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Kandidaatintutkielmamme käsittelee narratiivisen kirjallisuuskatsauksen keinoin yksilöllisyy-

den huomioimista varhaiskasvatuksessa. Tutkielmamme pohjalla toimii Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet (2016), jota täydentää aiheesta tehty tutkimus ja kirjallisuus. Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissa yksilöllisyys tulee esille useissa kohdissa, mistä voi päätellä, että 

yksilöllisyyden huomioon ottaminen on tärkeää varhaiskasvatuksen arjessa. Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa (2016, 19) todetaan muun muassa, että ” Jokainen lapsi on ainutlaa-

tuinen ja arvokas juuri sellaisenaan kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, 

nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.”  

 Tutkielmassa käsittelemme yksilöllisyyden huomioimiseen liittyvien tekijöiden lisäksi hieman 

myös muutamaa tekijää, joiden alle yksilöllisyys on vaarassa joissain tilanteissa jäädä, eli su-

kupuolta, monikulttuurisuutta ja ikää. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mu-

kaan yksilöllisyys tulee huomioida toimintakulttuurissa, joka kattaa muun muassa oppimisym-

päristön ja -käsityksen, työtavat ja vuorovaikutuksen. Nämä samat tekijät nousivat esille myös 

tutkimusmateriaaleissa, joita tutkimusta varten kävimme läpi. Toimintakulttuuria tulee muo-

kata siten, että se ottaa huomioon erilaiset tarpeet, joita lapsilla on. Varhaiskasvatuksen oppi-

miskäsityksen tulee huomioida muun muassa lasten kiinnostuksen kohteet ja oppimisympäris-

tön sekä lapsiryhmän moninaisuus ja yksilölliset tarpeet. Työtavoista esille yksilöllisen huomi-

oimisen kannalta nousi havainnointi ja dokumentointi. Tavalla, jolla kasvattaja kohtaa lapsen 

sekä on hänen kanssaan vuorovaikutuksessa voi tulkita olevan myös vaikutuksensa.  
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Sisältö 

1	 Johdanto ......................................................................................................................................................... 4	

2	 Tutkimuksen toteutus ................................................................................................................................... 6	

3	 Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ................................................................................................................. 8	

3.1	 Varhaiskasvatus .......................................................................................................................................... 8	
3.2	 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ..................................................................................................... 8	
3.3	 Yksilö ja yksilöllisyys .............................................................................................................................. 10	

4	 Yksilöllisyyden huomioimisen paikkoja varhaiskasvatuksessa .............................................................. 11	

4.1	 Sukupuoli .................................................................................................................................................. 11	
4.2	 Monikulttuurisuus ..................................................................................................................................... 13	
4.3	 Ikä ............................................................................................................................................................. 14	

5	 Toimintakulttuuria kehittämällä kohti yksilöllistä huomioimista .......................................................... 16	

5.1	 Oppimiskäsitys ja -ympäristö yksilön huomioimisessa ........................................................................... 16	
5.2	 Erilaiset ryhmämuodot yksilön huomioimisessa ...................................................................................... 18	
5.3	 Kasvattajan ja lapsen välinen suhde yksilöllisyyden huomioimisen perustana ....................................... 21	
5.4	 Havainnointi ja pedagoginen dokumentointi pohjana yksilölliselle huomioimiselle ............................... 23	

6	 Tutkielman johtopäätökset ja pohdinta .................................................................................................... 26	

Lähteet ................................................................................................................................................................... 29	



4 
 

1 Johdanto 

Kandidaatintutkielmamme käsittelee yksilöllisyyttä varhaiskasvatuksessa. Tutkimme, millaisia 

tekijöitä yksilöllisen huomioimisen taustalta löytyy. Tämän lisäksi tutkimme, mitä yksilöllisen 

huomioimisen tulee olla Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan, ja tarkaste-

lemme, miltä tästä asiakirjasta nousevat seikat näyttäytyvät jo olemassa olevassa tutkimuksessa 

ja kirjallisuudessa. Päiväkodin lapsiryhmät ovat moninaisia, ja moninaisuutta lapsiryhmään 

tuovat esimerkiksi lasten ikä, sukupuoli ja monikulttuurisuus. (Eerola-Pennanen & Turja, 

2017.) Tutkimuksessamme käsittelemme hieman myös näitä tekijöitä, sillä lapsen yksilöllisyys 

on joskus vaarassa jäädä näiden seikkojen alle. Esimerkiksi samaa syntyperää olevia lapsia saa-

tetaan kohdella yhtenä ryhmänä sen sijaan, että heidät huomioitaisiin yksilöinä (Paavola, 2007, 

122). 

Varhaiskasvatuksen toteuttamisen pohjalla toimii Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

(2016, 19), jonka mukaan lapsi on arvokas sellaisenaan kuin on ja hänellä tulee olla oikeus 

muodostaa käsitystä itsestään ja identiteetistään hänen omista lähtökohdistaan käsin. Lasten 

yksilöllisyyden huomioiminen tuleekin esille Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) 

useissa kohdissa, kuten lapsen kehityksen ja oppimisen polusta, lapsuuden itseisarvosta, lap-

suuden oikeuksista ja oppimiskäsityksistä kirjoitettaessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet on velvoittava asiakirja, joten yksilölliseen huomioimiseen liittyvien tekijöiden nostaminen 

esille on tärkeää. 

