaa merkityksiä siihen tilanteeseen. 

(Jokinen ym. 2016, s. 26-29.) 

Sosiaalinen todellisuus on prosessi, jossa sosiaaliset käytänteet uusiintuvat ja muuntuvat. 

Muuttuvassa prosessissa sosiaalisia käytänteitä uudentavat ja muuntavat merkityssysteemit, 

joita muodostuu sosiaalisessa kanssakäymisessä ja käytänteissä. Kulttuurisesti ymmärrettävä 

teksti rakentuu merkityssysteeminen avulla. (Jokinen ym. 2016, s.29-31.) Tässä tutkimuksessa 

merkityssysteemit liittyvät Varhaiskasvatussuunnitelman perusteeseen (2016), joka 

merkityksiä selvitetään kriittisen diskurssianalyysin keinoilla. 

 

Kuvio 2: Merkityssysteemit ja sosiaalinen käytänne kriittisessä diskurssianalyysissä. 

Yllä olevassa kuviossa 2 kuvataan merkityssysteemien ja sosiaalisten tilanteiden käytäntöjen 

yhteyttä ja eriäväisyyttä. Diskurssianalyysissä merkityssysteemit ovat sosiaalisia käytäntöjä, 

jotka esiintyvät sanallisessa viestinnässä. Sosiaalisen käytännön tilanteessa taas uudistetaan ja 

muutetaan jo olemassa olevia merkityssysteemejä. (Jokinen ym. 2016, s. 29-32.) 

Diskurssianalyysissä ei synny yhtä ainoaa tulkintaa tutkimusaineistossa esiintyvistä eri 

diskursseista. Tutkimusta tehdessä tutkijan positiossa on vältettävä sosiaalisen todellisuuden 

esittämistä juuri tutkimuksessa esiintyvien diskurssien mukaan. Tutkimuksessa tulisi näkyä 

diskurssien muuntuminen ja sosiaalisen todellisuuden muuntuvaisuus. Tutkijan tulisi 

Merkityssysteemit 

Rakentuvat osana 
sosiaalisia käytäntöjä, 

vuorovaikutusta sanallisen 
viestinnän avulla. 

Sosiaalisen käytännön 
tilanne 

Tilanne, jossa uudistetaan 
ja muutetaan jo olemassa 

olevia merkityssysteemejä. 
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tarkastella aineistoa myös oman vallitsevan kulttuurin ja käsitysmaailman ulkopuolelta. 

(Suoninen, 2016a, s. 64.) 

4.2 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 

Tutkielman teoreettisten käsitteiden keskiössä on osallisuuden lisäksi pedagogiikka. 

Varhaiskasvatuslaissa (1973/36) korostetaan pedagogiikan merkitystä varhaiskasvatuksen 

toteutuksessa. Varhaiskasvatuksen tulee lain mukaan olla monipuolista, lapsen iän ja 

kehityksen mukaista, kasvua, kehitystä ja myönteisiä oppimiskokemuksia sisältävää 

pedagogista toimintaa. Varhaiskasvatuksen tulisi olla elinikäistä oppimista, tasa-arvoa, lapsen 

vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja lapsen ja vanhemman osallisuutta edistävää toimintaa. (L 

580/2015, 2 a §.) 

Pedagogiikka viitaa sanana kreikan kieleen ja sitä käytetään kasvatustieteen ajattelutapaa 

kuvaavana käsitteenä. Siljanderin mukaan pedagogiikan teoreettisen toimintaperiaatteen 

keskiössä ovat kasvatus, sivistys ja sivistettävyys, jotka liittyvät pedagogiikkaan ja sen 

rakentumiseen. Kasvatus on tavoitteellista ja tarkoituksellista toimintaa, jossa vaikutettaan 

kasvatettavan kasvun prosessiin. Kasvatus voidaan jakaa intentionaaliseen kasvatukseen 

(tietoinen) ja funktionaaliseen kasvatukseen (ei tietoinen). (Siljander, 2015, s. 22; 28-29.) 

Varhaiskasvatuksessa osa pedagogiikasta on tietoisen sekä tiedostamattoman kasvatuksen 

ytimessä. Varhaiskasvatuksen pedagogiikassa keskustelua herättää se, kuinka lapsen ääni, 

kuuleminen ja osallistuminen ovat otettu mukaan päätöksentekoon. Lapsen ilmaisua 

tarkastellaan arkisessa kanssakäymisessä monitulkintaisesti. (Alasuutari ym. 2014, s. 66.)  

Lapsen ääni, kuuleminen ja osallisuus tulevat ilmi vuorovaikutuksen ja sen eri suhteiden 

ilmiöissä ja tilanneyhteyksissä (Alasuutari ym. 2014, s. 66-67). Farquharin ja Whiten (2013) 

mukaan lapsia tulisi rohkaista löytämään tietoa heidän arkielämästään. Opettajan tehtävänä on 

rakentaa lapselle mahdollisuudet oppia, tutustuen aluksi siihen mitä lapset jo tietävät. 

Oppiminen nähdään kokemuksellisena sekä konkreettisena toimena. Pedagogiikka on 

opettamista, oppimista, tietoa, yhteiskuntaa ja politiikkaa. Pedagogiikan kuvataan olevan 

visioita yhteiskunnasta ja siinä elävistä ihmisistä ja tiedosta. Pedagogiikka näkyy 

varhaiskasvatuksessa jakautuneena tutkimukseen ja käytäntöön, jotka ovat 

varhaiskasvatuksessa avainasemassa. Näin pyritään ymmärtämään lasta aikuisen 

näkökulmasta. (Farquhar & White, 2013, s. 822-823, 827.)  
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Lapsen osallisuutta voidaan tarkastella kasvattajan eli aikuisen näkökulmasta. Lapsen 

osallisuus varhaiskasvatuksessa ei toteudu ilman aikuisen osuutta ja sitoutumista lasta 

osallistavaan pedagogiikkaan nykyisessä kasvatusinstituutiossa. Varhaiskasvatuksessa lapsen 

osallisuutta voidaan tukea aikuisen toiminnalla, jolloin kasvattaja havainnoi ja huomioi lasta. 

Lapsen mielipiteen ilmaisemisen tukeminen, lapsen vuorovaikutustilanteessa esiintuomat 

kiinnostukset otetaan mukaan suunnitteluun sekä yhteiseen päätöksentekoon lapsen kanssa. 

(Leinonen, Venninen & Ojala, 2011, s. 85.) 

Varhaiskasvatuksessa osallisuus on keskustelua yhteisössä, pohdintaa, näkemyksiä, ideoita, 

neuvottelua sekä osallistumista yhteiseen toimintaan. Näiden avulla lapsi oppii ajattelua ja 

samalla taitoja, jotka vahvistavat lapsen käsitystä itsestään, omasta ajattelusta ja myöskin 

vastaa varhaiskasvatuksen pedagogiikan vaatimuksiin ja yhteiskunnallisiin arvoihin. (Turja, 

2011, s. 52.) 

 Varhaiskasvatuksen merkityksestä, maksuista sekä varhaiskasvatuksen järjestämisestä on 

käyty julkista keskustelua. Näiden lisäksi varhaiskasvatuksen pedagogiikasta keskustellaan 

yhä enemmän. Opettajilla tulee olla pedagoginen koulutus Pohjoismaissa, mikä tarkoittaa 

suomalaisessa varhaiskasvatuksessa sitä, että vähintään kolmasosa ryhmän työntekijöistä on 

lastentarhanopettajia, kun taas muissa Pohjoismaissa opettajien koulutus ja määrä vaihtelevat. 

(Karila ym. 2017, s. 17, 30-31.) Pedagogiikan teoreettinen toimintaperiaate on käsitetty 

jakautuvaksi erilaisiksi toimintaperiaatteiksi, jotka voidaan jakaa neljään osaan; 

sivistyksellisyys, vaatimus itsenäiseen toimintaan, kulttuuriseen presentaatioon ja kulttuurisen 

representaatioon. (Kivelä, Peltonen & Pikkarainen, 1996, s.130.) 

4.2.1 Kasvatus 

Kasvatuksessa on kysymys lapsen ja aikuisen välisestä valtasuhteesta. Valtasuhdetta 

määrittelevät kulttuuri ja käsitykset, jotka ohjaavat käsitystä lapsesta ja lapsuudesta. 

Valtasuhteissa nähdään lapsen tulevaisuus, jota varten lasta kasvatetaan. Kasvatuksessa on 

kyse siitä, kuinka oppijaa ja kasvavaa tulisi ohjata ulkopäin kohti tavoitetta, joka on kasvu ja 

kehitys kulttuurin mukaiseen toimintaan. Lapsen iällä on merkitystä siinä, kuinka lapsi 

nähdään oppijana ja keskeneräisenä. (Turja, 2011, s. 42.) 

Kasvatus on pedagogiikan muoto, jossa toimitaan vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus eli 

interaktio on osa kasvatuksen pedagogista toimintaa, jota voidaan kuvata pedagogisena 
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interaktiona. Pedagoginen interaktio on kasvattajan ja kasvatettavan välillä olevaa sosiaalista 

vuorovaikutusta, jossa tapahtuu kasvatusta. Pedagogisessa interaktiossa ilmenee 

epäsymmetriaa, joka on kasvatettavan ja kasvattaja välistä esimerkiksi kulttuuriseen tietoon 

liittyvää kasvatettavan opastamista ja kasvattamista. Epäsymmetria voidaan nähdä myös 

pedagogisena paradoksina, jossa kasvatettava ja kasvattaja ovat ristiriidassa. (Siljander, 2015, 

s. 30-31.) 

4.2.2 Pedagoginen paradoksi  

Pedagoginen paradoksi on ihmisen vapauden yhdistämistä kasvatukseen liittyvään pakkoon, 

jotta ihminen tulisi vapaaksi ja sivistyneeksi. Pedagogisessa paradoksissa tapahtuu ihmisen 

inhimillistymistä sivistyneeksi toimijaksi. Sivistyminen on pakon ja vapauden välillä olevaa 

toimintaa. Kasvattajan vaikuttaminen ja kasvavan oma aktiivisuus ja vapaus toimimiseen ovat 

pedagogisen paradoksin perusteita. (Pikkarainen, 2000, s. 111.) Pedagogisen paradoksin 

mukaan kasvatuksen tehtävä on tehdä kasvatus tarpeettomaksi, jolloin kasvatuksessa 

vallitseva pakon ja vapauden jännite purkautuu (Siljander, 2015, s. 31). 

Kantin mukaan vapaus kuvataan toiminnan ja ajattelun vapautena, kykynä toimia ilman ulkoa 

tulevia pakotteita tai vaikutteita. Erilaiset alkuperäiset ominaisuudet ja mahdollisuudet 

määrittelevät sivistysprosessia, joka jakautuu kahteen osaan; ihmisyys on sivistyksen 

tarkoitus, mutta tähän perustana toimivat ihmisen lähtökohdat ja sivistyksen vaatimat 

perusedellytykset. (Pikkarainen, 2000, s. 112-113.)  

Sivistys on kasvatustoiminnan ja sivistysprosessin suhde, jossa kasvavaa sivistetään, jotta 

hänen itsemääräytyvyys, vapaus ja itsenäinen toiminta lisääntyvät. Sivistys-käsite kytkeytyy 

siis kasvatuksen intentionaalisuuteen, joka on kasvatuksen tarkoituksellisuutta, tietoista ja 

tavoitteellista toimintaa. Sivistettävyys on plastisuutta, eli muovautuvuutta uusiin tilanteisiin, 

kehityskykyä ja mahdollisuutta uusille oppimiskokemuksille. (Siljander, 2015, s. 28-29, 42.) 

Lapsen sivistys, varhaiskasvatuksen osallisuutta korostavassa toiminnassa, voi mahdollistua 

muovautuvuuden (Siljander, 2015, s. 42) sekä varhaiskasvatuksen toiminnan ja 

toimintakulttuurin avulla. Varhaiskasvatusta ohjaavat säännöt, normit ja tavoitteet, joilla on 

pedagoginen tarkoitus. Pedagogiset ratkaisut toimivat lapsen virikkeinä ja rajoitteina 

(Leinonen ym. 2011, s. 84).  
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4.2.3 Sivistys, sivistyksellisyys 

Sivistys on Kivelän ynnä muiden (1996) muodostaman pedagogiikan perusperiaatteiden 

mukaan ihmisen taipumusta vapauteen. Pedagogiikkaa perustuu inhimillisyyteen; 

inhimilliseen olemiseen ja toimintaan. Sivistyksellisyys inhimillisyydessä näkyy ihmisen 

mahdollisuutena kehittymiseen ja kasvamiseen suhteessa sosiokulttuuriseen maailmaan, jossa 

luonnolla on myös merkitys.  Sivistys tulkitaan ja määritellään ihmisen ”inhimilliseksi 

taipumukseksi vapauteen”. Sivistyksellinen ihminen pystyy kehittymään ja kasvamaan, 

määrittelemään itseään ja tuottamaan uutta. Sivistynyt ja vapaa ihminen pystyy toimimaan 

luovasti ja toteuttaen omia tarpeitaan toiminnassaan. (Kivelä ym. 1996, s.130-131.) 

Siljanderin mukaan sivistyksen määritelmä on monimutkainen, sitä on kuvattu erilaisten 

käsitysten kautta. Jotta kasvatettava voi sivistyä ja on sivistyskykyinen, tulee olla edellytyksiä 

pedagogiselle kasvulle ja sivistykselle. Kuitenkin modernin pedagogiikan määrittelyt 

sivistyksen ominaisiksi piirteiksi ovat sivistyksen käsitys luovana prosessina, jossa ihminen 

muokkaa omaa kulttuuriaan ja itseään kulttuurin jäsenenä. Toinen sivistyksen määritelmä ja 

ominaispiirre on sen pyrkimys aina parempaan ja edistyneempään muotoon, jota ihminen 

tavoittelee. Modernin näkökulman mukaan sivistys on tulemista ihmiseksi, joka ei kuitenkaan 

toteudu ilman kasvatusta. (Siljander, 2015, s. 29, 34-37.) 

Sivistys tapahtuu tietyssä hetkessä ja sen yhteiskunnallis-kulttuurisessa kontekstissa. 

Yhteiskunnallinen kehitys vaatii sivistystä uusintamaan sukupolvien välistä kulttuuria ja 

elämänmuotoja. Sivistyksellinen interaktio- ja suhdeluonne muotoutuu, mahdollistuu ja 

määrittyy uudelleen pedagogisissa tilanteissa. Kasvattajan tulee tunnustaa ja kohdata 

kasvatettava inhimillisenä olentona, jolla on kyvykkyys sivistyksellisyyteen. ”Sivistys on 

pedagogisen interaktion tuote”. (Kivelä ym. 1996, s. 131-134.) 

Kasvattaja tulkitsee, olettaa ja tekee toimenpiteitä kasvatettavan sivistyksen vuoksi. Sivistys 

kuvataan pystyvyytenä itsenäiseen toimintaan. Pedagoginen interaktio muuttuu sivistykseksi 

silloin, kun kasvavalta vaaditaan itsenäisyyttä tukevia toimintoja. Näin kasvava vaikuttaa 

omaan pedagogiseen prosessiinsa itsenäistä ja vaikuttamaan pystyvää sivistynyttä 

inhimillisyyttä kohti. (Kivelä ym. 1996, s. 132.) Ihminen ei kuitenkaan tule sivistyneeksi 

ilman sosiaalista vuorovaikutusta. Sivistys tapahtuu prosessissa, jossa ihminen on yhteydessä 

sosiokulttuuriseen maailmaan, muokaten ja muuntaen omaa kulttuurista maailmaa. (Siljander, 

2015, s. 38-39.) Varhaiskasvatuksessa lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa on 
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pedagogiikkaa suunnitteluprosesseissa, ohjaamisessa sekä vuorovaikutuksen luomisessa 

lapseen sekä huoltajaan (Karila, 2016, s. 5). 

4.2.4 Pedagoginen suhde  

Pedagoginen suhde ja sen määrittely rajautuvat kasvatettavan, kasvattajan ja yhteiskunnan 

välillä olevaksi sivistysprosessiksi. Näiden välisessä pedagogisessa suhteessa toteutuu yksilöä 

sivistävä prosessi, kulttuurin uusintaminen, joka myös luo kuvaa paremmasta tulevaisuudesta. 

Kasvattajaa tarvitaan tukemaan kasvatettavan oppimis- ja sivistymisprosessia, jossa kulttuuria 

todennetaan ja jatketaan. (Siljander, 2015, s. 89-91.) 

Kasvatuksessa valtasuhteita ohjaa pakko yhteiskunnan vaatimuksiin tietynlaisesta 

toiminnasta. Pedagogisessa suhteessa on pakkoa, jonka tulisi edistää kasvatettavan 

mahdollisuutta vapauteen ja riippumattomuuteen. Päämääränä on mahdollistaa kasvatettavan 

vapaus ja tehdä kasvatus kasvatettavalle tarpeettomaksi. (Siljander, 2015, s. 92.) 

Kasvattajan tehtävän päämäärä on kasvatettavan sivistys. Toiminnassa kasvattajan tulee 

havainnoida kasvatettavan mahdollisuuksia pedagogisen suhteen jännitteiden välillä.  

Pedagogista suhdetta määrittävät jännitteet ja epätasa-arvo heidän suhteen välillä. Suhde 

kasvattajan ja kasvatettavan välillä on epäsymmetrinen, tähän liittyy valtaa ja auktoriteetin 

toteuttamista. Kasvattaja pyrkii vaikuttamaan jännitteitä muodostaviin vastakohtiin, siten että 

epäsymmetrinen suhde muuttuu ja kasvatettavasta tulee vapaa ja riippumaton kasvatukselle ja 

sivistykselle.  Jännitteet ja tasavertaisuuden puutetta voi määrittää pedagogiikan pyrkimyksen 

vastakohdilla, joita Siljanderia (2015, s. 89-92) mukaillen voi kuvata kuviossa 3 kuvatuilla 

vastakohtapareilla; 

 

Kuvio 3: Jännitteinen pedagogiikka kasvattajan ja kasvatettavan välillä.  

Vapaus  
Itsemääräytyminen 

 Vapautuminen 

 
Pakko 

Vierasmääräytyminen 
Vaikuttaminen 

 
Jännitteeseen vaikuttaa kasvatustilanne, 
kokemus ja vuorovaikutuksessa syntynyt 

kokemus 
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Jännitteisessä pedagogiikassa kasvatettavan ja kasvattajan välillä on siis kasvatustilanteita, 

kokemuksia sekä vuorovaikutusta tilanteen vapauksien ja pakon lisäksi. Kasvatuskokemusta 

tai -tilannetta jakavat sitä läpikäyvät, subjekti ja ympäristössä vaikuttava objekti. Kokemus on 

kaksisuuntainen, jossa osallistujat ovat aktiivisia ja passiivisia. Kokemukseen liittyy 

jatkuvuus ja interaktio aktiivisten ja passiivisten osallistujien välillä. Kasvatustilanne sisältää 

subjektin omakohtaista kokemusta ja tapoja toimia. (Pikkarainen, 2000, s. 115-117.)  

Lapsen osallisuudessa kasvatuskokemukset ovat kaksisuuntaisia. Osallistujat toimivat 

yhteisessä toimintakulttuurissa, jossa vallitsevat tietyt periaatteet sekä säännönmukaisuudet. 

Lapsen iällä nähdään olevan merkitystä pedagogisen toiminnan toteuttamisessa, pienemmillä 

lapsilla aloitteisuutta ja kommunikointia täytyy havainnoida sensitiivisesti ja isommilla 

lapsilla osallisuus toteutuu myös ottamalla lapset mukaan pedagogiseen suunnitteluun. 

Osallisuuden nähdään muodostuvan tasavertaisessa suhteessa aikuisen ja lapsen välillä. 

(Alasuutari, 2012, s. 105-107; Leinonen & Venninen, 2012, s. 469-470; Turja, 2011, s. 50.) 

Näiden lyhyesti kuvattujen käsitteiden määrittelyn jälkeen pedagogiikan määritteeseen 

voidaan yhdistää diskurssin määritelmä, jotta aineiston käsittely olisi mahdollista. 

4.3 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 

Lapsen oikeuksien sopimuksessa (1989) Artiklassa 12 lapsella tulee olla vapaus ilmaista 

mielipiteensä häntä koskevissa asioissa iän ja kehityksen huomioiden. (Lapsen oikeuksien 

sopimus, 1989, artikla 12). Tämä artikla sisältyy Varhaiskasvatuslain (580/2015, 2a§) 

tavoitteiden kohtaan, jossa myös lapsen osallisuus on mainittu. Artiklan mukaan lapsella on 

oikeus itseään koskeviin asioihin ja päätöksiin. Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, joilla ei 

ole pelkästään poliittinen tai oikeudellinen rakenne vaan ne vaikuttavat sekä lapseen että 

lapsuuteen sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti. Lapsuutta tutkimalla voidaan myös ymmärtää ja 

tulla tietoisiksi millaisia sitoumuksia varhaiskasvatukseen liittyy lapsen oikeuksien 

näkökulmasta ja kuinka poliittiset, sosiaaliset ja kulttuuriset käytänteet sekoittuvat 

lapsuudessa toisiinsa. (Alanen, 2010, s. 7-8.)  

Varhaiskasvatuslakia valmistellessa selvitettiin lasten näkökulmia millaisia merkityksiä 

varhaiskasvatukselle annetaan. Lasten osallisuus ja asema näkyivät tutkimuksen vastauksissa 

liikunnan, aktiivisuuden sekä kaverisuhteiden merkityksellisyytenä. Tutkimuksessa lapsen 

ääni tuli esille mosaiikki-menetelmällä, jossa lapset osallistuivat kuvien kautta tiedon 
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tuottamiseen, kuvaillen varhaiskasvatusympäristöä monesta näkökulmasta. (Karila, 2016, s. 

13; Alasuutari ym. 2014, s.69.) 

Osallisuuden määritteleminen on monitulkintaista, jolloin sen merkitys vaihtelee kontekstista 

riippuen. Lapsen osallisuus voidaan nähdä aikuisen ja instituution tuottamana, jolloin lapsi 

suorittaa osallisuuttaan kuuliaisesti, esimerkiksi koululaisena. Tämän voi kuvata myös 

aikuislähtöisen ajattelutavan mukaan, jolloin aikuisen toiminta ohjaa lapsen osallisuutta. 

Lapsuudentutkimuksen tarkoituksena on ollut käsitellä lapsen osallisuutta ja haastaa sitä 

ohjaavaa aikuislähtöisyyttä. (Tammi & Hohti, 2017, s. 70-71.) Lapsen osallisuus ja 

näkökulma ovat olleet kasvatustieteen tutkimuksen keskeisiä käsitteitä viimeisien vuosien 

aikana (Leinonen, Brotherus & Venninen, 2014, s. 1). Kasvatustieteen tutkimuksen 

tavoitteena on ymmärtää lapsen osallisuutta ja toimijuutta lapsen subjektiivisuuden 

näkökulmasta. Lasta ei siis nähdä yhteiskunnasta ja kulttuurista erillisenä toimijana vaan 

aktiivisena toimijana vuorovaikutuksessa ihmisten ja ympäristön kanssa. Nykytutkimuksessa 

lapsen osallisuus nähdään vuorovaikutteisena suhteena lapsen ja aikuisen välillä. (Leinonen 

ym. 2014, s. 2.) 

Tarkastelemalla lapsen osallisuutta varhaiskasvatuksessa, on mahdollista selvittää 

osallisuuden haasteita sekä toimintamalleja. Haasteista ja toimintamalleista voidaan saada 

selvitettyä olennaiset ja tärkeät asiat lapsen osallisuuden lisäämisen mahdollistamiseksi. 

Varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden herkkyyttä ja tietoisuutta tulee kehittää lapsen 

näkemyksien ja kokemuksien tietoisuuden lisäämiseksi. (Venninen ym. 2014, s. 217.) 

4.3.1 Osallisuuden vuorovaikutus 

Aikuisen ja lapsen välisellä aidolla, myönteisellä, sensitiivisellä sekä rakentavalla 

vuorovaikutuksella sekä keskustelulla on merkitystä osallisuuden rakentumiseen 

varhaiskasvatuksessa. Osallisuus ja sen rakentuminen on yksilöllistä ja vaatii vuorovaikutusta, 

jossa voidaan keskustella lapsen tunteista, yhteenkuuluvuudesta, vaikutusmahdollisuuksista ja 

osallisuudesta. Osallisuudella voidaan vahvistaa vuorovaikutuksen luottamusta. (Turja, 2011, 

s. 52.) 

Lapsen osallisuuden on tutkittu rakentuvan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. 

Pienen lapsen osallisuus alkaa osallistumisella, jossa lapselle tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa 

valintoihin hänen ikänsä huomioon ottaen. Lapsen osallisuus laajenee osallistumisesta 
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vaikuttamiseen ja ideointiin. (Turja, 2011, s. 50.) Lapsen osallisuus näyttäytyy 

kunnioituksena, ilmaisuna ja kommunikoinnin moninaisuutena. Kommunikoinnin 

moninaisuutta kuvattiin lauluna, leikkinä ja piirtämisenä jokapäiväisissä toiminnoissa. Lapsen 

kommunikaatiota voidaan tukea oppimisympäristön muokkaamisella, kuvilla sekä 

vaihtoehtoisilla kommunikaation keinoilla, jotka tukevat lapsen ymmärrystä ja ilmaisua. (Bae, 

2009, s. 402; Turja, 2011, s. 52.) On kuitenkin nähty, että lapsella tulee olla mahdollisuus 

ilmaista omia näkemyksiään sekä sananvapautta käytännössä. Pienelle lapselle osallisuus on 

helppoa toteuttaa leikkivalinnalla, mutta lapsen kasvaessa leikkivalinta ei ole riittävä keino 

demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen. (Bae, 2009, s. 402.)  

Lapsen osallistumisen huomioinnissa on tullut esille valtasuhteiden merkitys. Valta näkyy 

kasvatuksessa kulttuurisesti, lapsen ikään ja osaamiseen liitettynä. Valta ei ole erillinen, vaan 

liittyy aina tilaan sekä aikaan, jossa varhaiskasvatuksen prosessi tapahtuu. Lapsen 

osallisuuden hetkissä esiintyy vallan näkökulmasta eri suunnista tulevia voimia, jotka 

ohjaavat vallan toteutumista ja käyttöä. (Tammi &, Hohti, 2017, s. 78-79; Turja, 2011, s. 42.) 

Alasuutarin (2012) tutkimuksen mukaan lapsen ilmaisua ja kertomuksia arvostettiin silloin, 

kun vasulomakkeeseen oli kirjoitettu lapsen kertomus tai lapsen piirros tai jos hän kertoi 

päiväkodin toiminnan olevan mieluisaa. Hän kuvaa, kuinka lapsen tuotokset, piirustukset tai 

kertomukset eivät vaikuttaneet aikuisten toiminnan suunnitteluun tai kehittämiseen. 

Huoltajien sekä työntekijöiden roolit, vanhemmuuden ja kasvatuksen asiantuntijuuden 

diskurssit säätelevät lapsen näkemyksien huomioimista. (Alasuutari, 2012, s. 108-109, 112.) 

Norjassa on tutkittu päiväkoteja, joissa varhaiskasvatuksessa pyritään toimimaan lapsen oma-

aloitteisuutta sekä sananvapautta kunnioittaen. Tutkimuksen mukaan päiväkotien eri 

vuorovaikutussuhteissa on lapsen osallisuuteen reagoivaa ja kunnioittavaa vuorovaikutusta, 

kun taas toisissa vuorovaikutus on kaukaisempaa ja hallitsevampaa. On nähtävissä, että lapsen 

kunnioittamisen sekä oma-aloitteisuuden arvot ovat jakautuneet epätasaisesti norjalaisessa 

varhaiskasvatuksen arjessa. Kuitenkin lapsen oikeudet ovat korkealla tasolla 

varhaiskasvatuksessa, opetussuunnitelmissa sekä toteutusprosessissa, jolloin 

varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on ollut pakotettua ottaa käytänteet käyttöön ilman 

kriittistä pohdintaa (Bae, 2009, s. 393-395).  

Baen (2009) tutkimuksen mukaan yksittäiset päätökset voivat olla muodollisia, demokraattisia 

ja lapsen osallisuuden huomioivia, mutta niitä toteutetaan kuitenkin ilmapiirissä, jossa on 

hyvin vähän mahdollisuutta erilaisuuteen sekä toiminnan monimuotoisuuteen. Hän toi esiin 
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tutkimuksessa, että tällainen demokratia sekä osallisuus ovat haavoittuvana osana 

varhaiskasvatusta, jos toiminta on vain edellä mainitun kaltaista. (Bae, 2009, s. 296.) 

Eurooppalaisessa varhaiskasvatuksessa osallisuutta lisätäkseen tulisi kiinnittää huomioita 

lapsen oikeuksiin kouluttaessa varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Lisäksi varhaiskasvatuksen 

määrittelyn tulisi sisältää kaikki pienet lapset syntymästä alkaen aina esiopetukseen sekä 

peruskouluun. Työntekijä on lapsen osallisuuden varmistamisesta vastuussa lapsiryhmässä. 

(Herczog, 2012, s. 550-553.)  

Kuten näistä osallisuuden tutkimuksen näkökulmista voidaan ymmärtää, lapsen osallisuutta 

on tutkittu monesta eri näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa näiden tutkimuksien, myös 

kansainvälisten tutkimuksen merkitys on ohjannut tutkimusta kohti lapsen osallisuuden 

erittelyä tutkimuksen kohteena olevasta asiakirjasta, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteesta 

(2016). 

4.3.2 Osallisuus arjessa ja käytänteissä 

Lapsen osallisuus toteutuu helpoiten lapsen henkilökohtaisissa asioissa. Vapaan leikin 

tilanteissa lapsi pääsee vaikuttamaan toimintaansa. Varhaiskasvattajan tietoisuuden ja 

herkkyyden lisäämisen lisäksi osallisuudessa nähdään mahdollisuus yhteistoimintaan sekä 

tasavertaiseen toimintaan aikuisen kanssa. Aikuisen toteuttamassa suunnittelussa, päätöksissä, 

neuvotteluissa lapsen osallisuus toteutuu harvemmin. Laajemmin lapsen osallisuutta voidaan 

lisätä ottamalla lapsi mukaan oppimisympäristön, leikkien, sääntöjen, leluhankintojen tai 

muihin neuvotteluihin lapsen iän ja mahdollisuuden mukaan. (Turja, 2011, s. 50.) 

Varhaiskasvatuksessa lapsen osallisuus voi olla pienistä hetkistä ja kertaluontoisuudesta 

pitkäkestoisiin ja kauaskantoisiin hetkiin. Osallisuuden lisääntyminen vaatii menettelyjä sekä 

pedagogista päätöstä lapsen osallisuuden lisäämiseksi. Osallisuuden lisääminen 

varhaiskasvatuksessa näyttäytyy aikuisten ja lasten arjen tilanteina, joissa lapsen 

merkitysmaailma ja aikuisen pedagoginen merkitysmaailma yhdistyvät. Taustalla on 

teoreettisen ajattelun, käytännön tekemisen ja toimintakulttuurin yhdistyminen, jossa lapsen 

osallisuudesta keskustelaan ja sitä pyritään toteuttamaan. (Turja, 2011, s. 50-53.)  

Kuitenkin varhaiskasvatuksen tutkimuksessa on tuotu esiin myös näkökulma, jonka mukaan 

lapsen osallisuus on haastavaa toteuttaa. Lasten osallistuminen itseään koskeviin asioihin on 

haastavaa, esittää Herczog (2012) artikkelissaan. Pienten lasten osallisuus on vielä 
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haastavampaa, koska heidän kaikkea kommunikointiaan ei tunnisteta. Pienten lasten 

kommunikointi on sanoja, eleitä, ilmeitä, kosketuksia, joiden avulla lapsi kertoo 

merkityksellisistä kokemuksistaan. (Kinnunen, Viljamaa & Estola, 2016, s. 91.) Kuitenkin 

pienten lasten kommunikoinnin haasteena nähdään se, mitä lapset tarkoittavat ja haluavat. 

Pienen lapsen leikissä osallisuutta esimerkiksi leikkitoimintaan lisäävät lapsen hymy, nauru ja 

kontakti aikuisen kanssa. Kontaktileikissä lapsi saa osallisuuden tunnetta ja kokemuksen 

hyväksytyksi tulemisesta. Lapsen mielipidettä tulisi kuunnella ja järjestää lapselle ohjelmaa, 

materiaalia sekä tapahtumia. (Herczog, 2012, s. 546.; Helenius & Korhonen, 2011, s. 67, 70.)  

Lasten aloitteet ovat tärkeässä osassa lapsen osallisuuden sekä kuulemisen mahdollistamista. 

Pienet aloitteet tarkoittavat valintoja tai pieniä asioita, jolloin lapset saavat mahdollisuuden 

vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Näissä tilanteissa aikuinen vallankäyttäjänä luopuu 

osasta vallastaan ja antaa lapselle mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa. (Estola ym. 2016, s. 

114.)  

Lapsen osallisuuden toteutumisessa on myös aikuisten väliset institutionaaliset käytänteet ja 

tietyt periaatteet sekä säännönmukaisuudet. Esimerkiksi Alasuutarin mukaan lapsen 

henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa koskevassa tutkimuksessa lapsen näkemykset 

jäivät toissijaisiksi aikuisen näkemyksen rinnalla. Tutkimuksen mukaan lapsi ei ollut mukana 

varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa, vaan lapsen osallisuutta ja puhetta toivat esiin 

lomake, jonka huoltajat täyttivät. Lapsen näkemykset häntä koskevasta varhaiskasvatuksesta 

jäivät yleensä suoraan tai epäsuorasti ilman huomioita aikuisten välisessä keskustelussa. 

Lapsen ikä ja kysymysten vaativuus ovat vaikuttaneet lapsen huomiointiin 

varhaiskasvatuksen keskusteluissa huoltajan ja työntekijän välillä. (Alasuutari, 2012, s. 105-

107.)  