Mielenkiintomme aiheeseen on herännyt eri lapsiryhmissä, esimerkiksi harjoitteluissa ja töissä 

ollessamme, ja niissä oloaikana ryhmien toimintaa sekä niin lapsia kuin kasvattajiakin havain-

noimalla. Havaintojemme perusteella meistä on usein kuitenkin tuntunut siltä, että aikuisella 

on mahdollisuus olla luonteeltaan esimerkiksi hajamielinen, mutta kaikkien lasten odotetaan 

noudattavan samanlaista kaavaa ja toimivan samalla tavalla. Havaintomme ovat saaneet meidät 

pohtimaan muun muassa sitä, yritämmekö me kasvattajat muokata kaikista lapsista samanlaisia, 

esimerkiksi ”tehokkaasti toimivia yksilöitä”. Kallialan (2012, 38) mukaan ”normaalin” päivä-

kotilapsen on oltava mahdollisimman itsenäinen ja sosiaalinen. Päiväkodissa omatoimisuus on 

arvossaan. Kasvattajat pääsevät sitä vähemmällä, mitä itsenäisempiä lapset ovat. Myös Ahonen 

(2017) nostaa esille kysymyksen “Onko meillä mielessämme tiukat raamit, joiden sisään halu-

amme lasten mahtuvan?” ja painottaa harvan lapsen mahtuvan näin kapeaan muottiin. Yksilöl-
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lisiä persoonallisuuspiirteitä ei tule asettaa arvojärjestykseen keskenään. Ihmisen ominaisuu-

tena ujous on yhtä hieno piirre kuin sosiaalisuuskin. Luopumalla kapeasta määritelmästä ide-

aalilapselle, voidaan toteuttaa varhaiskasvatusta, joka ottaa huomioon kaikki lapset omina ar-

vokkaina yksilöllisin itsenään. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) velvoitetaan jokaiselle lapselle oikeus suun-

nitelmalliseen ja tavoitteelliseen kasvatukseen ja hoitoon. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöl-

liset Varhaiskasvatussuunnitelmat, jossa lähtökohtana on lapsen etu ja tarpeet. On kuitenkin 

hyvä muistaa, että lapsen Varhaiskasvatussuunnitelma asiakirjana ja ohjausdokumenteissa on 

eri asia, kuin sen toteutuminen arjessa (Alasuutari, 2010, 16). Vaikka Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet on määräävä asiakirja, jonka opetushallitus on luonut varhaiskasvatuksen toi-

minnan suunnittelemisen ja toteuttamisen pohjaksi, ei se vielä tarkoita sitä, että kaikkialla var-

haiskasvatuksessa nämä asiat toteutuvat. Tavoitteemme on, että tutkimuksemme auttaisi sekä 

meitä että muita varhaiskasvatusalan ammattilaisia näkemään yksilöllisyyden huomioimiseen 

vaikuttavat asiat, sillä niiden kautta on helpompi lähteä arvioimaan ja kehittämään myös omaa 

toimintaa päiväkodin lapsiryhmissä.  

Aihe on tärkeä myös sen ajankohtaisuuden vuoksi. Vuonna 2015 varhaiskasvatuslakiin tehtiin 

muutos, jonka seurauksena lapsi-kasvattaja suhdeluku nousi yhdestä kasvattajasta ja seitse-

mästä lapsesta, yhteen kasvattajaan ja kahdeksaan lapseen. Varhaiskasvatuksen laatu ja ryhmä-

koot olivat silloin laajasti yhteiskunnallisen keskustelun aiheena. Esimerkiksi vanhemmat esit-

tivät silloin huolensa. Nurmijärven uutisessa (2015), “EI varhaiskasvatuksen leikkauksille- van-

hemmat vaativan laatua Nurmijärven päivähoitoon”, vanhempaintoimikunnat kirjoittivat huo-

lensa yksilöllistä huomiota ja tukea kohtaan. Lähiaikoina ryhmäkoot ovat nousseet uudestaan 

vahvasti esille esimerkiksi artikkelissa “Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot ovat liian suuria” (Uo-

tila, 20.4.2018), jossa artikkelin pohjana oli kysely “Ei leikkirahaa. Taistelu lastentarhanopet-

tajien palkkojen puolesta”-kansanliikkeelle. Kyselyn mukaan suuren ryhmäkoon takia jää vä-

hemmälle muun muassa lapsen kuuleminen sekä yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. 
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2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimustyömme on narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Sen avulla pyrimme muodostamaan laa-

jan kuvan aiheestamme, joka onkin narratiivisen kirjallisuuskatsauksen ominaispiirre (Salmi-

nen, 2011, 7). Haluamme keskittyä kirjallisuudessa yksilöllisyyteen, ja siihen, miten se näkyy 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) ja tutkimuksissa. Tavoitteenamme on narra-

tiivisen yleiskatsauksen tavoin tiivistää aiempia tutkimuksia ja asiakirjoja. Tämä auttaa myös 

ajantasaistamaan jo tehtyä tutkimustietoa. (Salminen, 2011, 7.) 

Aloitimme tutkimuksemme tarkastelemalla Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita yksilölli-

syyden näkökulmasta. Yksilöllisyys nousee esille Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

useissa eri kohdissa. Yksilö-alkuisia sanoja löytyy useita (15 kpl), samoin kuin ilmaisuja “jo-

kainen lapsi”, “lapsella” tai “jokaisella lapsella” (yht. 15 kpl), joiden tulkitsimme myös tarkoit-

tavan lasta yksilönä.  

Tutkimuskysymyksemme on: 

Mitkä tekijät vaikuttavat lapsen yksilölliseen huomioimiseen varhaiskasvatuksessa? 

Toteutimme tutkimuksemme parityönä, joten kävimme tutkimuksen aikana useita neuvotteluita 

muun muassa havainnoistamme ja näkemyksistämme. Parityö toi mahdollisuuksia monipuoli-

suuteen ja laajempiin näkemyksiin. (Eskola & Suoranta, 1998, 70.) Toteutimme tutkimukses-

samme siis tutkijatriangulaatiota, jolla tarkoitetaan moninäkökulmaisuutta. Tämä myös lisäsi 

tutkimuksen luotettavuutta, kun parityöskentelyllämme saimme yhden näkökulman sijasta 

kaksi näkökulmaa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 15.)   