Lapsen osallisuus nähdään tärkeänä, mutta sen toteutuksessa on vielä paljon kysymyksiä. 

Lapsen autonomia ja kyky toimia on yhteydessä lapseen ikään. Lapsella on oikeus sekä 

suojeluun ja kasvattamiseen, mutta myös autonomiaan. Lapsen osallisuus vaihtelee kulttuuri- 

ja toimintaympäristössä tehtävien oppimisen valintojen mukaan. (Virkki, 2015, s 6-7.) 

Varhaiskasvatuksessa monet säännöt ja rakenteet ovat aikuisen luomia, jotka ovat kuitenkin 

muuttuvia ja joustavia riippuen hoitomuodosta, henkilökunnasta ja lapsiryhmästä (Siippainen, 

2012, s. 116, 122). Lapsen osallisuuteen vaikuttavat erilaiset vapaudet, leikinavalinnassa, 

lapsen kyvyssä neuvotella, eli sosiaaliset ja kommunikaatiotaidot, sekä aikuisten päätökset. 

Erilaiset vapaudet toiminnassa voivat rajoittaa toisten lasten osallisuutta. Osallisuuden 
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haasteena ovat aikuisten ja lasten väliset neuvottelut, joissa voi ilmetä eriarvoisuutta. 

(Siippainen, 2012, s. 126.) Lapsen osallisuus on uhattuna, jos varhaiskasvatuksen toiminnassa 

on paljon rutiineja sekä korostetaan yksilöllistä valintaa. Näillä keinoilla on kuitenkin helppoa 

osoittaa varhaiskasvatuksen ulkopuolisille henkilöille lapsen osallisuus ja sen toteuttaminen. 

(Bae, 2009, s. 402.)  
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5 Tutkimuksen toteutus 

5.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet aineistona 

Pro gradu -tutkielman aineistona on Opetushallituksen laatima Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet (2016). Aineisto on kaikkien saatavilla ja luettavissa sähköisenä internetissä, mutta 

asiakirjat ovat myös saatavilla paperisena versiona. Tutkimusaineisto on 62 sivua pitkä, 

valtakunnallinen Opetushallituksen julkaisema määräys, eli varhaiskasvatuksen velvoittava 

asiakirja. Uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) julkaistiin lokakuussa 2016. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden taustalla on Varhaiskasvatuslaki (36/1973). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan tehdään myös kunta tai kaupunkikohtaiset 

varhaiskasvatussuunnitelmat, päiväkotikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat ja 

lapsikohtaiset suunnitelmat. Varhaiskasvatus määritellään pedagogiseksi toiminnaksi, joka on 

suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 8-9.)  

Varhaiskasvatuksen palvelun tarvetta ja määrää arvioivat päiväkodin henkilökunta ja 

vanhempi. Heillä tulee olla yhteinen ajatus lapsesta ja lapsen tarvitsemasta 

varhaiskasvatuksesta. Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman taustalla on 

pedagoginen toiminta ja tavoitteet, jonka kirjoittaa pedagogiikasta vastaava 

lastentarhanopettaja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 10-11.)  

Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista 

toimijuutta (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 14). Tutkimuksessa 

näkökulmana on lapsen osallisuus, toimijuus ja vaikutusmahdollisuudet itseään koskeviin 

varhaiskasvatuksen asioihin. Tutkimuskysymys on muototutunut Varhaiskasvatuslain 

varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden (L 580/2105, 2a§) mukaan, jossa kuvataan 

lapsen osallisuuden tavoitetta. 

Itäkaren (2015) sekä Raution (2005) tutkimukset ovat osoittaneet, että aineistona 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) on laadukas ja riittävä tutkimusaineisto pro 

gradu-tutkimukseen. Heidän käyttämä tutkimusmetodi, diskurssianalyysi ja sen kriittinen 

lähestymistapa ovat mielenkiintoisia ja hyvin sovellettavissa tässä tutkimuksessa. 

Varhaiskasvatuksen osalta on tehty myös paljon tutkimusta lapsen osallisuudesta sekä 

pedagogiikasta.  
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5.2 Tutkimuksen analyysiprosessi 

Kriittisen diskurssianalyysin keinoilla voidaan tutkia valmiita kirjoituksia, sekä myös muita 

aineistoja, kuten tässä tutkimuksessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) asiakirjaa 

(Metsämuuronen, 2006, s. 226). Itsessään tutkimus on omalla tavallaan tutkijan näkökulmasta 

myös varhaiskasvatuksen työntekijän toiminnan kehittämistä, itse aktiivisena toimijana 

omaksumassa kirjoitettua tekstiä työvälineeksi.  

Analyysiprosessissa asiakirjan kieltä käsitellään lapsen osallisuuden diskurssin näkökulmasta. 

Analyysin aikana eettiseksi pohdinnaksi muodostui tutkijan positio aineistoon ja sen 

analysointiin. Tutkija käsitteli aineistoa lapsen osallisuuden näkökulmasta, mutta samalla 

varhaiskasvatuksen työntekijänä, jolloin tutkimuksen toteutuksessa käsiteltiin seuraavia 

eettisesti merkittäviä kysymyksiä. Kuinka tutkimuksessa näkyy tutkijan suhde siihen, kuka 

tutkittavassa asiakirjassa on analyysin mukaan äänessä (enonsiaatio), kuinka kertoja 

hierarkisoi tutkimaansa tekstiä, sekä kenen näkökulma asiakirjassa otetaan esille. Näiden 

tutkimusta ohjaavien prosessien avulla, tutkimuksessa toteutuu diskurssianalyysin kriittisyys. 

(Metsämuuronen, 2006, s. 227, 247.) 

Kriittisen diskurssianalyysin keinoista tässä tutkimuksessa on käytetty tekstin 

merkityksellistämistä, jolloin löydetyt ja analysoidut diskurssit kuvaavat tutkimusaineistoa 

lapsen osallisuuden näkökulmasta (Pyynnönen, 2013, s. 7). Diskurssianalyysissä merkitykset 

ja diskurssit rakentuvat tilanteissa ja eri käyttöyhteyksissä. Diskurssit ja merkitykset ovat 

yhteydessä laajoihin kulttuurisiin merkityksiin, jolloin merkityksien muodostuminen ja 

rakentuminen ovat kokoajan käynnissä. (Jokinen & Juhila, 2016b, s. 269.) Diskurssianalyysiä 

kuvataan väljäksi teoreettiseksi viitekehykseksi, jonka avulla on mahdollista tutkia ja 

analysoidaan aineistoa esitettyjen diskurssianalyysin lähtökohtien perusteella (kuvio 4).  

1. kieli sosiaalisen todellisuuden rakentajana 

2. merkityssysteemien rinnakkaisuus ja keskenään kilpaileva olemassaolo 

3. toiminnan kontekstisidonnaisuus 

4. toimijoiden kiinnittyminen merkityssysteemeihin 

5. kielenkäytön seuraukset ja niiden luonne  

Kuvio 4: Diskurssianalyysin lähtökohdat. 
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Aineistoa lähdettiin käsittelemään tutkien sen muodostamia kriittisiä diskursseja lapsen 

osallisuudesta ja toimijuudesta Varhaiskasvatuslain (L 580/2015) kohdan 2a§, 9) 

näkökulmasta. Geen (2011) kriittisen diskurssianalyysin mukaan tutkija lähestyy analyysissä 

aineistoa kulttuurisesti tunnustettavan sekä institutionaalisen toiminnan kautta 

merkityksellistä tutkimusaihetta. Tutkimuksen rajaamisessa todettiin, että ensimmäisessä 

analyysikokeilussa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteen (2016) analysointi pedagogiikan 

näkökulmasta oli laajuudeltaan, sekä teoreettisesti että aineiston kannalta liian laaja pro gradu 

-tutkimukseen. Tutkija on kriittisessä diskurssianalyysissä tärkeässä roolissa aineiston 

valinnan ja analyysin eri vaiheissa, kun tutkitaan asioiden yhteyksiä ja merkityksiä (Gee, 

2011, s. 17-19). 

Tutkimusaineiston rajautuminen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016) oli 

tietoinen päätös, joka samalla vahvisti tutkijan positiota aineiston ja sen ympärillä olevan 

kulttuurin välillä. Tutkijan identiteetti ja rooli tutkimuksessa määräytyvät, kuinka tutkimuksen 

laajuutta määritellään, kuten tämän tutkimuksen ensimmäisessä analyysissä tehtiin. 

Seuraavassa kuviossa (5) kuvataan ja rakennetaan kokonaiskuvaa kriittisen diskurssianalyysin 

merkityksiä ja ilmenemistä tutkimuksessa. (Gee, 2011, s. 17-19.) Tutkimuskysymykset ja -

aineisto rajautuivat lapsen osallisuuden tutkimiseksi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

(2016). Lapsen osallisuuden kautta voidaan ymmärtää laajemmin, millaiseen pedagogiikkaan 

asiakirjalla ohjataan.  
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Kuvio 5: Kriittinen diskurssianalyysi. 

Tutkielman alussa ennen aiheen rajaamista teoreettisen viitekehyksen kirjoittaminen keskittyi 

varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan. Teoriatieto varhaiskasvatuksen pedagogiikasta ja 

pedagogisesta tutkimuksesta auttoi tutkimuksen aiheen rajauksessa. Aineiston rajaaminen 

tapahtui tutkimuksen vaiheessa, jossa aineistoja oli käyty läpi ja tehty analyysiä pedagogiikan 

näkökulmasta. Tutkielman aihe pelkästään pedagogiikkaa käsittelevänä ilmeni olevan liian 

laaja kysymys pro gradu -tutkielmaan. Aihe rajautui lapsen osallisuuteen, joka nähdään 

pedagogiikan yhtenä osa-alueena ja toteutuksen muotona. Varhaiskasvatuksen ohjaavissa 

asiakirjoissa lapsen osallisuus nähtiin osana varhaiskasvatuksen pedagogista prosessia 

(Kangas, 2016, s. 11).  

Tutkielman rajaus oli tarpeellinen koskemaan lapsen osallisuutta 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) osalta. Varhaiskasvatuslaissa on kerrottu 

tehtäväksi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jossa avataan lain tarkoitusperää 

varhaiskasvatuksen käyttöä varten. (L 580/2015, 9 §). Tämän vuoksi tutkimusaineistoksi 

rajautui Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016), jonka laatiminen määriteltiin 

Varhaiskasvatuslaissa (L 580/2015). Kriittisen diskurssianalyysin mukaan varhaiskasvatuksen 
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asiakirjat ovat intertekstuaalisia, eli tässä tutkielman aineistossa ne liittyvät toisiinsa 

(Pyynnönen, 2013, s. 6).  

Tutkielman analyysiä toteutettiin käyttäen laadullisen aineiston analysointiin tarkoitettua 

NVivo-ohjelmaa, jolle aineisto ladattiin pdf-tiedostona. Aineistoa käsiteltiin tallentaen dataa 

NVivo-ohjelmaan ja samalla kirjaten huomioita tutkimuspäiväkirjaan. Laadullisessa 

tutkimuksessa voidaan käyttää analysointiin erikoistuneita ohjelmia, jolloin pystytään 

puhumaan Qualitative Data Analysis (QDA) keinoista. NVivo- ohjelmalla oli mahdollista 

analysoida tutkimusaineistoa eri vaiheissa erilaisia koodauksia apuna käyttäen 

(Metsämuuronen, 2006, s. 248). Tieteellisessä tutkimuksessa tulokset kuvataan tiiviisti, niitä 

verraten aikaisempaan tutkimukseen (Metsämuuronen, 2006, s. 71).  

Analyysiprosessin aluksi aineisto järjestettiin näkökulmien ja aihepiirien mukaisesti ja 

selvitettiin lapsen erilaista osallisuutta. Aineistolähtöisessä analyysissä tutkimuksen pääosassa 

oli aineiston monipuolinen haltuunotto, jonka avulla tutkimuksen ensimmäisien näkökulmien 

analyysi onnistui ja lapsen osallisuus jäsentyi analyysin tuloksissa olevien näkökulmien 

mukaan. 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa huomioitiin kaikki lapsi-lauseet, joissa lapsi oli jossakin 

osassa tekstiä. Lapsi-lauseita analyysin ensimmäisessä näkökulmia käsittelevässä vaiheessa 

oli 273. Lapsi-lauseet koodattiin NVivo-ohjelmaan eri väreillä, jonka jälkeen 

tutkimuskysymyksen kannalta kiinnostavat lauseet eriteltiin ja järjesteltiin. Tutkielman 

ensimmäisessä vaiheessa tuli esille, että lapsi oli keskeinen tutkielman analyysiä ohjaava asia, 

kuinka lapsi ilmenee asiakirjassa? Lapsi on varhaiskasvatuksen keskiössä, näin asiakirjassa 

esitettiin seuraavien esimerkkien kautta;  

”Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 10.) 

Lapsi nähtiin aineistossa varhaiskasvatuksen keskiössä. Lapsen etu ja tarpeet tulee huomioida 

tehdessä varhaiskasvatussuunnitelmaa lapselle. Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma 

kuvataan lapsen kasvua ja kehitystä ohjaavana työvälineenä. Tällöin lapsen etu ja tarpeet 

kirjataan asiakirjassa huoltajan ja henkilöstön yhteistyön perustaksi.  

”On tärkeää, että lapsen huoltajan ja henkilöstön havainnot ja näkemykset lapsen kehityksen 

ja oppimisen vaiheista sekä ryhmässä toimimisesta yhdistyvät lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmassa.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 10.) 
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Aineistossa kuvattiin lasta monin eri tavoin. Lapsi ilmeni Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa (2016) aktiivisena ja passiivisena osallisena seuraavien teemojen mukaan; 

toimijana, osallistuminen iän mukaan itseään koskeviin asioihin, toiminnan suunnittelu, 

oppimiskäsitys, toimintakulttuuri sekä oppimisympäristöjen rakentaminen. Näiden lisäksi 

analyysissä otettiin mukaan lapsen leikki ja oppimiskäsitys.  

Seuraavassa tutkielman vaiheessa analyysiä huomioitiin näkökulmien mukaiseen 

analysointiin lauseet, jotka liittyivät lapseen osallisuuteen. Lauseissa lapsen osallisuus 

mainittiin joko lapsen toiminnan kautta, häntä ohjaavan aikuisen kautta tai perheen kautta 

yhteydessä varhaiskasvatukseen. 

Analyysin aluksi on käsitteinä käytetty osallisuutta, toimijuutta, lapsen aktiivisuutta, joiden 

perusteella asiakirja-aineisto on käyty läpi. Tämän jälkeen aineistosta pystyi havaitsemaan 

lapsen osallisuuden näkökulmia, jotka liittyvät yhteen ja joista muodostuu merkityksiä ja 

niiden kokonaisuuksia. Aineistossa on mainittu toimintakulttuuri, lapsen osallisuus, erilaiset 

toiminnot ja niiden toteuttaminen, henkilöstöön liittyvät toimet,  joiden tehtävänä on tukea 

lasta oppimisessa. Lisäksi aineistosta tulivat esille oppimisympäristö, johon 

varhaiskasvatuksen pedagogiikalla vaikutetaan, varhaiskasvatuksen tavoitteet ja arvoperusta 

sekä yhteiskunnalliseen kasvuun pyrkivä näkökulma. Nämä ovat tällä hetkellä sellaisia 

havaintoyksikköjä, joilla pyritään varmistamaan lapsen vaikutusmahdollisuudet ja 

osallistuminen itseään koskeviin asioihin.  

Analyysi lapsen osallisuuden diskurssien rakentumisesta Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa tarkentui lopussa seuraaviin alalukuihin; lapsen osallisuuden rakentuminen 

tutkimusaineistossa, lapsen osallisuus suunnittelussa, lapsen osallisuus varhaiskasvatuksen 

oppimiskäsityksessä, lapsen osallisuus varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, lapsen 

osallisuus varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä, lapsen osallisuus vuorovaikutuksessa ja 

lapsen osallisuus leikissä. Näitä tutkielman analyysin tuottamia tuloksia avataan seuraavissa 

tulosluvuissa. Analyysissä selvinneitä näkökulmia käsitellään vuoropuhelussa 

varhaiskasvatuksen kirjallisuuden kanssa. Näkökulmia avataan verraten niitä aikaisempiin 

tutkimuksiin. Tutkielman pohdintaluvussa käsitellään tutkielman eettisyyttä ja luotettavuutta. 
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6 Tulokset 

Lapsen osallisuus ilmenee diskursseina tutkimusaineistona olevassa Varhaiskasvatuksen 

perusteet (2016) asiakirjassa seitsemässä eri näkökulmassa. Lapsen osallisuutta käsitellään 

asiakirjassa osallisuuden rakentumisen, lapsen osallisuutena toiminnan suunnittelussa, lapsen 

osallisuutena varhaiskasvatuksen oppimiskäsityksessä, lapsen osallisuutena 

varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, lapsen osallisuutena varhaiskasvatuksen 

oppimisympäristössä, lapsen osallisuutena vuorovaikutuksessa ja lapsen osallisuutena 

leikissä. Nämä näkökulmat tulevat esille monella tavalla kirjoitetussa kielessä. 

Varhaiskasvatuslaissa (L 580/2015) kohdassa 2 a §, 9) lapsen osallisuus ja vaikuttamisen 

mahdollisuudet ovat yhdessä tutkimuskysymyksen kanssa tuloksien analysoinnissa ja 

kokoamisessa ohjaavia diskursseja. 

 

Kuvio 6: Osallisuuden diskursseja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteessa (2016). 

Tuloksissa on siis viitattu ensisijaisesti tutkimusaineistoon eli Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteisiin (2016), mutta myös sen taustalla oleviin säädöksiin ja lakeihin. Tutkielman 

tuloksia jäsennetään kriittisen diskurssianalyysin keinoin siten, että tuloksissa on tutkielman 

aineistosta suoria lanauksia, jotka ovat vuoropuhelussa aikaisempien tutkimustulosten kanssa. 
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Lapsen osallisuutta on tutkittu aikaisemmin monesta eri näkökulmasta, jotka on otettu tässä 

tutkimuksessa esille kriittisesti tulkiten ja analysoiden tutkimusaineistoa ja siinä rakentuvia 

diskursseja. 

6.1  Lapsen osallisuuden rakentuminen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteessa 

(2016) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa lapsen osallisuus rakentui tämän tutkielman mukaan 

monesta eri näkökulmasta. Aineistossa esiintyi useassa lapsi-lauseita, joissa lapsen osallisuus 

oli aktiivisessa roolissa. Kuitenkin tutkimusaineistoa sekä aikaisempaa tutkimusta 

tarkasteltaessa lapsen osallisuuden rakentuminen nähtiin tämän tutkielman aineistossa 

positiivisessa sekä aktiivisessa roolissa. Lapsen osallisuus on yhteydessä pedagogisiin 

toimintaperiaatteisiin ja vuorovaikutussuhteisiin. Vuorovaikutussuhteissa lapsen toimintaa 

ohjaa pedagogisten toimintamallien lisäksi vuorovaikutus ja aikuisen ja lapsen väliset 

neuvottelut. Pedagogiikalla nähdään olevan merkitys lapsen toimintojen ja oppimisen 

suuntaamisessa. Pedagogiikan kuvataan olevan virikkeitä sekä rajoitteita lapsen 

varhaiskasvatuksessa. (Kivelä ym. 1996, s. 130; Siippainen, 2012, 126; Leinonen, 2011, s. 

84.) 

Lapsen osallisuuden -diskurssissa lapsi nähdään osallisuuden kautta aktiivisena toimijana 

vaikuttamassa itseään koskeviin asioihin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) 

asiakirjassa toimijuuden ja aktiivisen osallisuuden diskurssi ilmeni perusteissa seuraavina 

aineistoesimerkkeinä.  

”Huoltaja päättää lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 14). 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen aktiivinen osallisuus ja toimijuus omassa 

yhteisössään. Huoltajan valinnalla lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen on tärkeä 

merkitys tässä asiassa. Kuitenkin varhaiskasvatuksessa tulee huomioida perheiden eri tarpeet 

varhaiskasvatukselle ja monet eri muodot toteuttaa varhaiskasvatusta. Lapsen osallistuminen 

varhaiskasvatukseen on huoltajan päätös. Tutkimusaineistokatkelmassa päättää ilmaisee 

huoltajan valtaa vaikuttaa lapsen osallistumiseen ja vapauteen lasta koskevissa asioissa. 

Huoltajan päätöksestä lapsi osallistuu oman kuntansa varhaiskasvatukseen. 

Varhaiskasvatuksen tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatustoimintaa, jossa 
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otetaan huomioon perhe ja lapsi suunnitelmia laadittaessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, s. 10.) 

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrät vaihtelevat pohjoismaissa. Euroopan Unioni 

on asettanut tavoitteen, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä 95 % neljä - kuusivuotiaista 

lapsista tulisi osallistua varhaiskasvatukseen (Karila, 2016, s 23). Vuonna 2016 Suomessa 

varhaiskasvatuksessa oli noin 244 000 1-6-vuotiasta lasta, mikä on noin 68 % tämän ikäisistä 

lapsista. Kunnan kustantamassa päiväkotihoidossa oli 76 prosenttia (185 876 lasta) ja 

perhepäivähoidossa 10 prosenttia (23 349 lasta) varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista 

vuonna 2016. (Varhaiskasvatus, 2016, s 1.) 

Suomalaisten lasten osallistumien varhaiskasvatukseen on vähäisempää kuin muissa 

pohjoismaissa ja Euroopan Unionissa. Alhaisen varhaiskasvatukseen osallistumisen taustalla 

on suomalainen kotihoidontukikäytäntö, mikä mahdollistaa lasten hoitamisen kotona kolmeen 

ikävuoteen saakka. Lisäksi asiakasmaksuissa on eroavuuksia eri maiden välillä.  Tutkittua 

tietoa on vähän siitä millaisia valintoja ja millä perustein vanhemmat tekevät 

varhaiskasvatukseen liittyen. Toisaalta pidetään erittäin tärkeänä jokaisen lapsen tasa-arvoista 

mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatukseen, erityisesti etnisten vähemmistöjen ja 

taloudellisesti heikommassa asemassa olevien lasten mahdollisuudet osallistua 

varhaiskasvatukseen tulee turvata. (Karila, 2017, s 24 -34.) 

Lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen on siis huoltajan päätös. 

Tutkimusaineistokatkelmassa päättää ilmaisee huoltajan valtaa vaikuttaa lapsen 

osallistumiseen ja vapauteen tehdä päätöksiä lasta koskevissa asioissa. Huoltajan päätöksestä 

lapsi voi osallistua joko oman kuntansa varhaiskasvatukseen tai yksityisen palveluntuottajan 

tarjoamaan palveluun. Palveluseteli mahdollistaa yksityisten päivähoitopalveluiden käytön, 

kun perhe voi valita hoitopaikan kunnan hyväksymien yksityisten päiväkotien joukosta 

(Varhaiskasvatus, 2016, s 1). 

”Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista 

toimijuutta yhteiskunnassa.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s.14). 

Lapsi kuvataan tekstissä aktiivisena toimijana sekä osallisena sen jälkeen, kun 

varhaiskasvatuksella on saavutettu kulttuurin ja yhteiskunnan vaatimat tiedot ja taidot. 

Pedagogisella toiminnalla pyritään siihen, että kasvatettavalla on tulevaisuuteen ennakoidun 

kulttuurin tarvittavat tiedot ja taidot, jolloin kasvatettava on aktiivinen osallinen omassa 
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kulttuurissaan. (Kivelä ym. 1996, s. 133.) Kokemus kasvatustilanteesta on kaksisuuntainen, 

mikä tässä tutkimusaineistokatkelmassa näyttäytyy niin, että lapsi on osallistujana 

passiivisena, jotta hän saavuttaa myöhemmin aktiivisen toimijuuden. Kasvatustilanne sisältää 

subjektien omia kasvatuskokemuksia. (Pikkarainen, 200, s. 115-117.) Lapsen aktiivisuus ja 

osallisuus yhteiskunnassa on kehittymässä myös kohti yhteisöllistä yhteiskuntaa, jossa lasta 

kuullaan ja osallisuutta lisätään palveluissa. Kulttuurissa lasta ei nähdä enää yksilönä, vaan 

osana ryhmää tasavertaisena jäsenenä, toimimassa yhteistyössä aikuisten ja lasten kanssa. 

Lapsen yksilölliset kokemukset arjesta ovat kokonaisvaltaisia, joissa esiin tulee leikkiä, 

tunteita ja havaintoja. (Turja, 2011, s. 46; Puroila & Kinnunen, 2017, s. 125.) 

”Lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy 

osallisuuden kautta.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 30) 

Tutkimusaineistossa lapsi nähdään osallisena ja aktiivisena vaikuttajana ymmärryksen 

kehityttyä. Kasvatettavalta vaaditaan ymmärrystä oikeuksista, vastuusta, valinnoista, jotta 

hänelle kehittyy kyky olla osallinen vallitsevassa kulttuurissa sekä yhteisössä. Kulttuurinen 

presentaatio rakentuu kasvatettavan ja kasvattajan välisessä vuorovaikutustilanteessa, jossa 

välitetään tietoa kasvattajan kulttuurista. (Kivelä ym. 1996, s. 132.) Kulttuurisessa 

presentaatiossa välitetään ja toistetaan tietoa vallitsevasta kulttuurista. Lapsen etu 

huomioidaan lapsen turvallisuuteen vaikuttavassa poliittisessa päätöksenteossa. (Venninen 

ym. 2014, s. 211.) 

”Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi 

omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 

s.19). 

Tutkimusaineistokatkelmassa määritellään lapsen oikeudeksi osallisuus yhteisössä ja itseään 

koskevassa toiminnassa. Varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajilla tulee olla tietämys 

lapsen osallisuuden toteuttamisesta, niin että lapsilla olisi tilaisuus ja mahdollisuus ilmaista 

oma mielipide heitä koskevissa asioissa (Leinonen & Venninen, 2012, s. 471). Lapsen 

osallisuutta tukee varhaiskasvatuksen työntekijän kyky ja herkkyys ottaa lapsi huomioon 

yhteisön jäsenenä. Lapsi nähdään osana kulttuuria ja yhteiskuntaa aktiivisena toimijana, joka 

on kasvatuksen ja kasvatustieteen tarkoitus. (Venninen ym. 2014, s. 2, 217.)  

Tutkimukset ovat osoittaneet, että varhaiskasvatuksen haasteena nähdään lasten osallisuuden 

huomioiminen. Varhaiskasvattajien tulisi olla tietoisia monella tasolla osallisuuden tuomista 
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haasteista, jotta niitä pystyisi havainnoimaan sekä pohtimaan. Havainnoinnin sekä pohdinnan 

avulla työntekijä pystyy ymmärtämään oman toiminnan merkitystä lapsen osallisuuden 

vahvistamisessa. (Venninen ym. 2014, s. 217.) Varhaiskasvatuksen työntekijöille tehdyssä 

tutkimuksessa on tuotu esiin, että monesti opetussuunnitelmat otetaan käyttöön ilman kriittistä 

pohdintaa tai kasvattajan tutustumista (Bae, 2009, s. 394-395). 

”Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi 

sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä 

riippumatta.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 19). 

Tutkimusaineistossa mainitaan lapsen mahdollisuus, jolla tuodaan esille, kuinka asiakirjassa 

määritellään mitkä asiat varhaiskasvattajan tulisi mahdollistaa lapselle arjessa. 

Mahdollisuudella ilmaistaan aikuisen tuottamaa osallisuuden ja aktiivisen lapsen 

ilmentymistä asiakirjassa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) on 

intertekstuaalinen asiakirja, jonka taustalla on monia asiakirjoja ja lakeja. Tämä aineistokohta 

liittyy YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista (artikla, 3), Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen (63/1999), Varhaiskasvatuslakiin (36/1973, 2 a §) sekä Suomen 

peruslakiin (11.6.1999/731).  

Pohjoismaissa on tehty tutkimuksia, joista Norjassa tehty päiväkotitutkimus puhuttelee tätä 

tutkimusaineiston kohtaa sekä tutkimusaineiston intertekstuaalisuutta. Päiväkodeissa 

toimintaa pyritään toteuttamaan lapsen oma-aloitteisuutta sekä sananvapautta kunnioittaen. 

Tutkimuksen päiväkotien eri vuorovaikutussuhteissa oli lapsen osallisuuteen reagoivaa ja 

kunnioittavaa vuorovaikutusta, kun taas osassa päiväkodeista vuorovaikutus oli kaukaisempaa 

ja aikuisen hallittua vuorovaikutusta. On nähtävissä, että lapsen kunnioittamisen sekä oma-

aloitteisuuden arvot ovat jakautuneet epätasaisesti norjalaisessa varhaiskasvatuksen arjessa. 

(Bae, 2009, s. 393.)  

Suomen perustuslaissa (11.6.1999/731, 6 §) kuvataan lapsen ihmisarvoa seuraavasti ”Lapsia 

on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin 

asioihin kehitystään vastaavasti.” Tämä kohta Suomen perustuslaista on hyvin yhteydessä 

tutkimusaineistokatkelmaan, jossa intertekstuaalisesti voidaan yhdistää määräyksien, lakien ja 

virallisten ohjeiden vaikutus myös varhaiskasvatuksen virallisiin asiakirjoihin. Kuitenkin 

Baen (2009) tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen asiakirjojen ja empiirisesti tehdyn 

tutkimuksen välillä on vielä paljon kysymyksiä lapsen edusta, osallisuudesta sekä 

vuorovaikutuksesta.  
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”On tärkeää, että huoltajat saavat riittävästi tietoa kaikkien toimintamuotojen sisällöistä ja 

ominaispiirteistä. Huoltajan kanssa neuvotellaan siitä, mikä varhaiskasvatuksen 

toimintamuoto ja laajuus vastaavat lapsen tarpeita ja etua.” (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, s. 17.) 

Varhaiskasvatuksessa työntekijät ovat tiiviissä ja keskustelevassa yhteydessä huoltajien 

kanssa, kuten tutkimusaineistokatkelmassa kuvataan. Yhteistyössä tulee siirtää tietoa 

varhaiskasvatuksen toiminnasta, jotka ovat lapsen edun mukaisia. Kuitenkin on osoitettu, että 

lapsen osallisuuteen vaikuttavissa tekijöissä, varhaiskasvatuksen työntekijöillä on eniten 

vaikutusvaltaa heidän ammattitaidon vaatimuksiin sekä työnhallintaan, lapsen etua 

huomioidessa. (Venninen ym. 2014, s. 217.) Varhaiskasvatuksen perusteissa (2016) on 

kirjattu lapsen oikeudet jo hyvin vahvasti, mikä tulee myös esille vanhempien kanssa 

keskusteltaessa. Baen (2009) tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen työntekijät ovat 

kokeneet varhaiskasvatuksen toimintamuodot, toteutusprosessin sekä opetussuunnitelmat 

(kuten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016) otetuksi käyttöön ilman 

varhaiskasvattajien kriittistä pohdintaa sekä läpikäymistä. (Bae, 2009, s. 394-395.) 

6.2 Lapsen osallisuus toiminnan suunnittelussa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvataan, kuinka lapsen osallisuus näkyy toiminnan 

suunnittelussa. Toiminnan suunnittelu mielletään aikuislähtöiseksi toiminnaksi, mutta 

tutkielman aineistossa sitä kuvataan eri tavalla. Toiminnan suunnittelu tulee monessa 

kohdassa eri tavalla esille ja näkökulman diskurssi esitettään tässä tutkielmassa jakaen sitä 

osallisuudeksi suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 

”Lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin 

vahvistaa osallisuutta.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 30.) 

Tutkimusaineistossa osallisuutta toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin on 

kuvattu yllä olevan aineistokatkelman mukaan. Aineistokatkelmassa tuodaan esiin lapsen sekä 

huoltajan osallisuuteen myönteisesti vaikuttavia piirteitä. Nämä ovat tutkimusaineistossa 

suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Kuitenkin aikaisemmassa tutkimuksessa on kuvattu, 

kuinka lapsen erilaisilla tuotoksilla, piirustuksilla tai kertomuksilla ei ole ollut vaikutusta 

toiminnan suunnitteluun tai kehittämiseen. Alasuutarin (2012) tutkimuksessa huoltajien ja 

varhaiskasvatuksen henkilökunnan keskustelut toteutettiin ilman lasta. Lapsen tuotokset 
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keskustelun tukena ja lapsen osallisuuden huomioimiseksi eivät tuottaneet lapselle 

osallisuutta. (Alasuutari, 2012, s. 104, 106.) 

”Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henkilöstön johdolla 

suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 

36) 

Tutkimusaineistossa kuvataan, että suunnitteluun osallistuvat lapset omaehtoisesti, henkilöstö, 

lapset yhdessä ja henkilöstö yhdessä lasten kanssa. Näiden eri tapojen kuvataan täydentävän 

toisiaan, jolloin ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa toteuttaa suunnittelua. Leinosen ja Vennisen 

(2012) tutkimuksen mukaan lapset osallistuvat oman oppimisen suunnitteluun, jolloin 

toiminta ei ole ainoastaan opettajalähtöisesti suunniteltua. Oppimisprosessin suunnitteluun 

osallistumista kuvataan kolmivaiheiseksi toiminnoksi, jossa suunnitellaan, toteutetaan ja 

arvioidaan. Lapsen osallisuutta voidaan huomioida kaikissa näissä vaiheissa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) ei siis määritellä yhtä tapaa lapsen 

osallisuuden lisäämiseksi, mikä toistuu myös tutkimuksissa. Suunnitteluprosessissa on myös 

tärkeää sisällyttää lasten näkökulma suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ei ainoastaan 

lasta huomioiden vaan tehden suunnitteluprosessia yhdessä lapsen kanssa. On kuitenkin 

tutkittu, että lapsiryhmässä lapsen osallisuus toteutui eniten arviointivaiheessa. Lapsen 

osallistuminen suunnitteluvaiheeseen nähtiin vähäisenä sellaisissa ryhmissä, joissa 

varhaiskasvattaja suunnitteli toiminnan lasten kiinnostuksien mukaan. (Leinonen & Venninen, 

2012, s. 466-472.)  