Aloitimme tutkimusprosessimme hyvissä ajoin ennen työmme valmistumiselle asettamaamme 

takarajaa, jotta meillä olisi aikaa prosessoida tutkimaamme rauhassa ja ottaa tarvittaessa myös 

etäisyyttä tutkimuksen tekemiseen. Yhtenä laadullisen tutkimuksen perusvaatimuksista pide-

täänkin sitä, että tutkijalla on riittävästi aikaa tutkimuksensa tekemiseen (Tuomi & Sarajärvi, 

2017). Haluamme tutkimuksemme olevan mahdollisimman ajantasainen ja korkeatasoinen, jo-

ten pyrimme etsimään työhömme mahdollisimman tuoreita ja alkuperäisiä lähteitä. Nyrkki-

sääntönä tutkimuksemme toteutuksessa on ollut se, että kirjallisuus on liian vanhaa, mikäli se 

on tehty yli 10 vuotta sitten. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) 
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Yksilöllisyys aiheena on laaja, joten tutkielmassamme tulee esille vain osa yksilöllisyyden huo-

mioimiseen liittyvistä tekijöistä. Yksilöllisyyttä määriteltäessä, nousee myös yhteisöllisyys 

usein vastapainoksi esille, sillä kasvattajan täytyy tuntea tietysti kukin lapsi yksilönä, mutta 

toiminnan tapahtuessa ryhmässä, on tarpeellista tarkastella lapsia ryhmän suhteissa. (Vuorisalo 

& Eerola-Pennanen, 2017.) Myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016, 19) mu-

kaan lapsella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen. Kandidaatintutkielman laa-

juuden rajallisuuden vuoksi meidän oli kuitenkin rajattava aiheemme käsittelemään vain yksi-

löllisyyttä. 

Päätimme selkeyden vuoksi käyttää tutkimuksessamme varhaiskasvatuksessa lasten kanssa 

työskentelevistä aikuisista yhteistä nimitystä kasvattaja, sillä emme kokeneet Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteisiin tai muuhun tutkimusmateriaaliin tutustumisen perusteella tarpeel-

liseksi erotella ammattinimikkeitä. Tutkimuksessamme esille tulevien asioiden voidaan näin 

ollen ajatella pätevän kaikkien varhaiskasvatuksessa lasten kanssa työskentelevien aikuisten 

kohdalla.  
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3 Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä 

3.1 Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuslaki määrittelee varhaiskasvatusta seuraavasti: “Varhaiskasvatuksella tarkoite-

taan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa 

kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.” Kunnan tulee järjestää laissa säädettyä 

varhaiskasvatusta sellaisin toimintamuodoin ja siinä laajuudessa kuin kunnassa oleva tarve 

edellyttää. Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Lisäksi oikeus 

kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on lapsilla, joiden vanhemmat työskentelevät tai opiske-

levat kokoaikaisesti, ovat yrittäjiä tai toimivat omassa työssään päätoimisesti. Mikäli lapsen 

kehityksen, tuen tarpeen tai perheessä vallitsevan olotilan vuoksi on tarpeellista, lapselle tulee 

järjestää varhaiskasvatusta kokopäiväisesti. (Varhaiskasvatuslaki 2018/540, 2 §, 5 §, 12 §.)  

Kallialan mukaan varhaiskasvatuksen rakentamisessa ja ylläpitämisessä on menty pitkälti aja-

tellen kasvattajan tarpeita ja toiveita, ja että “painotuksen muuttamiseen” on korkea aika (Kal-

liala, 2012, 10). Viime vuosina varhaiskasvatus onkin muuttunut monin tavoin. Muutos näkyy 

muun muassa asenteissa ja periaatteissa siten, että lapsi on uudella tavalla varhaiskasvatuksen 

keskiössä. Huoltajien oikeus saada lapselleen hoitopaikka on varhaiskasvatuslain myötä kor-

vautunut lapsen oikeudella saada korkeatasoista varhaiskasvatusta, johon kuuluu esimerkiksi 

lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen. (Koivula, Siippainen & 

Eerola-Pennanen, 2017.) 

3.2 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

Opetushallitus on laatinut varhaiskasvatuslain perusteella valtakunnallisen määräyksen, joka 

kantaa nimeä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Tämän määräyksen mukaan varhaiskas-

vatus toteutetaan ja suunnitellaan. Myös esiopetus kuuluu osaksi varhaiskasvatusta, vaikka sitä 

säätelee perusopetuslaki. Varhaiskasvatus kuuluu osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää ja on 

tärkeä vaihe lapsen kasvua ja oppimista ajatellen. Sen tehtävä on tukea ja täydentää kodeilla 

olevaa kasvatustehtävää ja vastata lasten hyvinvoinnista omalta osaltaan. Varhaiskasvatuksen 

valtakunnallisella ohjauksella on tarkoitus luoda varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille yh-

denvertaiset edellytykset kokonaisvaltaiselle kehitykselle, kasvulle ja oppimiselle. Varhaiskas-
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vatussuunnitelmakokonaisuudessa on kolme tasoa. Se kattaa valtakunnallisen Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden lisäksi myös paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat sekä lasten yk-

silölliset varhaiskasvatussuunnitelmat. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 8.)  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta varhaiskasvatuksen järjestäjä laatii paikal-

liset varhaiskasvatussuunnitelmat. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman tulee määritellä, 

ohjata ja tukea varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmassa tulee ottaa huo-

mioon lasten tarpeet, mahdolliset pedagogiset painotukset, paikalliset erityispiirteet sekä kehit-

tämistyön ja arviointitiedon tulokset koskien varhaiskasvatusta. (Vasu, 2016, 9.) Paikalliset var-

haiskasvatussuunnitelmat voidaan hyväksyä toimintamuoto-. ryhmä-, yksikkö tai kuntakohtai-

sena (Vasu, 2016, 11). 