Lapsen osallisuus ja mieluisan puuhan keksiminen on Virkin (2015) tutkimuksen tuloksissa 

kuvattu tapahtuvaksi yhtenä suunniteltuna päivänä lapsen viikosta päiväkodissa. Lapsien on 

kuvattu olleen innoissaan leikkivalinnoista sekä erilaisista rooleista tutkimusta tehdessä. 

Toiminnan suunnittelun sekä lapsiryhmän ohjaamisen nähdään olevan ainoastaan aikuisen 

vastuulla. Ohjattua toimintaa suunniteltaessa sisälle sekä ulos, kasvattaja kuuntelee kuitenkin 

lasten toiveita. (Virkki, 2015, s. 92, 95.) 

Kuitenkin lapsen osallisuutta huomioivissa ryhmissä ei ollut paljon eroa ikäryhmien välillä. 

Lastentarhanopettajat varmistivat, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. 

Lastentarhanopettajat näkevät tärkeänä, että kaikki osallistuvat toiminnan arviointiin. 

Suunnitteluun ja toteutukseen osallistuva lapsi on tiiviisti mukana oppimisprosessissaan, 

tukien kokonaisvaltaista oppimista. Kokonaisvaltaista oppimisprosessia tuki myös arvioinnin 

osuus, johon lapsi osallistui. Varhaiskasvattajan pedagoginen toiminnan toteutus ja 
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suunnittelu nähtiin ennemminkin opettajan päivittäisenä työrutiinina, jota lapset arvioivat 

toiminnan jälkeen (Leinonen & Venninen, 2012, s. 470-472). 

”Lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet sekä heidän kasvuympäristöönsä liittyvät 

merkitykselliset asiat ovat toiminnan suunnittelun lähtökohtana.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, s. 37.)  

Suunnittelun lähtökohdat ovat riippuvaisia lapsen mielenkiinnosta ja tarpeista, kuten 

tutkimusaineistossa rakennetaan lapsen osallisuutta suunnittelun lähtökohtana. Lapsen 

osallisuus nähdään siis mielenkiintoisten asioiden kautta, joilla on lapsen kehitykseen ja 

kasvuun merkitystä. Toiminnan suunnittelua kuvataan kuitenkin oppimisen prosessina, jossa 

suunnittelulla, toiminnalla ja arvioinnilla on tärkeä merkitys.  

Aikaisemmassa tutkimuksessa on esitetty, että esiopetusikäiset lapset osallistuvat useammin 

toiminnan suunnitteluun sekä arviointiin verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Lapset saivat 

osallistua oppimisprosessiin sekä vertaisryhmätoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen heidän 

ikänsä perusteella enemmän. Vanhemmat lapset saivat toimia enemmän suunnittelussa ja 

arvioinnissa. Kuitenkin tutkimuksessa ikäryhmillä ei ollut väliä siinä, miten osallisuus 

huomioitiin tai kuinka lapsen mielipiteitä huomioitiin. (Leinonen & Venninen, 2012, s. 469-

471.) Varhaiskasvatuskeskusteluissa, varhaiskasvattajan ja huoltajan välillä, lapsen iällä oli 

merkitystä, kuinka lapsen ääni ja häneltä kysytyt kysymykset huomioitiin suunnitelman 

laatimisessa (Alasuutari, 2012, s. 107). Kuitenkin suunnittelussa tulisi ottaa huomioon, että 

lapsen kokemukset varhaiskasvatuksessa ovat yhteydessä myös lapsen kotiympäristöön ja 

kokemuksiin (Virkki, 2015, s. 97). 

Opettajan asema nähtiin hyvin erilaisena Australialaisessa tutkimuksessa, jonka tulosten 

mukaan opettajan asema nähtiin hyvin näkymättömänä, vaikka opettajan tulee suunnitella 

toiminta, toteuttaa, sekä laatia lomakkeita. Heidän tulee toteuttaa opetussuunnitelmaa, jossa ei 

ole kuitenkaan mainittu osallisuudesta toiminnan suunnittelussa. Opettajien asema ei tule 

esiin toisessa virallisessa dokumentissa, joka ohjaa opettajien toimintaa Australiassa. 

Opettajat nähdään siis näkymättömänä toteuttajana, jolloin heillä ei ole mahdollisuutta 

vaikuttaa opetussuunnitelmaan ja päätöksentekoon (Kilderry, 2014, s. 254-255, 257). 

Varhaiskasvatuksen suunnittelutyötä tulisi kehittää lasten osallistumisen helpottamiseksi 

(Leinonen &Venninen, 2012, s. 472). 
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”Toimintaa toteutetaan niin, että jokaisella lapsella on oikeus edetä oppimisessaan siten, että 

varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta muodostuu lapselle mielekäs jatkumo.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 37) 

Varhaiskasvatuksen toimintaa kuvataan tutkimusaineistossa lapsen oikeutena oppimiseen, 

joka alkaa varhaiskasvatuksesta ja jatkuu eteenpäin elinikäisenä oppimisena. Toiminnan tulee 

olla myös mielekästä, mutta tässä tutkimusaineiston katkelmassa ei määritellä, kuka 

mielekkyyden ja oppimisprosessin jatkumon arvioi. Aikaisemmassa tutkimuksessa on 

havaittu, että mitä vanhempia ryhmän lapset ovat, sitä enemmän opettajat antavat heille 

mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun oppimisprosessissa. Lapsen 

osallistuminen ja oman osallisuuden ylläpitäminen vaativat kuitenkin käytännön taitoja ja 

aktiivista jäsenyyttä yhteisössä. (Leinonen & Venninen, 2012, s. 472.) 

Lapset näkevät, että aikuinen on ensisijainen toiminnan suunnittelija. Lapsen suunnittelu 

näkyy kuitenkin leikkihetkien suunnittelussa, joita pidetään positiivisina ja mukavina hetkinä. 

Kasvattajat näkevät leikin laaja-alaisen oppimisen toimintana, jossa lapset muokkaavat leikkiä 

vaikuttaen tiloihin, leikkivälineisiin sekä leikkiryhmiin. (Virkki, 2015, s. 104, 107.) 

”Pedagogisen dokumentoinnin tarkoitus on toteuttaa varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti. 

Dokumentoinnin avulla saatuja tietoja ja ymmärrystä hyödynnetään esimerkiksi työtapojen, 

oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden, menetelmien ja sisältöjen muokkaamisessa 

jatkuvasti lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaavaksi.” (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, s. 37.) 

Tutkimusaineistossa kuvataan pedagogista dokumentointia lapsilähtöisenä toimintatapana 

tallentaa tietoa ja ymmärrystä lapsen oppimisesta. Lapsilähtöinen pedagoginen dokumentointi 

vaatii varhaiskasvatuksen työntekijöiltä aikaa sekä tietoja ja taitoja lasta osallistavaan työhön. 

Lapsen osallisuus vaatii pedagogisessa dokumentoinnissa lapselta aktiivisuutta ja taitoja 

ollakseen mukana toiminnassa (Leinonen & Venninen, 2012, s. 472). Tutkimusaineistossa 

lasta kiinnostavat sisällöt ja lapsen tarpeet ovat keskiössä, jonka perusteella pedagoginen 

dokumentointi on osa lapsen osallisuuden vahvistamista. Lapsi ei pysty vaikuttamaan 

ryhmässä, jossa hänen aloitteilleen ei ole aikuisella aikaa. Lasten osallisuuden lisäämiseksi 

voidaan ryhmässä tarvita poikkeuksia ja muutoksia rutiineihin ja aikatauluihin, joiden 

muuttamisesta tulisi käydä keskustelua ryhmässä pohtien yhdessä tavoitteita oppimiselle. 

(Venninen ym. 2014, s. 216.) 
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6.3 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksen oppimiskäsityksessä 

Varhaiskasvatuksen oppimiskäsitys näyttäytyy tutkielma-aineistossa pedagogiikan kautta. 

Tutkimusaineistossa kuvataan aktiivista lasta, mutta samalla määritellään kuinka aikuisen 

tulisi toimia lapsen tukena. Oppimiskäsityksessä nähdään lapsi osallistumassa itseään 

koskeviin asioihin sekä vuorovaikutussuhteessa, passiivisena ja aktiivisena interaktiona 

kasvatustilanteessa. (Pikkarainen, 2011, s.115-117.) 

”Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Lapset ovat 

synnynnäisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 20). 

Tutkimusaineistossa kuvataan lasta oppijana aktiiviseksi, uteliaaksi ja oppimiskykyiseksi. 

Tutkimusaineistossa kuvataan, kuinka uuden oppiminen vaatii kertausta ja toistoa. 

Oppiminen on siis jatkuvaa prosessia, jossa opittavaa asia käsitellään uudelleen. 

Tutkimusaineistossa aktiivisuutta ja uteliaisuutta on korostettu, kuten myös oppimisen 

kokonaisvaltaisuutta.  

”Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla. Siinä yhdistyvät tiedot, taidot, 

toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 20). 

Tutkimusaineistossa kuvataan lisäksi kokonaisvaltaista oppimista, jossa yhdistyvät 

oppimiseen liittyvät elementit. Oppimiskäsitys rakentuu aineistossa kuvaten lapsen aktiivisen 

rooliin. Kuitenkaan oppimiskäsityksessä osallisuus ei ilmene pelkästään aktiivisena 

osallistumisena, vaan lapsen mahdollisuutena osallistua toimintaan, jonka kokee hyvänä ja 

miellyttävänä. (Turja, 2011, s. 47.) 

”Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän 

mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 

20). 

Tutkimusaineistossa oppimiskäsityksen lähtökohdaksi kuvataan lapsen kokemukset, 

mielenkiinnon kohteet ja osaaminen. Lapsen kokemuksiin, aktiivisuuteen ja osallistumiseen 

vaikuttavat aikuisen toimet. Lasta kuunnellessa aikuinen antaa omaa vastuuta ja valtaa 

lapselle, jolloin lapsen osallisuus voi kasvaa yhteisessä toiminnassa. Osallistumisen kokemus 

voi olla lapsille hyvin erilainen. Lapsen kokemuksessa aikuisen tulee selvittää, onko lapsi 
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mukana toiminnassa tai toiminnan ulkopuolella omasta tahdostaan vai jäänyt ulkopuolelle. 

(Estola ym. 2016, s. 115.) 

Osallisuus ei ole ainoastaan sitä, että lapsi saa osallistua yksilönä erilaisiin palveluihin. 

Osallisuus muodostuu fyysisestä osallistumisesta johonkin ennalta suunniteltuun toimintaan, 

jossa hän pääsee mukaan toimintaan ja kokee siinä olemisen hyvänä ja miellyttävänä. (Turja, 

2011, s. 47.) 

”Ihmettelylle, oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle tulee olla tilaa. Leikissä lapsilla on 

mahdollisuus käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan, kokeilla yhdessä ideoitaan ja tutkia 

maailmaa.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s.22). 

Tutkimusaineistossa tuodaan esiin leikin ilon ja luovuuden merkitys. Lapsi nähdään 

mielikuvituksen käyttäjänä ja osallisena yhteiseen toimintaan. Tutkimuksellisuutta ja 

luovuutta kuvataan lapsen leikillisyydeksi. Näistä näkökulmista lapsen osallisuus toteutuu 

lapselle ominaisella tavalla.  

Lapsen ominainen tapa oppia on ilo, joka nähdään leikin kautta oppimisena. 

Tutkimuksellisuus nähdään myös oivalluksina, jota leikki sisältää. Oppiminen leikin kautta ei 

tarkoita aikuisen valmiiksi näyttämiä leikkitapoja, vaan nykyisessä vasussa nähdään 

kokemuksellisuutena. Nähdään että aikuinen on leikissä läsnä ja osallinen, ei niinkään 

aktiivinen ohjaaja oikein tekemiseen. Aikuisen tulisi olla leikin rikastuttaja, joka tarjoaa 

lapselle toiminnan rikastuttamista ja uusien asioiden oppimiseen mahdollisuuksia. (Ahonen, 

2017, s. 35-36, 64.) Varhaiskasvatuksen työkäytännöt liittyvät lasten tarpeisiin, joka esiintyy 

esimerkiksi varhaiskasvatuksen rutiinina lisäten lapsen ja perheen turvallisuuden tunnetta 

(Venninen ym. 2014, s. 216).  

6.4 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa 

”Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat olosuhteet lasten 

kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, hyvinvoinnille sekä kestävälle 

elämäntavalle.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s 28).  

Tutkimusaineistossa määritetään hyvän toimintakulttuurin perusteet, joilla kuvataan 

varhaiskasvatuksen tavoitteita sen osalta. Hyvän toimintakulttuurin kuvataan tukevan lapsen 

suotuisia kasvuolosuhteita.  Kuitenkin toimintakulttuurissa on paljon instituution periaatteita 

ja säännönmukaisuuksia, joita huoltaja ja varhaiskasvattaja toteuttavat keskustellen lapsesta. 
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Laadukkaalla toimintakulttuurilla voidaan kehittä lapsen osallisuutta ja mahdollistaa lapselle 

laadukas varhaiskasvatus riippumatta lapsen sosioekonomisesta ja kulttuuritaustasta (Karila, 

2016, s. 5). Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin vaikuttavat lapsen henkilökohtaiset 

varhaiskasvatussuunnitelmat, joissa käsitellään lapsen yksilöllisiä tavoitteita. Lapsen 

kuuleminen näissä institutionaalisissa ja säännönmukaisissa keskusteluissa toteutui huoltajan 

täyttämillä lomakkeilla. Lapsen näkemykset jäivät siis aikuisten välisessä keskustelussa 

toissijaisiksi paikalla olevien aikuisten näkemyksien rinnalle. (Alasuutari, 2012, s. 105-107.) 

Varhaiskasvatuksessa lasten tarpeisiin liittyvät työkäytännöt, jotka esiintyvät esimerkiksi 

varhaiskasvatuksen rutiinina lisäten lapsen ja perheen turvallisuuden tunnetta. (Venninen ym. 

2014, s. 216). Kuitenkin varhaiskasvatuksen lakimuutoksia valmistelleessa tutkimuksessa 

rutiininomaiset tilanteet ja tilat olivat lapsien kokemusten mukaan päiväkodin ikäviä paikkoja. 

Kielteisinä paikkoina yli 4-vuotiaat lapset kokivat ”nukkarin” ja lepohetken. (Alasuutari ym. 

2014, s. 76-77; Puroila & Kinnunen, 2017, 118.)  

”Yhteisön kaikki jäsenet vaikuttavat toimintakulttuuriin, ja se puolestaan vaikuttaa kaikkiin 

jäseniin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys vai ei.” (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, s. 28). 

Tutkimusaineistossa on kuvattu, kuinka aktiivisessa toimintakulttuurissa jokaisella jäsenellä 

on merkitystä. Varhaiskasvattajille tehdyssä tutkimuksessa (Leinonen & Venninen, 2012) on 

kuitenkin tehty havainto, että lasten osallisuus ei ole osalle varhaiskasvattajista tärkeä aihe, 

koska osa heistä on luultavasti tottunut pitämään lapsia liian pieninä aktiiviseen 

vaikuttamiseen (Leinonen & Venninen, 2012, s. 472). 

”Varhaiskasvatuksessa kaikkien työtapojen tulee tukea lapsen kehitystä ja oppimista. Ne tulee 

myös pystyä pedagogisesti perustelemaan.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 

s.28). 

Tutkimusaineiston mukaan varhaiskasvatuksen tulee tukea lapsen kasvua, kehitystä ja 

oppimista. Varhaiskasvatuksen toiminta tulee myös perustella pedagogisesti. Karilan (2016) 

mukaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on yksi merkittävä tekijä lapsen kehityksen ja 

oppimisen näkökulmasta, mutta varhaiskasvatukseen osallistumisella on myös vaikutuksia 

tulevaan koulumenestykseen ja elämänhallintaan (Karila, 2016, s.13). Myös Vennisen ynnä 

muiden (2014) tutkimuksen mukaan tämän tutkimusaineistokatkelman tärkeys on merkittävä 

lapsen osallisuuden näkökulmasta. Lapsen osallisuuden tukeminen edistää lapsen kehittyviä 
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taitoja, itsetunnon kehitystä sekä päätöksentekoa. Kaikki tämä toiminta lapsen osallisuuden 

toteuttamiseksi tukee työtapoja, joilla varhaiskasvatusta toteutetaan.  

Pedagogisesti perusteltua toimintaa ovat tutkimuksen mukaan henkilöstön aloitteesta 

tapahtuvat toiminnot, kuten lukeminen ja eri oppimateriaaleista oppiminen ovat 

koulutuksellisesti arvokkaita. Myös yhdessä tehtävät asiat, kuten lounaan syöminen, ulkoilu ja 

pukeutuminen sekä muut yhteiset toimet, joissa kasvattaja ohjaa ja auttaa lapsia, nähdään 

kasvatuksellisina tilanteina. (Venninen ym. 2014, s. 211.) Pedagogiikka on siis perusteltua 

myös perushoitotilanteissa, joissa tapahtuu kulttuurista presentaatiota kasvattajan ja 

kasvatettavan vuorovaikutustilanteessa (Kivelä ym. 1996, s. 132). 