Varhaiskasvatuksen järjestäjän tehtävänä on laatia, yhdessä lapsen huoltajien kanssa keskustel-

len, jokaiselle lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma (Salminen & Poikonen, 2017). Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma on asiakirja, johon lapsen hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tu-

kevat tavoitteet sekä toimenpiteet kirjataan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kuvataan 

lapsen yksilölliset tarpeet, kiinnostuksen kohteet, osaaminen ja vahvuudet. (Vasu, 2016, 10.) 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli “lapsen vasun” tavoitteena onkin kertoa, millaisin kei-

noin pedagoginen toiminta voi tukea parhaalla mahdollisella tavalla lapsen yksilöllisiä tavoit-

teita ja tarpeita (Salminen & Poikonen, 2017). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin kirja-

tut sisällölliset tavoitteet antavat varhaiskasvatustyölle suuntaviivat, joiden tarkoitus on luoda 

mahdollisuuksia erilaisille lapsille vaikuttaa ja toimia yksilöllisten piirteiden mukaan. Tästä 

syystä on tärkeää tutustua lasten erilaisiin piirteisiin ja ominaisuuksiin. (Ahonen, 2017.) 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalla taataan lapselle oikeus suunnitelmalliseen ja tavoitteel-

liseen kasvatukseen osallistuu lapsi varhaiskasvatukseen missä päin maata tahansa (Salminen 

& Poikonen, 2017). Lapsen etu ja tarpeet tulee olla lähtökohtana lapsen varhaiskasvatussuun-

nitelmalle. Pedagogisen toiminnan pohjalle asetetaan suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet. 

Suunnitelmassa tulee huomioida lapsen mielipiteet ja toiveet. (Vasu, 2016, 10.) Lapsen kiin-

nostuksen kohteiden huomioiminen on äärimmäisen tärkeää, sillä pedagoginen toiminta tulee 

suunnitella sekä yksilölliset tarpeet että mielenkiinnon kohteet huomioitavaksi. Lapsen moti-

voituminen yhteiseen toimintaan on ihan erilaista, mikäli toiminta on hänen luonnollisten kiin-

nostuksen kohteiden mukaista. (Ahonen, 2017.) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa tärkeää 

on sekä huoltajan että kasvattajien havaintojen ja näkemysten yhdistyminen muun muassa lap-

sen oppimisen ja kehityksen vaiheista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 10.) 
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3.3 Yksilö ja yksilöllisyys 

Yksilöllä tarkoitetaan biologisesti yhtä toisista ihmisistä erillistä ihmistä. Modernin merkityk-

sen mukaan yksilöksi kehitytään yksilöllisen erityisyyden kokemisen kautta. Yksilö on siis 

psyykkisesti erityinen ja erillinen. (Hautamäki, 1996, S.15.) Psykologisessa mielessä yksilölli-

syys voidaan nähdä siten, että ihmisen toimintaa ohjaavat heidän omista sielunelämistään nou-

sevat päämäärät sen sijaan, että heidän toimintaa ohjaisivat ulkoiset seikat. Tällaisia ulkoisia 

seikkoja ovat esimerkiksi ryhmäpaine, perinne tai yhteisölliset velvollisuudet. (Sahlberg, 1996, 

87.) Yksilöllisyyteen kuuluu sekä itsenäisyys että valta päättää omasta elämästä (Saukkonen, 

2003, 21).  

Ihmisen yksilöllisyyteen vaikuttaa saadut temperamenttipiirteet sekä persoonallisuus, mikä 

muokkaantuu temperamentista ympäristön, kypsymisen ja kokemusten muokkaavan vaikutuk-

sen kautta (Keltikangas-Järvinen, 2017). Temperamentti on yksilöllinen ihmisen reaktio- ja toi-

mintatyyli, joka kertoo yksilölle tavanomaisen reagointitavan (Kanninen & Sigfrids, 2012, 35; 

Keltikangas-Järvinen, 2017). Temperamentti ilmenee esimerkiksi yksilöllisenä tyylinä ilmaista 

tunteita. Ihmiset voivat esimerkiksi olla yhtä iloisia, mutta samalla, kun toinen ei meinaa pysyä 

nahoissaan, toisen ilo näkyy pienenä suupielen värähdyksenä. (Keltikangas-Järvinen, 2015, 37-

38.) Kanninen ja Sigfrids (2012, 35) määrittävät temperamentin lapsen biologispohjaisena syn-

nynnäisenä taipumuksena reagoida niin ulkoisiin ärsykkeisiin kuin sisäisiin aistimuksiin sekä 

tunnetiloihin. Temperamentti pitää sisällään ihmiselle tyypilliset käyttäytymispiirteet, joiden 

avulla hän erottuu muista ihmisistä. Temperamenttia on määritelty eri tavoin, mutta jokapäiväi-

sessä elämässä näillä määritelmien eroilla ei niinkään ole merkitystä. Arkielämässä merkitystä 

on ainoastaan sillä, että temperamentti on pääosin synnynnäinen, lähtökohta persoonallisuu-

delle, jonka ihminen on saanut valmiina. Persoonan ja temperamentin välinen ero on se, että 

persoonallisuus muodostuu ympäristön vaikutuksesta ja temperamenttipiirteet puolestaan il-

maantuvat jo varhain, ennen ympäristön vaikutusta. (Keltikangas-Järvinen, 2015, 36-43.) 
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4 Yksilöllisyyden huomioimisen paikkoja varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016, 19) on kirjattu, että varhaiskasvatuksen tulee 

edistää suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevia demokraattisia arvoja, kuten tasa-arvoa, yh-

denvertaisuutta ja moninaisuutta. Lapsella tulee olla mahdollisuus taitojensa kehittämiseen sekä 

valintojen tekemiseen esimerkiksi sukupuolesta, kulttuuritaustasta tai syntyperästä riippumatta. 