”Kehittämisessä on tärkeää toisia arvostava, koko yhteisöä osallistava ja luottamusta 

rakentava dialogi. Lapsen etu on kaiken kehittämisen lähtökohta.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 29). 

Tutkimusaineistossa mainitaan osallisuus myös osana varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. 

Lapsen etu ja dialogi ovat lähtökohtia, joiden perustalle tutkimusaineistossa kuvataan 

toimintakulttuurin rakentuvan. Lapsen etu nähdään tutkimuksissa monesta eri näkökulmasta. 

Lapsen etua ja osallisuutta voidaan mitata viidellä eri tekijällä, jotka Venninen ym. (2014); 

aikuinen - lapsi -suhde, ammattitaito, työnhallinta ja työ- sekä erityistarpeet. 

Toimintakulttuurissa lapsen etua määritellään dialogin eli keskustelun avulla. Keskustelulla 

voidaan käsittää myös aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta. Varhaiskasvatuksen 

työntekijät ovat kuitenkin kokeneet, että lapsen osallisuuden kehittämisessä lapsen 

vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. (Venninen ym. 2014, s. 211.) 

Lapsen osallisuuteen heittäytyminen vaatii pedagogista riskinottoa, jossa kasvattajalla tulee 

olla tiimin tuki osallisuuden lisäämiseen. Kodin yhteistyö osallisuuden lisäämisessä on 

merkittävä, jolla voidaan lisätä lapsen osallisuutta myös kotona varhaiskasvatuksen lisäksi. 

Lapsen osallistuminen yhteisiin neuvotteluihin ja päätöksentekoon vaatii kotona ja 

varhaiskasvattajilta heittäytymistä ja luottamusta. Heittäytyminen ja lapsen osallisuutta 

vahvistava kerronta on ajatuksia, tunteita sekä kokemuksia suhteessa toisiin lapsiin ja 

aikuisiin. (Turja, 2011, s. 53; Kinnunen, 2015, s. 61.)  

Varhaiskasvatuksessa työn johtamisella on merkitystä yhteisön toimintakulttuurin 

kehittämiseen. Yhteisössä ammatillisella ohjauksella on merkitystä toimintakulttuurin 

hallintaan ja lapsen edun tavoittamiseen. Toimintakulttuurissa haavoittuvana nähdään 
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ammatillisen ohjauksen taso, joka voi epäonnistuneena haitata työn tehokasta hallintaa. On 

kuitenkin tutkittu, että ammattitaitoinen lastentarhanopettaja voi vaikuttaa työnhallintaan, 

vaikka johtajuudessa, organisoinnissa tai työnhallinnassa olisi ongelmia. (Venninen ym. 2014, 

s. 217.) 

Kuitenkin työyhteisön toimintakulttuurissa lapsen osallisuuden tukemista voi heikentää 

aikuisten välinen neuvottelu. Varhaiskasvatuksen työntekijöillä on tarvetta keskustella 

ryhmän pedagogiikasta. Keskustelu, pedagoginen tarkkailu, tukeminen ja 

vuorovaikutuksellisuus ovat asioita, joilla varhaiskasvatuksen työntekijöiden ammattitaitoa 

voidaan kehittää. (Venninen ym. 2014, s. 217.) Myönteinen vuorovaikutus sekä yhteinen 

toiminta vaikuttavat lapsen varhaiskasvatuksen kokemukseen. Sosiaalinen vuorovaikutus 

tapahtuu yhteydessä lapsiin sekä aikuisiin. (Virkki, 2015, s. 98.) 

”Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja 

toisiltaan. Oppivassa yhteisössä on tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 29). 

Tutkimusaineistossa määritetään varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri yhteisöksi, jossa 

opitaan, kasvetaan ja toimitaan yhdessä. Koko oppiva yhteisö antaa tilaa kasvulle. Aiemmassa 

tutkimuksessa on nähty yhteisön keskeinen rooli, joka tukee toimintakulttuuria. 

Yhteisöllisessä toimintakulttuurissa voidaan oppia yhdessä erilaisuutta. Lasten osallisuutta 

voidaan tukea varhaiskasvatuksen yhteisöllä, jossa on aikaa luoda rauhallisia toimintatapoja 

(Venninen ym. 2014, s. 217). 

Toimintakulttuurissa tulisi nähdä lapsen mahdollisuudet vaikuttaa omaan osallisuuteen. 

Nähdään että lapsen valintamahdollisuus lisää lapsen osallisuuden tunteen kokemusta. 

Valintamahdollisuuden antamisessa lapselle on kyse aikuisen vallankäytön jakamisesta, 

jolloin lapsi saa lisää tilaa ja on mukana päätöksenteossa. Varhaiskasvattajan näkökulmasta 

lapsen osallisuutta vahvistavat asennoituminen lapsen edun mukaiseen toimintaan sekä 

mahdollisuus elää hetkessä lapsen valintoja mukaillen. (Virkki, 2015, s. 105.) 

Toimintakulttuurin tulisi varmistaa rauhallisen oppimisen näkökulman toteutumista 

varhaiskasvatuksessa. Toimintakulttuurin muodostumista ei kuvata pelkästään rauhallisena 

vaan osoitetaan, että käytännöt sekä rutiinit heijastavat aikuisten arvoja ja kulttuuria, jolloin 

toiminta varhaiskasvatuksessa vaatii valvontaa ja kontrollointia (Venninen ym. 2014, s. 217).  
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6.5 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä  

”Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja 

tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. 

Oppimisympäristökäsite sisältää varhaiskasvatuksessa muun muassa fyysisen, psyykkisen ja 

sosiaalisen ulottuvuuden.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 31). 

Tutkimusaineistossa määritellään oppimisympäristö niin fyysiseksi, psyykkiseksi kuin 

sosiaaliseksi tilaksi. Sosiaalisesta näkökulmasta lapsen osallisuus on osa oppimisympäristöä 

ja siihen vaikuttamista. Oppimisympäristön käyttöä lapsen osallisuuden vahvistamisessa 

kuvataan tutkimusaineistossa sosiaalisen näkökulman lisäksi fyysisellä ja psyykkisellä 

ulottuvuudella.  

Lapsen osallisuus kuvataan tutkimusaineistoesimerkissä fyysisenä, sosiaalisena ja 

psyykkisenä ympäristönä. Nämä kaikki yhdistyvät yhteisössä, jossa lapsen osallisuus on 

yhteisöllistä ja jossa lapsi voi olla samalla riippuvainen muista samassa oppimisympäristössä 

ja oppimisyhteisössä olevista ihmisistä. Oppimisympäristö tarjoaa siis mahdollisuudet kokea 

omaa identiteettiään muiden kanssa aktiivisena jäsenenä. (Turja, 2011, s. 48.) Lapsilta 

kysyttäessä mieluisaa tekemistä, tulee esille toiminnalliset leikit ja liikunta sekä sisällä että 

ulkona. Ulkoympäristö nähdään mieluisana oppimis- sekä leikkiympäristönä. (Virkki, 2015, s. 

90-91.)  

Suomalainen varhaiskasvatus tapahtuu monipuolisissa toimintaympäristöissä. Näitä ovat 

päiväkoti, perhepäivähoito sekä erilaiset kerhotoiminnat. Varhaiskasvatuksen päiväkotien tilat 

ovat suunniteltu lapsiryhmille sekä varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. (Karila, 2016, s. 13.) 

”Oppimisympäristöihin liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat 

lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja oppijoina.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 44). 

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä lapsen osallisuus näkyy myös lapsen oppimisessa. 

Aineistossa sosiaalinen näkökulma sekä aktiivisuus omaan osallisuuteen ovat osana 

oppimisympäristöä ja siinä toteutuvaa toimintaa. Lapsi nähdään aktiivisena ja osallisena 

omaan oppimiseensa tutkimusaineistossa kuvaamalla oppimista omakohtaiseksi ja samalla 

käsittäen sosiaalisen ulottuvuuden. 
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”Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan 

saavuttaa ja että ne tukevat lasten terveen itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen 

kehittymistä.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s.31). 

Tutkimusaineistossa kuvataan kuinka oppimisympäristön kehittäminen sekä tavoitteellisuus 

tukevat lapsen monipuolista oppimista. Oppimisympäristön toteuttamisessa ja kehittämisessä 

on näkyvissä tutkimusaineiston intertekstuaalisuus ja viittaus Varhaiskasvatuslakiin 

(36/1973). Varhaiskasvatuksen tavoitteissa on kuvattu lapsen osallisuutta, jota tulisi myös 

saavuttaa/tavoitella varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä. (Varhaiskasvatuslaki, 36/1973, 

2 a §, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016, s. 16).  

”Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Niiden tulee tukea 

lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, fyysiseen 

aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s.31). 

Tutkimusaineistossa oppimisympäristöt ovat fyysisiä ja rakennettuja ympäristöjä. 

Oppimisympäristöjen rakentamisessa ja niiden muokkaamisessa lapsen osallisuus näkyy 

tutkimusaineistossa suunnitteluna ja rakentamisena, joilla on myös pedagoginen merkitys. 

Oppimisympäristö nähdään lapsen osallisuutta toteuttavana osana tutkimusaineistossa. 

Oppimisympäristöinä nähdään myös ulkotilan mahdollisuus. Varhaiskasvatusympäristöistä 

ulkona aikuisen rooli on tarkasti tiedossa niin kasvattajilla kuin lapsilla. Kasvattajan rooli 

nähdään valvojana ja leikkitilanteina kontrolloivana, jolloin aikuinen käyttää 

vuorovaikutussuhteissa valtaa lapseen nähden. Aikuisen roolia on kuvattu kontrollointina, 

jotta leikkitilanteet, kaverisuhteet sekä säännöt toteutuvat. (Virkki, 2015, s. 102.) 

Tutkimusaineistossa kirjataan, kuinka oppimisympäristöjä tulee suunnitelmallisesti kehittää 

yhdessä lapsien kanssa. Oppimisympäristön kehittämisessä näkyy oppimiskäsitys, jossa 

korostetaan leikkiä, aktiivisuutta sekä ilmaisua. Varhaiskasvatuksen lainmuutoksia 

edeltäneessä tutkimuksessa lapsen esteettinen näkemys varhaiskasvatuksessa ilmeni 

kauniiden esteettisten asioiden liittämisenä oppimisympäristön tärkeisiin yksityiskohtiin. 

Esteettisyydellä on siis yhteys ilmaisuun sekä kokemiseen. (Alasuutari ym. 2014, s. 75.) 

Monipuolinen oppimisympäristö sisältää lapsien myönteisenä kokemat erilaiset retket ja 

arjesta eroavat juhlat (Virkki, 2015, s. 97). 
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Oppimisympäristöä rakentaessa lapsen aktiivisuudelle tulisi olla mahdollisuus. 

Oppimisympäristöllä voidaan vaikuttaa leikkeihin, omaehtoisuuteen sekä vertaissuhteiden 

muodostumiseen yhteisessä toiminnassa. Näin oppimisympäristö lisää lapsien hyvinvointia ja 

innostaa oppimiseen. Oppimisympäristöt nähdään myönteisinä paikkoina, joissa voi toteuttaa 

retkiä, juhlia ja erilaisia leikkejä. (Estola ym. 2016, s. 113; Puroila, Kinnunen, 2017, s. 124.)  

6.6 Lapsen osallisuus vuorovaikutuksessa  

”Lapset tuovat varhaiskasvatukseen mukanaan aiemman elämänkokemuksensa, jossa 

merkittävänä tekijänä ovat huoltajien ja lasten väliset vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteet. 

Henkilöstön tehtävänä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 18).  

Tutkimusaineistossa tuodaan esiin, kuinka lapsen elämänkokemukset ovat merkittävä tekijä 

vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksen luominen lapseen ja huoltajaan esitetään 

varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtäväksi. Varhaiskasvatuksen suosituksissa sekä tehdyssä 

tutkimuksessa lapsen kehityksen, pedagogisten tilanteiden organisoinnin, sensitiivisen 

ohjauksen sekä vuorovaikutuksen on kerrottu lisäävän varhaiskasvatuksen laatua. Lapsen 

sensitiivinen kohtaaminen antaa myös tilaa herkkien ja ujojen lasten kohtaamiseen ja 

vuorovaikutussuhteeseen, jolloin voidaan tukea vuorovaikutuksen kokonaisvaltaisuutta. 

(Karila, 2016, s. 5; Kinnunen, 2015, s. 65-66.) Varhaiskasvatuksessa työntekijän 

suunnitteluprosessi sisältää myös vuorovaikutussuhteen lapseen ja huoltajaan. 

Vuorovaikutuksen muodostuminen on osa suunnitteluprosessia, jota kuvataan myös 

oppimiskokemuksien jakamisena lapsen ja varhaiskasvatuksen työntekijän välillä. (Leinonen 

& Venninen, 2012, s. 472.)  

”Vastavuoroinen ja kunnioittava vuorovaikutussuhde sekä myönteinen kosketus ja läheisyys 

muodostavat perustan hyvälle hoidolle ja huolenpidolle.” (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, s. 21). 

Vuorovaikutussuhteen kehittyminen tutkimusaineistossa rakennetaan myönteisen kohtaamisen 

diskurssille. Varhaiskasvattajan tulee kyetä rakentamaan lämmin, sensitiivinen 

vuorovaikutussuhde lapsen kanssa, jossa rakennetaan myös myönteistä ja hyvää 

oppimisympäristöä. Vuorovaikutussuhteen luomisella syntyy merkittävä lapsen hyvinvointia 

sekä oppimiskokemusta edesauttava oppimisympäristö. (Karila, 2016, s. 5.) Vastavuoroisessa 
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ja kunnioittavassa vuorovaikutussuhteessa rakentuu oppimisen vuorovaikutus, jossa 

varhaiskasvatuksen työntekijä ja lapsi voivat muodostaa vuorovaikutusta oppimiskokemuksia 

käsittelemällä (Leinonen & Venninen, 2012, s. 472). Vuorovaikutuksen keskiössä on 

läheisyyden ja hoidon lisäksi myös lapsen mielipiteet ja tulkita, jolloin hän osallistuu hänen 

mielipiteistä kiinnostuneen, kunnioittavan ja kuuntelevan aikuisen kanssa oppimisen ja 

vuorovaikutuksen tilanteeseen (Venninen ym. 2014, s. 212; Puroila & Kinnunen, 2017, 120). 

Tutkimusaineistossa vuorovaikutussuhteiden rakentuminen nähdään lapsen ja aikuisen välillä, 

joko kotona tai varhaiskasvatuksessa muodostuvana vuorovaikutussuhteena. Kasvatuksen 

vuorovaikutuksessa on valtasuhteita lapsen ja kasvattajan välillä. Vuorovaikutukseen 

vaikuttaa lapsuuden instituutio, joka nähdään rakentuvana yhteiskunnallisesta puheesta 

lapsista ja lapsuudesta. Valtasuhteita vahvistavat kasvattajan ja yhteisen toimintakulttuurin 

määrittelyt lapsesta ja lapsuudesta. Valtasuhteiden nykyisessä käsityksessä lapsi nähdään 

aktiivisena toimijana vuorovaikutustilanteissa. (Turja, 2011, s. 42-43.) 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten vuorovaikutuksen tulee olla sensitiivistä. Lasten 

oppimista edistää toiminta ja vuorovaikutus toisten lasten kanssa. Mielekäs toiminta toisten 

lasten kanssa tuottaa kokemuksia, joilla on muun muassa merkitystä lapsen identiteetin 

muodostumisessa. (Karila, 2016, s. 5,14.) Pienen lapsen vuorovaikutus kasvattajan kanssa tuo 

osallisuuden tunnetta ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Pieni lapsi ilmaisee vuorovaikutusta 

nauraen ja hymyillen ollen mukana aikuisen kanssa. Lapset kertovat aikuisille päivän aikana, 

kunhan aikuisella olisi aikaa vastata lapsen osallisuuden kutsuihin. (Helenius & Korhonen, 

2011, s. 70; Kinnunen, 2015, s. 63.) 

”Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys 

identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 

2016, s. 22-23). 

Tutkimusaineistossa vuorovaikutustaidoilla nähdään olevan tärkeä merkitys identiteetille, 

toimintakyvylle sekä hyvinvoinnille. Vuorovaikutus ja lapsen hyvinvointi, toimintakyky ja 

identiteetti näyttäytyvät valtasuhteiden käsitteestä osana sosiaalista ja fyysistä ympäristöä 

(Turja, 2011, s. 43). 

Lapsen itseilmaisu sekä ymmärtäminen esiintyvät tutkimusaineistossa osallisuuden 

näkökulman perusteella merkittävinä tekijöinä. Lapsen identiteetti, toimintakyky sekä 

hyvinvointi ovat yhteydessä sivistykselliseen ja myös varhaiskasvattajan työhön. 
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Varhaiskasvattajan tulee kohdata lapsi kyvykkäänä oman sivistyksensä mahdollistajana. 

Sivistettävä tulee nähdä inhimillisenä olentona pedagogisessa interaktioissa, jotta kyvykkyys 

sivistyä huomataan. (Kivelä ym. 1996, s. 131.) Tutkimusaineistossa vuorovaikutussuhteen 

muodostuminen nähdään merkittävänä osana sivistyksen, toimintakyvyn, identiteetin sekä 

hyvinvoinnin toteutumiselle. Lapsen osallisuus ja osallistuminen toteutuvat lapsen 

itsemääräämisoikeuden kehittymisen kasvaessa. Lapsen kyvykkyys itsensä ilmaisemiseen 

riippuu kuteinkin paljon tilanteesta ja siitä, kuinka kasvattajat tukevat heidän vuorovaikutusta 

ja osallisuutta. (Venninen ym. 2014, s. 212.) 

Tutkimuksissa on tuotu esille, kuinka lapsen osallisuus riippuu vuorovaikutustaitojen 

kehittymisestä sekä kommunikoinnista. Pienten lasten ryhmässä, jossa lapset eivät osaa vielä 

kommunikoida puheella, ammattitaitoinen henkilökunta mahdollistaa lasten osallisuuden ja 

vuorovaikutuksen syntymisen. Tällaisissa ryhmissä lapset eivät ole avuttomia, vaan aktiivisia 

toimijoita. Työntekijöiden nähtiin mahdollistavan heidän osallistavan oppimisen. (Venninen 

ym. 2014, s. 216.) Lapsen osallisuuden hetkissä lapsella tulee olla mahdollisuus muodostaa 

oma turvallinen vuorovaikutussuhde aikuiseen. Näin lapsella on mahdollisuus kertoa omasta 

tekemisestään sekä osallisuudestaan aikuiselle, kukin lapsi omalla tavallaan. (Kinnunen, 

2015, s. 62.) 

”Lapsia tuetaan kulttuuri-identiteettien rakentamisessa. Varhaiskasvatuksessa saadut 

kokemukset, tiedot ja taidot kulttuuriperinnöstä vahvistavat lapsen kykyä omaksua, käyttää ja 

muuttaa kulttuuria.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 23). 

Vuorovaikutussuhteessa nähdään myös kulttuuri-identiteetin rakentuminen. Kasvavan 

prosessi kohti omaa kulttuurista identiteettiä tapahtuu sivistysprosessissa, jossa yhdistyy 

sosiokulttuurinen maailma. Lapsi oppii tässä kulttuuri-identiteetin rakentumisessa niin oman 

kulttuurinsa muuntumista, kuin myös pedagogisessa prosessissa kyvykkyyttä kulttuurin 

vaatimaan itsenäiseen toimintaan. Kulttuurin uudentuminen tapahtuu eri sukupolvien välillä 

yhteiskunnallisessa kontekstissa, jossa kasvava muuntaa omaa kulttuuriaan. (Kivelä ym. 

1996, s. 132, 134; Siljander, 2015, s. 35.) 

Kuitenkin Leinonen ja Venninen (2012) tutkivat lapsen osallisuutta, joka näkyi 

vuorovaikutussuhteessa hyvin epätasaisesti. Vaikka varhaiskasvattajalla oli tieto lapsen edusta 

ja lapsen osallisuudesta, suunnitteluprosessissa nähtiin heikkoa vuorovaikutusta 

varhaiskasvattajan ja lapsen välillä (Leinonen & Venninen, 2012, s. 471).  
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Aikuisen ja lapsen vuorovaikutuksen lisäksi on merkittävää, kuinka lapsi toimii 

vertaissuhteissa. Varhaiskasvatuksessa on nähty, että lapsen ihmissuhteet 

varhaiskasvatuksessa ovat tärkeitä. Ystävyydellä sekä kavereiden kohtaamisella on tärkeä 

merkitys arjessa. Aikuinen tukee lapsen vuorovaikutussuhteita ja auttaa ylläpitämään lapsien 

välisien ystävyyssuhteiden jatkuvuutta. (Virkki, 2015, s. 99, 110; Puroila & Kinnunen, 2017, 

s. 121.) 

”Lapsella on oikeus saada lohdutusta sitä tarvitessaan.” (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, s. 31).  

Lapsen osallisuus näkyy oikeutena saada aikuisen jakamatonta huomioita, joka kirjataan tässä 

tutkimusaineistokatkelmassa lohdutuksen kautta tapahtuvaksi vuorovaikutukseksi. On 

kuitenkin tutkittu, kuinka lastentarhanopettajat kokivat lapsen ja aikuisen välisen suhteen 

päiväkodissa ja siinä tulee esiin, kuinka lapsimäärät voivat vaikuttaa lastentarhanopettajan 

näkemykseen riittävästä osallisuuden toteutumiselle. Lastentarhanopettajien kokemuksesta 

kasvattajia oli liian vähän lapsimäärä huomioiden, jolloin lapsen osallisuuden tukeminen oli 

vähäistä. Kuitenkin nähtiin, että aikuisien ja lasten suhdeluvun haasteelle ei voisi tehdä mitään 

varhaiskasvattajan näkökulmasta. (Venninen ym. 2014.) Huomion arvoista on, että 

tutkimusaineistossa on määritelty aikuisen tarpeellinen lohdutus, joka liittyy lapsen 

emotionaaliseen ja tunnekasvatukseen sekä turvallisuuden tunteeseen. Lapsella tulee olla 

turvallinen ympäristö kasvaa ja kehittyä, jota kuvataan fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena 

turvallisuutena. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 31.) 

6.7 Lapsen osallisuus leikissä  

”Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen 

hyvinvoinnille ja oppimiselle.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 29). 

Tutkimusaineistossa tunnustetaan leikin selkeä merkitys lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle. 

Vennisen ynnä muiden (2014) artikkelin mukaan lapsia pidetään aktiivisina oppijana ja 

merkityksellisinä tekijöinä oppimisessa. Lapsia ohjataan tutkimaan ympäristöä sekä 

keksimään itse heitä kiinnostavaa leikkitoimintaa. (Venninen ym. 2014, s. 212.) Lapset 

näkevät leikin merkityksellisenä, hauskana toimintana päiväkodissa. Leikkiin liittyy paljon 

liikunnallisuutta, joka näkyy lapsien aktiivisuutena. (Alasuutari ym. 2014, s. 72-73.) 
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”Leikki saa näkyä ja kuulua. Lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille annetaan tilaa, 

aikaa ja leikkirauhaa. Leikkiville lapsille ja aikuisille mahdollistetaan keskittyminen leikkiin.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 29). 

Tutkimusaineistossa kuvataan, kuinka leikki on näkyvää ja kuuluvaa. Leikkialoitteet nähdään 

tärkeinä, joihin annetaan tilaa, kuten myös elämyksille ja kokemuksille. Tutkimusaineistossa 

kuvataan lapsen ja aikuisen välistä leikkitilannetta, jolle tulisi olla myöskin tilaa. Aikuisen ja 

lapsen vuorovaikutuksessa leikki voidaan nähdä myös tärkeänä jokapäiväisenä tekemisenä, 

jossa lapsi voi kutsua aikuisen mukaan osallistumaan leikkiin. (Kinnunen, 2015, s. 61.) 

Varhaiskasvatuksessa leikki avaa väylän oppimiselle. Leikissä lapsi rakentaa itse omat 

oppimisen tavoitteet, joita lapsi omatoimisessa leikissä alkukohdasta leikin loppumiseen 

käsittelee. Leikissä kehittyvät vuorovaikutus, keskinäiset suhteet ja lapsen omat tavoitteet 

oppimiselle. Aikuinen tukee lasta kehitystason mukaisiin leikkeihin innostamalla ja 

kehittämällä oppimisympäristöä. (Helenius & Korhonen, 2011, s. 69.) 

Lapsen osallisuutta leikissä voidaan heikentää, jos leikissä korostetaan sääntöjen mukaisia 

rutiineja sekä yksilöllisiä valintoja. Leikistä voi näissä tilanteissa hävitä sen merkitys, että 

leikki on vuorovaikutusta ja sisältää huumoria. Leikki on lapsen valinnan, osallisuuden ja 

vaikutuksen väline. Leikin tilassa ja sen kautta lapsi voi ilmaista kokemuksiaan sekä 

aikomuksiaan toiminnalle. Lapsen oikeuden osallisuuteen varhaiskasvatuksessa tulisi 

ilmentyä leikin avulla. (Bae, 2009, s. 396.) Aikuisen osallistuminen leikkiin on ohjaava ja 

rikastuttavaa. Aikuisen osallistuminen lapsen vapaaseen leikkiin tulisi olla lähtöisin lapsen 

aloitteesta ja sitä tulisi kunnioittaa. Aikuinen on välillinen vaikuttaja ja suunnittelee leikin 

pedagogisia tavoitteita. (Helenius & Korhonen, 2011, s. 70.) 

”Lasten käytössä tulee olla riittävästi monipuolisia ja turvallisia leikki- ja toimintavälineitä, 

ja niissä on tarvittaessa huomioitava lasten yksilölliset tuen tarpeet.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 32). 

Tutkimusaineistossa kuvataan, että lapsella tulisi olla leikki- ja toimintavälineitä saatavilla. 

Lapsen leikki ei kuitenkaan ole rajattu leikkivälineisiin, vaan leikkialoitteita tulee monissa 

tilanteissa ja eri paikoissa, vaikka niitä ei olisi määritelty leikkiä varten. Tällöin lapsen leikki 

voi olla ristiriidassa henkilökunnan tai aikuisten sääntöjen ja normien kanssa, jotka liittyvät 

leikkiin otettuun tilanteeseen tai paikkaan. (Bae, 2009, s. 399.) Lapsen haluavat, että 

aikuisillakin on mahdollisuus osallistua heidän leikkiinsä. Leikin avulla kasvattaja voi oppia 
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tuntemaan lasta ja näin myöskin mahdollistaa lapsen osallisuuden toiminnassa. (Ahonen, 

2017, s. 91.) 

”Henkilöstön tulee tiedostaa keskittyneen tutkimisen, spontaanin luovan ilmaisun sekä 

vauhdikkaiden liikunta- ja peuhausleikkien merkitys lasten hyvinvoinnille ja oppimiselle.” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 39). 

Tutkimusaineistossa leikkiä kuvataan spontaanina ja vauhdikkaana. Peuhausleikit on käsite, 

mikä tulee esiin tutkimusaineistossa. Tutkimusaineistossa on otettu esiin sellaisen leikin 

käsite, joka saattaa näyttäytyä instituution hallitsemien jäykkien sääntöjen ja toimintatapojen 

mukaan ei hyväksyttävältä. Samalla varhaiskasvatus näyttäytyy hyvin jäykkänä instituutiona. 

Kuitenkin leikki nähdään myös yhtenä kehityksen mittarina, jolloin leikkiä voidaan valvoa ja 

säännellä leikin sääntöjen sekä lapsen suhteen. Nämä tulee ottaa huomioon, kun leikkiä 

käsitellään lapsen sananvapauden ja ajattelun sekä normien muodostumisen ympäristönä 

(Bae, 2009, s. 400-401.) Lapsen leikissä näkyy sosiaalinen vuorovaikutus ikätovereiden 

kanssa. Varhaiskasvatuksessa leikkiympäristössä on erilaisia leikkimahdollisuuksia ja leluja, 

kuin kotona. (Virkki, 2015, s. 92.) 

Lapsen leikkitilanteiden ja osallisuuden tilanteiden tutkimiseen sekä toteuttamiseen tarvitaan 

ymmärrystä merkityksien suhteesta, jolloin voidaan selvittää kuinka lapsen rakentavat 

yhteistyötä sekä ilmaisevat omaa sanavapauttaan. Tutkijana voi olla haastavaa käsittää 

näkemys, jossa tuodaan ensisijaisesti esiin näkemys maailmanlaajuisesta, lain ja järjestyksen 

arvostamisesta. (Bae, 2009, s. 403.) 

Baen (2009) tutkimuksessa käsiteltiin kansainvälistä tutkimusta, jossa korostettiin lapsella 

olevan oikeus kunnioitukseen, ilmaisuun, kommunikoinnin moninaisuuteen eri tavoilla 

(laulamalla, piirtämällä, leikkimällä) hänen jokapäiväisessä toiminnassaan. Lapsen osallisuus 

on uhattu, jos varhaiskasvatuksen toiminnassa on paljon rutiineja sekä korostetaan yksilöllistä 

valintaa. Näillä keinoilla on kuitenkin helppoa osoittaa varhaiskasvatuksen ulkopuolisille 

henkilöille lapsen osallisuus ja sen toteuttaminen. Kuitenkin lapsille on annettava 

mahdollisuus ilmaista omia näkemyksiä sekä sananvapautta käytännössä, jolloin nämä 

yksittäiset leikinvalinnat eivät riitä demokraattiseen osallisuuden vahvistamiseen. (Bae, 2009, 

s. 402.) 

”Toiminnalliset sekä luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat ovat lapsille luontevia 

oppimisen tapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten omaehtoinen ja ohjattu leikki, tutkiminen, 
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liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 

2016, s. 38). 

Tutkimusaineistossa kuvataan lapsen leikkiä luontevaksi tavaksi oppia yhdessä ilmaisun, 

tutkimisen ja liikunnan ohella. On kuitenkin mitattu lapsen osallisuutta ja siihen vaikuttavia 

tekijöitä, jotka voivat vähentää lapsen osallisuutta näiden aineistossa kuvattujen toimintojen 

kautta. Aikaisemmassa tutkimuksessa on esitetty, että lapsen osallisuutta ja sen kehittämistä 

pystyttiin mittaamaan viidellä eri tekijällä; aikuinen-lapsi –suhteena, ammattitaidolla, 

työnhallintana, työ- sekä erityistarpeina. Lastentarhanopettajat kokivat, että heillä oli eniten 

vaikutusta ammatillisiin taitoihin ja työnhallintaan, mutta vähiten taas aikuinen – lapsi –

suhteessa. Tutkimus tukee sitä, että varhaiskasvatuksen käytäntöjä tulee kehittää lapsen 

osallisuuden näkökulmasta. (Venninen ym. 2014, s. 211.) 

On löydetty viisi haastetta, jotka vaikuttavat lapsen osallistumiseen varhaiskasvatuksen 

toiminnassa. Nämä haasteet ovat aikuisen – ja lapsen välinen suhde, ammattitaidon 

puuttuminen, työnhallinta, työtavat sekä erityistarpeet. Vennisen (2014 ym.) tutkimuksessa on 

todettu, että lastentarhanopettajat pystyvät vaikuttamaan näihin haasteisin. Haasteiden 

määrittäminen nähtiin hyvänä lähtökohtana tilanteessa, jossa työntekijät pyrkivät 

vaikuttamaan lapsen osallistumiseen myönteisesti. Näin haasteiden kautta pystytään 

mahdollisesti vaikuttamaan päivittäisten rutiinien suunnitteluun. (Venninen ym. 2014, s. 216.) 

Työntekijät ilmoittivat voivansa vaikuttaa ammattitaidon puuttumiseen ja työnhallintaa. 

Kuitenkin opettajat kokivat, että lapsen erityistarpeisiin sekä työkäytäntöihin he voivat vastata 

vain keskimäärin hyvin. Kuitenkin useat vastaajat ajattelivat, että he eivät voi vaikuttaa lasten 

osallistumisen haasteisiin juuri mitenkään. (Venninen ym. 2014, s. 215.) 

”Leikissä yhdistyvät keskeiset oppimista edistävät elementit: innostus, yhdessä tekeminen ja 

omien taitojen haastaminen.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 38). 

Tutkimusaineistossa kuvataan leikkiä oppimisen toteutumisessa. Leikki on omien taitojen 

haastamista. Lapsen osallisuuden toteutuminen leikissä vaatii työntekijöiltä ammatillista 

osaamista. Lapsen osallisuuden parantaminen vaatii työntekijöiden vastauksien mukaan 

ammatillista osaamista. Ammattitaitoisella työntekijällä koettiin olevan vaikutusta 

työskentelytapoihin ja erityisten haasteiden huomiointiin. (Venninen ym. 2014, s. 216.) 
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7 Pohdinta 

Tässä tutkielmassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) asiakirjaa käsiteltiin 

pedagogiikan ja osallisuuden näkökulmasta. Tutkittavassa asiakirjassa ohjataan tiettyyn 

pedagogiikkaan, jossa tulisi näkyä lapsen osallisuus. Tutkielman aineistoa kuvataan 

pedagogisen varhaiskasvatuksen asiakirjaksi, jossa pedagogiikalla suuri merkitys. 

Osallisuuden pedagogiikan diskurssi on suuressa osassa asiakirjaa vahvasti kirjoitettuna. 

Suurimmaksi osaksi osallisuuden pedagogiikka näkyi asiakirjassa kasvattajan työn 

ohjauksellisena tekstinä.  

Tutkimuskysymys muotoutui teoriaan tutustumisen ja analyysivaiheen aikana. 