Kuten johdannossakin mainitsimme, päiväkotien lapsiryhmät muodostuvat monin tavoin eri-

laisista, yksilöllisistä lapsista. Moninaisuutta lapsiryhmään tuovat niin lasten ikä, sukupuoli, 

sosiaaliluokan vaihtelut kuin lasten yksilölliset kyvyt, toiminnalliset rajoitteet, kulttuuritaustat 

sekä etnisyyteen liittyvät seikat. (Eerola-Pennanen & Turja, 2017.) Toimintakulttuurin kehittä-

misen näkökulmasta on tärkeää, että tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevista asenteista käy-

dään keskustelua työyhteisössä. Pohdittava on myös sitä, miten esimerkiksi sukupuoleen sekä 

sen moninaisuuteen, kieleen, etnisyyteen ja katsomukseen liittyvät asenteet tulevat ilmi toimin-

tatavoissa, teoissa, puheissa ja eleissä. Stereotypisten oletusten mukaiset kielenkäytön ja vuo-

rovaikutuksen mallit sekä toimintatavat välittyvät lapsille. (Vasu, 2016, 30.) 

4.1 Sukupuoli 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 30) todetaan, että varhaiskasvatuksen tulee 

olla sukupuolisensitiivistä. Kasvattajien tulee rohkaista lapsia valintojen tekemiseen ilman esi-

merkiksi sukupuoleen sidottuja stereotypisiä ennakko-oletuksia ja rooleja. Lasta kuitenkin oh-

jataan usein sukupuolen osalta toimimaan kulttuurissa vallitsevien oletusten ja käytäntöjen ta-

paisesti. Samalla luodaan lapsen sukupuoli-identiteetin toteuttamisen ehdot ja mahdollisuudet. 

Varhaiskasvatuksella on mahdollisuus tuottaa vahvojakin rajauksia poikien ja tyttöjen pyrki-

mysten ja toiminnan moninaisuudelle sekä heidän identiteettinsä rakentamiselle, niin kauan 

kuin jakoa ja erilaisuutta pidetään sukupuolen osalta ”luonnon ilmentymänä”. (Alasuutari, 

2016.) Ylitapio-Mäntylän (2012b, 21) mukaan sukupuoli ei ole pelkästään eroa biologiassa, 

vaan sen voi nähdä laajemmin niin sosiaalisina, kulttuurisina kuin biologisina eroina. Nykykä-

sityksen mukaan sukupuoli nähdäänkin monimuotoisempana kuin perinteinen jako naisiin ja 

miehiin. Ihmiset kokevat sukupuolensa omalla tavallaan. Sukupuolen moninaisuudella viita-

taan siihen, että ihminen voi kokea olevansa mies tai nainen, molempia tai esimerkiksi vähän 

molempia. Jotkut eivät puolestaan koe kuuluvansa mihinkään kategoriaan. (Wahlman-Calde-

rara & Halila, 2016, 1.) Taito tarkastella sukupuolta sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta 

biologisuuden lisäksi, on sukupuolisensitiivisyyttä. Sukupuolisensitiivisyyttä on myös taito 
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huomata sekä omia että toisten kasvattajien sukupuolittuneita käytäntöjä. (Ylitapio-Mäntylä, 

2012b, 26.) 

Ihmisiä edelleen jaotellaan sukupuolen perusteella kahteen ryhmään: poikiin ja tyttöihin, vaikka 

kategorisointi ei ole sopiva monelle lapselle tai aikuiselle (Huuska & Karvinen, 2012, 34). Ar-

jen käytännöt osoittavat, että edelleen stereotypiat ohjaavat voimakkaasti lasten kehitystä. Esi-

merkkinä vieläkin näkee muodostettavan jonoja ohjaamalla lapsia tyttö-poika-järjestykseen. 

Järjestyksen taustalla on ajatus kilttien tyttöjen rauhoittavan vilkkaita poikia. Näin ollen tyttöjä 

vaaditaan pienestä pitäen kaitsemaan poikia ja ottamaan vastuuta. Samaa vastuuta ei odoteta 

pojilta. (Ahonen, 2017.) Päiväkotien leikki- ja toimintakulttuurit ovat myös usein jakautuneet 

poikien ja tyttöjen leikkeihin (Ylitapio-Mäntylä, 2012a, 73; Siippainen, 2017). Alasuutarin 

(2016) mukaan hänen tutkimusaineistonsa tarkastelun valossa varhaiskasvatuksessa pojan ja 

tytön käsikirjoitukset, ja samalla heille tarjoutuvat identiteetin muodostamisen puitteet, hyvin 

pitkälti perustuvat perinteisille maskuliinisuuden ja feminiinisyyden sekä samalla myös hete-

roseksuaalisuuden oletuksille. Ylitapio-Mäntylä (2012c, 59) nostaa esille, että esiopetuksen 

opetussuunnitelmaan kirjattu ”sukupuolten erityistarpeet” on huomioitava. Lause viittaa siihen, 

että lapsia tulee kohdella tasa-arvoisesti, ja poikien ja tyttöjen yksilöllisyys sekä erilaiset tarpeet 

tulee tiedostaa ja huomioida. Se on huomioitava, että ”sukupuolilla ei ole erityistarpeita vaan 

lapsilla on erilaisia kiinnostuksen kohteita”. 

Myös Huuska ja Karvinen toteavat, (2012, 34) että monille tavoille olla tyttö tai poika tulee olla 

sensitiivinen, ja persoona on sukupuolta merkittävämpi tekijä. Sukupuolten fyysisten erojen 

kieltämisellä ei kuitenkaan saavuteta yhdenvertaisuutta tai tasa-arvoa. Sen sijaan tyttöihin ja 

poikiin heijastamamme kulttuurisesti tuotetut arvot ovat sukupuolisensitiivisyyden keskiössä. 

(Ahonen, 2017.) Sukupuolta ei olekaan tarkoitus häivyttää näkymättömäksi, vaan nostaa tar-

kastelun alle sukupuolittuneiden käytänteiden ilmenemistä varhaiskasvatuksen arjessa. Suku-

puolen ei tule tehdä jakoa erilaisten asioiden oppimiselle tai uusien toiminnallisten aktiviteet-

tien kokeilemiselle. (Ylitapio-Mäntylä, 2012b.) Oppimisympäristöjä tulee suunnitella ja kehit-

tää siten, että niiden avulla voidaan vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tä-

män kautta mahdollistuu perinteisten sukupuolistereotypioiden rikkominen. (Vasu, 2016, 31.) 
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4.2 Monikulttuurisuus 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista (2016, 19) nousee esille, että syntyperän ei tule ra-

joittaa lapsen mahdollisuutta kehittää taitoja tai tehdä valintoja. Maahanmuuttajataustaisten las-

ten määrä on lisääntynyt päiväkodeissa ja kulttuurinen moninaisuus on näin ollen nykypäivänä 

osa myös lasten maailmaa. (Eerola-Pennanen, 2017). Moninaisuutta ei pidä kuitenkaan säikäh-

tää. Kasvattajilta ei vaadita sen enempää kuin aiemminkaan, sillä olipa edessämme oleva lap-

sijoukko yksi- tai monikulttuurinen, lapset ovat kaikki ainutlaatuisia yksilöitä. Joukon moni-

naisuus ei muuta sitä, että kasvattaaksemme ja tukeaksemme heitä parhaalla mahdollisella ta-

valla, tulee meidän kuulla lapsen oma tarina, tutustua jokaisen persoonaan ja oppia tunnista-

maan jokaisen vahvuudet ja heikkoudet. (Benjamin, 2013, 119.)  

Kuten johdannossakin mainitsimme, joskus kasvattajat saattavat ajautua puhuttelemaan saman 

kansalaisuuden omaavia lapsia yhtenä joukkona. Paavolan (2007, 122) tutkimuksessa kasvat-

tajat niputtivat toimintakauden alussa lapsia kansalaisuuden perusteella yhdeksi ryhmäksi, pu-

huen heistä kuin yhdestä yksilöstä. Tilanne muuttui hieman toimintakauden edetessä, kun kas-

vattajat oppivat tuntemaan lapsia paremmin. Kasvattajat kykenivät analysoimaan toimintakau-

den edetessä lapsia paremmin yksilöinä ja ottamaan huomioon heidän erilaiset persoonat. Yk-

sittäisestä lapsesta ei pidä tehdä koko kulttuurin edustajaa, sillä se on kenelle tahansa liian suuri 

taakka kantaa. On myös tärkeää, että kasvattaja kunnioittaa sitä identiteettiä, jonka lapsi itse 

kokee itselleen merkitykselliseksi.  (Benjamin, 2013, 128.)  

Lapsen kulttuuritaustan kunnioittaminen sekä lapsen kulttuurinen osaaminen ovat vahvasti 

esillä varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa (Eerola-Pennanen, 2017). Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteisiin on kirjattu muun muassa, että lasten kielellistä kehitystä ja kielitie-

toutta edistetään sekä tuodaan esille kulttuurista monimuotoisuutta (Vasu, 2016, 32). Lapsen 

persoonan ja kulttuuri-identiteetin kehitystä voidaan tukea esimerkiksi lapsen oman äidinkielen 

tukemisella (Kivijärvi, 2017). Kasvattajalta herkkyyttä ja huomiokykyä vaatii kuitenkin se, ettei 

kulttuuri-identiteettiä voi määritellä kenellekään ulkoapäin. Esimerkiksi Suomessa asuva so-

malitaustainen lapsi ei välttämättä koe kulttuuritaustaansa tärkeimpänä identiteetin määrittä-

jänä, vaan voi haluta tulla nähdyksi mieluummin vaikka suomalaisena, tai ehkä hip-hopparina 

tai pianonsoittajana.  Lapsi voi kokea sellaisen yhteisön edustamisen ahdistavana, jota ei pidä 

merkityksellisenä itselleen. (Benjamin, 2015, 188.) Lapsi tuleekin aidosti nähdyksi ilman en-

nakko-oletuksia ja lukkiutunutta kategorisointia (Mattila, 2017). 
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Lapset tuovat päiväkotiin oman kulttuuritaustansa mukaisia arvostuksia, asioita ja käytäntöjä, 

jotka voivat olla poikkeavia valtakulttuurin arvoista ja käytännöistä (Eerola-Pennanen, 2017). 

Paavolan (2007, 161-162) tutkimuksesta nousi esille, että kasvattajilta puuttuivat keinot moni-

kulttuurisuuskasvatuksen toteuttamiseen käytännössä. Tämä johtui osittain kasvattajien vähäi-

sistä monikulttuurisuuskasvatustiedoista sekä siitä, ettei monikulttuurisuuskasvatuksen toteut-

tamista oltu pohdittu kasvattajien kesken kriittisesti. Periaatteellisella tasolla kasvattajat ym-

märsivät monikulttuurisen kasvatuksen tavoitteiden ja sisältöjen sekä lasten taustoihin perustu-

van eriyttämisen tarpeellisuuden. Käytännössä toteuttaminen kuitenkin kuvasti tyypillistä yk-

sikulttuuriselle suomalaisryhmälle suunnattua opetusta. Johtava periaate toteuttamisessa oli si-

ten ”samat tavoitteet ja menetelmät” kaikille. Huomioitava on kuitenkin myös se, ettei kult-

tuuri-identiteetin tukemisella tarkoiteta ainoastaan ulkomaalaistaustaisia lapsia. On tärkeää, että 

valtaväestöön kuuluvat lapset saavat samalla tavalla mahdollisuuksia pohtia omaa kulttuuri-

identiteettiään. (Benjamin, 2013,125.) 