Tutkimuskysymys herätti paljon mietteitä lastentarhanopettajan työn liittymisestä 

tutkimusaiheeseen ja varsinkin tutkimusaineistoon. Tutkimusaineisto on lastentarhanopettajan 

työväline, jota tulee käyttää päivittäisessä työssä. Tutkijan positiossa kuitenkin huomasi, 

kuinka tutkimusaineisto oli hyvin seikkaperäisesti kirjoitettua, jonka diskurssit liittyivät 

laajasti varhaiskasvatuksen ja kasvatustieteen tutkimukseen. Tutkimusaineiston käsittely 

syvensi ammatillisuutta, samalla tuoden varhaiskasvatuksen työvälineenä käytettävää 

asiakirjaa selkeämmin osaksi työtä. Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien 

työkäytännöistä tarvitaan lisää tietoa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tutkimustiedon 

lisäksi varhaiskasvattajan tulee reflektoida omaa työtään ja arkisia kohtaamisia lapsien ja 

heidän huoltajien kanssa. (Karila, 2016, s. 7.)  

Itsessään pedagogiikka olisi ollut todella laaja tutkimusaihe, minkä takia rajaus oli suotavaa 

teoriaan tutustumisen ja ensimmäisen analyysivaiheen aikana. Kuitenkin aineiston analyysin 

jatkuessa kävi ilmi, että osallisuuttakin olisi voinut rajata tutkimusaiheena vielä enemmän. 

Tutkielman alussa oli käsitys, että aineistosta löytyy lapsen osallisuuden teemoja, mutta 

tutkijana en ollut tietoinen siitä missä laajuudessa lapsen osallisuuden pedagogiikka ilmenee 

tutkimusaineistossa. 

Tutkimusmetodina kriittinen diskurssianalyysi oli omalla tavallaan haastava toteuttaa. 

Kriittisen diskurssianalyysin ja eettisen näkökulman perusteella tutkimuksessa tuli olla useita 

taustatutkimuksia, jotka käsittelivät osallisuuden teemoja varhaiskasvatuksen laajoista osa-

alueista käsin. Tutkielmassa oli laajoja osa-alueita, joista jokainen tarvitsisi vielä 

lisätutkimusta omalta osaltaan. Tutkielman toteutuksen haasteet ilmenivät jo aineiston 

rajaamisessa, jossa käsitys intertekstuaalisuudesta eri asiakirjojen välillä ilmeni vahvasti. 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) kokonaisuutena osoittautui hyväksi ja hyvin 

rajatuksi tutkimusaineistoksi, jota tarkasteltiin kuitenkin muiden asiakirjojen ollessa taustalla. 

Tutkielman alussa rajaaminen oli yllättävän haastavaa, mikä haasteena kuitenkin osoittautui 

hyväksi aiheen teoreettisen viitekehyksen pohdinnan kanssa.  

Aineiston analyysin aikana tutkielman näkökulmaksi vahvistui osallisuuden merkitys, joka 

alkoi näyttäytyä erilaisiksi näkökulmiksi muotoutuen tutkimusaineistosta. Oli kuitenkin 

yllättävää, kuinka tutkimusaineistosta osallisuutta pystyi käsittelemään monen toisiaan lähellä 

olevan näkökulman perusteella. Tutkielman analyysin jälkeen muodostuneet näkökulmat 

johdattelevat monelta osin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) aihealueita. On 

osaltaan hyvä, että aineistosta löytyi laajasti lapsen osallisuudesta kertovia katkelmia ja 

aineistoesimerkkejä.  

Lapsen osallisuus näkyi tutkimusaineistossa monessa kohtaa selkeästi mainittuna osallisuus –

käsitteenä. Osallisuutta ei kuitenkaan avattu missään kohtaa aineistoa seikkaperäisemmin, 

jolloin osallisuuden käsite jää lukijan tulkinnan varaan. Lapsen osallisuutta vahvistava 

pedagogiikka on näkyvillä tutkimustuloksissa, mutta niiden käytäntöön soveltaminen on 

lastentarhanopettajan pedagogisen tulkinnan mukaista.  

Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu tulokseksi, että laadukas varhaiskasvatus tuo 

positiivisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen, varsinkin jos taustalla on pulmia 

kehityksessä, kasvussa tai elinoloissa (Karila, 2016, s. 5). Varhaiskasvatuksen laadukkuus on 

tuotu myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) ja varhaiskasvatuksen 

tutkimuksissa enenevissä määrin esille.  

Pyynnösen (2013) mukaan diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa tutkija tuo oman 

ainutlaatuisen tulkinnan tutkittavasta aineistosta. Tutkijana reflektoin omaa tulkintaani koko 

tutkimusprosessin ajan, mutta tulosten yleistettävyys ei ole kriittisen diskurssianalyysin 

tavoite. Tutkimusprosessin aikana tulee pyrkiä tuomaan esille kriittisesti yhteiskunnassa 

olevia ilmiöitä ja niiden tarkoituksenmukaisuutta. Omat kokemukset, tausta ja 

yhteiskunnallinen asema vaikuttavat siihen, miten aineistoa lähestytään. Tutkielma on yksi 

näkökulma tutkittavasta ilmiöstä ja tavoitteena on keskustelun synnyttäminen.  

Tutkimusaineistoa analysoitaessa tulivat myös tutkijan positioon liittyvät haasteet esille. 

Tutkijana huomasin olevani kahden eri asian välissä. Tutkielma-aineisto oli normi, jota tulisi 

noudattaa. Päiväkodissa työskennellessäni huomasin, että tutkielman aihe käsitteli tällä 
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hetkellä vallitsevaa tilannetta, jossa normia otetaan käyttöön. Tutkimusaineisto, jota tähän 

tutkielmaan käytettiin ovat siis hyvin ristiriitaisia myös liittyen kokemukseen päiväkodin 

työstä. Aikaisempi tehty tutkimus osoitti, että osa tutkimuksen analyysissä esiintyvistä 

diskursseista oli haastavia tulkita valtasuhteiden vuoksi. Varhaiskasvatuslaki (36/1973), 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) ja empiiriset tutkimukset osaltaan esittivät 

samaa lapsen osallisuudesta, mutta eri aineistojen kriittinen tarkastelu toi esiin myös eriäviä 

kohtia.  

Lapsen osallisuus näyttäytyi myös lapsen iän huomioon ottamisessa. Esikouluikäisille 

tehdyissä tutkimuksissa kuvattiin lapsen osallisuuden olevan helpompaa toteuttaa, mutta 

pienemmillä lapsilla tutkimuksissa nähtiin, että työntekijän ammatillisuudella ja 

sensitiivisyydellä olisi paljon merkitystä. Pienten lasten kohdalla nähtiin, että lapsen 

kommunikoinnille tulisi olla aikaa ja työntekijän tulee olla sensitiivinen. Näin pientenlasten 

osallisuutta saataisiin myös toteutettua.  

Vuorovaikutuksella on merkityksellinen asema osallisuuden kehittämisessä. Tutkielmassa 

kävi ilmi, että vuorovaikutus muuntuu eri tavalla eri ympäristöissä. Ulkoilutilanteissa 

aikuinen muuttuu valvojaksi ja samalla ulkoilutilanne nähtiin lapsen omana tilana. Leikki ja 

vuorovaikutus jakautuivat lapsen osallisuutta lisääviin sekä heikentäviin. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) oli paljon osallisuudesta, mutta kuitenkin 

aikaisemmat tutkimukset osoittivat, että osallisuuden parissa on vielä paljon työtä. Leikin 

osallisuus hämmästytti tutkimusaineiston ja aikaisemman tutkimuksen ristiriitana. 

Peuhausleikit on kuitenkin päiväkodissa osa lasten leikkiä ja vapaata toimintaa. Tämä on ehkä 

nähty tutkimuksien valossa sääntöjen vastaisena leikkinä, jossa varhaiskasvatuksen instituutio 

on jäykkä ja kovin koulunomainen. Ulkoiluleikeissä aikuisen rooli vuorovaikuttajana muuntui 

myös valvojaksi innostajasta ja leikkiin osallistuvasta. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa (2016) on tuotu tästä näkökulmasta lapsen osallisuus hyvin leikin kautta esiin.  

Tutkimusaineistossa tuotiin esiin pedagoginen suunnittelu. Lapsen osallisuus nähtiin osana 

pedagogista suunnittelua. Aikaisemmissa tutkimuksissa oli kuitenkin jonkin verran 

havaittavissa, että lapset osallistuvat toiminnan toteutukseen ja arviointiin suunnittelua 

enemmän. Tässä pohdinkin sitä, onko lasten iällä vaikutusta pedagogiseen suunnitteluun, vai 

nähdäänkö suunnittelutyö vain kasvattajan työtehtävänä, jossa lapsen osallisuus otetaan 

myöhemmissä vaiheissa huomioon. Käytännössä suunnittelut jaotellaan päiväkodeissa 

tapahtuvaksi lastentarhanopettajan suunnitteluajalla tai tiimiajoilla. Pedagogisen suunnittelun 
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toteutuminen olisi mielenkiintoinen ja haastava aihe tutkia lisää lapsen osallisuutta päiväkodin 

arjessa. Tutkimuksessa tuli esille, kuinka suunnittelussa lapsen osallisuus on hyvin vähäistä. 

Varhaiskasvatuksen asiakirjoissa on kuitenkin nykyään lisätty lapsen osallisuutta lisääviä 

kohtia esimerkiksi varhaiskasvatuskeskusteluiden tai lapsen esiopetuskeskusteluiden runkoon. 

Tutkimuksen edetessä diskurssit elivät ja niiden muodostuminen oli välillä haastavaa. 

Tutkijan on kuitenkin pystyttävä jatkamaan diskurssien kanssa, päättämättä niitä ennakolta. 

Tulkinnat ovat riippuvaisia ajasta, paikasta ja käytetyistä aineistoista. (Jokinen, Juhila, 2016, 

s. 78, 103.) Näin ollen lapsen osallisuutta tuli tarkastella vielä lisää eri näkökulmista ja 

erilaisten tutkimuksien kautta. Tutkimus ei ollut yksinkertainen prosessi, jossa diskurssit 

muodostuivat teorian kanssa keskusteleviksi. Tutkimusaineisto oli hyvin puhutteleva, sen 

merkitykset ja tulkinnat ovat kuitenkin omia tulkintoja lukuisien muiden joukossa.  

Tutkielman alkuprosessissa tutkijan positio oli ainoastaan tutkimuksen kirjallisten 

materiaalien ja keskustelujen muodossa tapahtuvaa työskentelyä. Tutkielman edetessä 

tutkijuus vaihtui myös päiväkodissa työskentelyyn, joka toi omia haasteita ja hyviä havaintoja 

aineistosta ja siinä rakentuvista diskursseista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) 

on otettu valtakunnallisesta syksyllä käyttöön, joka näkyi myös puheessa ja pedagogiikan 

toteuttamisessa. Heräsi vahvasti kysymys myös siitä, että missä kohtaa kaikkia näitä 

uudistuksia nähdään lapsi? Lapsen osallisuuden näkökulmasta rakentuen 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) on monta kohtaa, joissa annetaan 

mahdollisuudet osallisuuden sensitiivisyydelle. 

Tutkimusprosessi oli mielenkiintoinen, jossa tutkijana sai käyttää tietämystä aineiston 

hankinnasta alkaen, samalla oppien uutta. Kokemus itsenäisestä kirjallisesta työstä oli 

osaltaan haastava. Tutkimuksessa esiin tulleet tulokset ovat mielenkiintoisia koko 

varhaiskasvatuksen kehitystä ajatellen. Lapsen osallisuutta voidaan vahvistaa monella tavalla, 

ensimmäisenä vaikuttaen varhaiskasvatuksen työntekijänä omaan sensitiiviseen lapsen 

kohtaamiseen päiväkodin arjessa. 

Lapsen osallisuus ei ole vain aikuisen toteuttamaa toimintaa, vaan lapsen äänen kuulemista ja 

osallisuuden pedagogiikkaa lapsen kehitystä tukien. Varhaiskasvatus nähdään nykyään lapsen 

etuna, jossa lapsen osallisuuden tulisi myös näkyä. Varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajat 

ovat vastuussa ryhmän pedagogiikasta. Samalla kokemus vallasta tulee hyvin esille 

vuorovaikutussuhteissa. Kuinka lastentarhanopettaja työstää ammatillista identiteettiään kohti 
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lapsen osallisuutta lisäävää pedagogiikkaa? Onnistuessaan osallisuuden voi nähdä 

kehittämässä lapsen ja aikuisen yhteistä vuorovaikutusta kohti onnistumisen kokemuksia. 
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8 Eettisyys ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkielmassa on noudatettu hyvää eettistä tieteellistä toteutusta, jolla on osoitettu tutkielman 

aiheen kannalta tarvittava tarkkuus. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012) on laatinut 

ohjeen tutkimustoiminnan eettisistä periaatteista, joiden mukaan tutkimus on eettisesti 

hyväksyttävää, kun tutkimus on toteutettu hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Eettisen 

neuvottelukunnan ohjeet on huomioitu tämän pro- gradu tutkielmaprosessin eri vaiheissa. 

Tutkielman tekemisessä on noudatettu rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. Tutkija on 

kunnioittanut muiden tutkijoiden tekemää työtä muun muassa siten, että on viitannut 

tutkielmassa asiamukaisesti käyttämiinsä eri tutkijoiden lähteisiin. Tutkielma on suunniteltu ja 

toteutettu diskurssianalyysille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tutkielman raportoinnissa 

noudatetaan avoimuutta ja raportti julkaistaan vaatimusten mukaisesti. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta, 2012, 6.) 

Tutkimuksen toteutuksessa on huomioitu eettisyys, mikä on otettu huomioon kaikkia 

käytettyjä aineistoja ja lähteitä käytettäessä (Metsämuuronen, 2006 s. 23). Tutkielman 

eettisyyden ja tieteellisen toteutuksen myötä, tämä tutkielma on toistettavissa. Materiaali on 

kaikkien saatavissa internetistä, sekä lapsen osallisuuden kirjallisuus ja muu metodologinen 

kirjallisuus ovat saatavilla. 

Tutkimuksessa on pyritty siis ymmärtämään kansainvälistä, sekä suomalaista 

varhaiskasvatuksen ja kasvatustieteen tutkimusta osallisuuden määrittelemisessä ja 

teoreettisen viitekehyksen muodostumisessa. Tutkimukset eivät ole kaikki samasta 

näkökulmasta tai samanlaisista näkökulmista tehtyjä, mikä tuo kattavan läpileikkauksen 

varhaiskasvatuksen ja kasvatustieteen osallisuuden tutkimukseen. 

Tutkimuksen teoreettis-metodologisissa lähtökohdat luvussa on pyritty käsittelemään 

tutkimuksen kannalta merkittäviä teoria-aiheita. Metodologia on esitelty myös kyseisessä 

luvussa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys valitaan yleensä laadullisessa tutkimuksessa sen 

perusteella, kuinka teoreettinen viitekehys toimii aikaisemmissa tutkimuksissa, sekä 

käytännössä (Metsämuuronen, 2006, s. 106). 

Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan ajatella lapsen jatkumoa varhaiskasvatuksessa ja 

osallisuuden lisääntymistä ikävuosien mukana. Herää kuitenkin kysymys tutkimusaineiston ja 

aikaisemman tutkimuksen perusteella siitä, kuinka varhaiskasvatuksen henkilökunnan työ voi 
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vaikuttaa lapsen mielekkääseen jatkumoon läpi varhaiskasvatuksen? Kuitenkin yksi 

tärkeimmistä periaatteista osallisuuden toteutumiseen on dialogi. Keskustelulla voidaan 

käsittää myös aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta. Kuitenkin lapsen ääni, 

kuuleminen ja osallistuminen ovat muutakin. Toisesta näkökulmasta tarkastellessa lapsen ääni 

tulee ilmi vuorovaikutuksen ja eri suhteiden ilmiöissä ja tilanneyhteyksissä. (Alasuutari ym. 

2014, s. 66-67.) 

Tutkimusta tehdessä heräsi paljon uusia aiheita lapsuuden, asiakirjojen ja muihin mahdollisiin 

jatkotutkimusaiheisiin. Lapsen osallisuus nähtiin tutkimusaineistossa rakentuvan 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) asiakirjassa sekä siihen kirjatuista 

varhaiskasvatuksen suunnista ja lähtökohdista. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia 

valtakunnallisen asiakirjan lisäksi kaupunkien ja kuntien varhaiskasvatussuunnitelmia ja 

niissä nostettavia painotusalueita ja kirjoitettua kieltä. 

Toisekseen varhaiskasvatusta käsittelevät teoriat olivat paljon päiväkotipainotteisia, jolloin 

tutkimus muusta varhaiskasvatuksesta jäi hiukan vähemmälle. Varhaiskasvatusta toteutetaan 

nykyisellään monessa eri muodossa, jolloin näiden tutkimuksien taustalle ja ulkopuolelle jää 

paljon kotona olevia lapsia tai kerhotoiminnassa olevia lapsia. Jatkotutkimuksessa olisi 

mielenkiintoista yhdistää nämä kaksi eri asiaa varhaiskasvatuksesta; muut varhaiskasvatuksen 

muodot, kuin päiväkoti ja niihin kirjattujen asiakirjojen kielen rakentuminen lapsen 

osallisuuden näkökulmasta. Tutkimusta voisi jatkaa vielä yhdistämällä näihin edellä 

mainittuihin diskurssit, jotka tulivat esiin tässä tutkimuksessa.  
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