4.3 Ikä 

Yksilöllisen kehityksen huomioiminen on kirjattu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

(2016, 15) tehtäviin ja yleisiin tavoitteisiin. Niissä todetaan, että osa pedagogisen toiminnan 

perustaa on tietämys lasten kehityksestä, kasvusta ja oppimisesta. Yhtä tärkeää on jokaisen lap-

sen tunteminen ja hänen yksilöllisen kehityksensä huomioon ottaminen. Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteiden kanssa samalla linjalla on myös Kalliala (2012, 187), joka nostaa esille, 

että ulkokohtainen ohjeiden noudattaminen ei ole hyvää varhaiskasvatusta, vaan sen tulee läh-

teä liikkeelle lapsen tuntemisesta. Jokaiseen lapseen tulee käytännöntyössä tutustua yksilönä, 

vaikka tärkeää on tietää, miten kehittyy tavanomainen kolme- tai nelivuotias. Lasten yksilölliset 

oppimisen tiet vaativat kasvattajilta herkkyyttä ja pedagogista tilannetajua. Kasvattajilla tulee 

siis olla riittävä ammattitaito taatakseen jokaiselle lapselle mahdollisuus harjoitella taitoja ke-

hitysvaiheensa mukaisesti. (Ahonen, 2017.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016, 40) on kirjattu oppimisen alueiden alle kielen 

oppimisen kannalta olevan tärkeää tiedostaa saman ikäisten lasten voivan olla kielen kehityksen 

eri osa-alueilla eri vaiheissa.  Kielen kehittyminen on hyvin yksilöllistä ja kielen kehitystä tu-

leekin tarkastella pedagogisesti yksilöllisesti (Ahonen, 2017). Matemaattisen ajattelun koh-

dassa yksilöllinen huomioiminen puolestaan näkyy tavoitteena, jossa tarjotaan matemaattisen 

ajattelun eri kehitysvaiheissa oleville lapsille oivaltamisen ja oppimisen iloa (Vasu, 2016, 44). 
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Iän nähdään ohjaavan monella tavoin kasvattajan suhtautumista lapsiin. Esimerkiksi ikä kate-

goriaan sopimattomuus voi leimata lapsen hitaaksi, oppimisvaikeuksista kärsiväksi tai kaikki-

tietäväksi. (Siippainen, 2017.)  

Niina Rutanen (2012, 47), kirjoittaa tutkimuksessaan ruokalaan kuuluvasta käytännöstä, jolla 

tiettyihin pöytiin istumaan ohjataan päiväkotiryhmän pienimmät lapset. Näin kasvattajien lap-

sille tarjoamat tilat eivät ole läpikotaisin saavutettavissa kaikille lapsille samalla tavalla, vaan 

ne saattavat sisältää hierarkkisia paikkoja, odotuksia ja järjestyksiä. Lasten kehitys ei kuiten-

kaan etene kronologisen iän kanssa käsi kädessä, jolloin odotusten sitomisella joustamattomasti 

ikään, kavennetaan lasten toimintamahdollisuuksia (Siippainen, 2017). Alasuutari (2016) puo-

lestaan kirjoittaa odotuksista, joihin lapsen tulisi iän mukaan sopia. Kasvattajan näkökulmasta 

usein hankaluuksia tuottavat toiminnallaan auktoriteetin haastavat tytöt, jotka pyrkivät olemaan 

liian ”isoja” ja joiden toiminta on liian itsenäistä ja omaehtoista. Alasuutarin tutkimuksessa 

analysoidussa varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa Veera-lapsi kuvataan tytöksi, joka ei 

ymmärrä olevansa liian pieni. Kasvattaja liittää lapsen kiinnostuksen kohteet, kuten musiikin ja 

pukeutumisen, pyrkimykseen olla liian iso.  Vanhempi ja kasvattaja sopivat tavoista, joilla käyt-

täytymistä saisi rajattua sopivaksi pienelle tytölle. Varhaiskasvatustyö edellyttää aina kykyä 

soveltaa tietoa kulloisenkin lapsiryhmän tarpeisiin. Näin ollen ikää määrittävämpiä tekijöitä 

ovat usein lasten yksilölliset vahvuudet, herkkyyskaudet tai tuen tarpeen alueet. (Ahonen, 

2017.) 
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5 Toimintakulttuuria kehittämällä kohti yksilöllistä huomioimista 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 29) toimintakulttuurin määritellään olevan 

historiallisesti ja kulttuurisesti rakentunut tapa toimia, joka muokkaantuu yhteisön vuorovaiku-

tuksessa. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri tulee nähdä kokonaisuutena, joka rakentuu esi-

merkiksi oppimisympäristöistä ja työtavoista, vuorovaikutuksesta ja ilmapiiristä, kasvattajien 

osaamisesta sekä toiminnan organisoinnista, suunnittelusta, tavoitteista ja arvioinnista. Suoma-

laiseen varhaiskasvatukseen kuuluvan yhtenäisen toimintakulttuurin lisäksi jokainen varhais-

kasvatusyksikkö, sekä jokainen tiimi, omaa myös omanlaisensa toimintakulttuurin, joka raken-

tuu vuorovaikutuksessa esimiehen, kasvattajien, vanhempien ja lasten välillä. Tästä syystä var-

haiskasvatusyksiköiden ja tiimien toimintakulttuurien painotuksissa voi olla eroja. (Ahonen, 

2017.) Toimintakulttuurin rakentumiseen vaikuttaa erilaiset tekijät, niin tiedostetut, tiedosta-

mattomat kuin joskus tahattomatkin (Vasu, 2016, 29). 

Toimintakulttuuri on yksi varhaiskasvatuksen laatutekijä. Tiimin toimintakulttuuri rakentuu 

sen mukaan, millaisia arvoja tiimin jäsenillä on. Varhaiskasvatustyön laadukkuuden takaa-

miseksi lapsuutta ja lapsia koskevan arvopohjan tulee olla yhtenäinen. (Ahonen, 2017.) Kaik-

kien varhaiskasvatuksen toimitapojen tulee tukea lapsen kehitystä ja oppimista (Vasu, 2016, 

29). Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria tulee mukauttaa siten, että se vastaa lasten erilaisia 

tarpeita, sen sijaan, että lapsia mukautettaisiin vastaamaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuu-

ria. Mikäli lapsi tarvitsee jollakin kehityksen, oppimisen tai kasvun alueella enemmän tukea, 

tulee huomio kohdentaa toimintaympäristön ja pedagogisen toiminnan laatuun. Tämä mahdol-

listaa sen pohtimisen, millä tavalla toimintaa tulee muuttaa, jotta sen vastaavuus lapsen yksi-

löllisiin tarpeisiin olisi parempi. (Ahonen, 2017.) Tärkeää on, että kasvattajat tiedostavat heidän 

toiminta- ja vuorovaikutustapojensa välittyvän mallina lapsille, jotka omaksuvat yhteisönsä ta-

poja, arvoja ja asenteita (Vasu, 2016, 29). 

5.1 Oppimiskäsitys ja -ympäristö yksilön huomioimisessa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016, 20) on kirjattu varhaiskasvatuksen oppimis-

käsityksen pohjautuvan näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Oppimisen lähtökohtana 

tulee olla lasten aiemmat kokemukset sekä heidän osaamisensa ja mielenkiinnon kohteensa. 

Osallisuus on sosiaalisissa suhteissa tapahtuvaa toimijuutta, mikä edellyttää myös vastavuoroi-

suutta. Yksilöllisten lähtökohtien ja ajattelun huomioiva pedagoginen toiminta mahdollistuu 



17 
 

kuuntelemalla lapsia. Kuulemisen lisäksi osallisuuteen kuuluu lähtökohtaisesti myös osallistu-

minen päätöksentekoon.   (Turja & Vuorisalo, 2017.)  Osallistuminen ja vaikuttaminen mah-

dollistaa lapsen omakuvan kehittymisen ja itseluottamuksen kasvamisen (Vasu, 2016, 24). 

Osallisuutta ruokkivan ilmapiirin ympäröimänä lapsi kasvaa myös yksilöksi, joka osaa ja us-

kaltaa vaikuttaa asioihin (Ahonen, 2017). Jokaisen lapsen on myös saatava onnistumisen koke-

muksia sekä iloa omasta toiminnastaan ja itsestään oppijana. (Vasu, 2016, 20). Harjoitellessa 

uusia tietoja ja taitoja luovasti sekä laaja-alaisesti, tulee yksilöllisten piirteiden huomioimisesta 

luonnollinen osa arkea (Ahonen, 2017). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 21) esitetään kiinnostavan, tavoitteellisen ja 

sopivasti haastavan toiminnan innostavan lapsia oppimaan lisää. Lasten kehittyvät taidot, vah-

vuudet ja mielenkiinnon kohteet sekä yksilölliset tarpeet tuen suhteen otetaan opetuksessa huo-

mioon. Mahdollistaakseen lasten osallisuuden joutuvat kasvattajat usein joustamaan omista etu-

käteissuunnitelmistaan, silloin kun lasten mielenkiinto ja heidän tekemät aloitteet vievät toiseen 

suuntaan. Kasvattajilta tämä edellyttää taitoa liittää omia pedagogisia tavoitteita toimintaan, 

jonka lapsetkin kokevat omakseen. (Turja & Vuorisalo, 2017.)  Ryhmän tuntemisen ohella kas-

vattaja tarvitseekin kustakin lapsesta täsmällistä ja yksilöllistä tietoa, jotta hän saa selville, mikä 

kiinnittää lapsen mielekkääseen ja häntä tyydyttävään toimintaan (Kalliala, 2012, 196). Toi-

minnan tulee olla monipuolista yksilöllisten ominaisuuksien vuoksi. Tällöin lapset voivat osal-

listua yhteiseenkin toimintaan omista lähtökohdistaan käsin. Päästettäessä irti ajatuksesta käsi-

tellä kaikkien lasten kanssa samaa teemaa ja samasta näkökulmasta, voidaan luopua myös tar-

peesta suunnitella kaikille lapsille toimintaa samalla tavalla ja vastaten samoihin tavoitteisiin. 

Tätä on varhaiskasvatuksessa todellinen oppimisen tasa-arvoisuus. (Ahonen, 2017.) 

Kasvattajan tehtävä on huolehtia varhaiskasvatuksen olevan sisällöllisesti rikasta. Äärimmäi-

seen yksipuolisuuteen tulee tarttua, vaikka usein lapsi saisikin valita tekemisensä. (Kalliala, 

2012, 198). Puroila ja Estola (2012, 39) nostavat artikkelissaan esille, että vaikka lapsella on 

oikeus mielipiteensä ilmaisemiseen ja hänen mielipiteitään on kuunneltava ja kunnioitettava, 

on aikuisilla viime kädessä kasvatuksellinen vastuu. Haastavaa onkin muodostaa päiväkotiar-

jessa tasapaino yhteisön ja yksittäisen lapsen sekä kasvattajan vastuun ja lapsen oikeuksien vä-

lille. Lasten autonomian ja kontrollin välinen jännite onkin jatkuvasti läsnä päiväkodissa, koska 

pienet lapset tarvitsevat myös aikuisen hoitoa ja vastuun kantamista (Eerola-Pennanen, 2013, 

223). Pitkällä aikavälillä katsottuna lapsen hyvää elämää ei edistä itsekäs ja yksipuolinen omien 

tarpeiden tyydyttäminen (Estola & Puroila, 2012, 39). 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 32) oppimisympäristöillä tarkoitetaan lasten 

vuorovaikutusta, kehitystä ja oppimista tukevia paikkoja, tiloja, yhteisöjä, käytäntöjä, tarvik-

keita ja välineitä. Oppimisympäristökäsite kattaa muun muassa sosiaalisen, psyykkisen ja fyy-

sisen ulottuvuuden. Fyysinen ulottuvuus pitää sisällään esimerkiksi lähiympäristön sekä raken-

nukset ja tilat. Psyykkiseen ulottuvuuteen puolestaan katsotaan kuuluvaksi kognitiiviset, sosi-

aaliset ja emotionaaliset rakenteet. (Brotherus, Hytönen, Krokfors, 2002, 88.) Lisäksi oppimis-

ympäristö koostuu muun muassa aktiviteeteista, kasvattajista, vanhemmista ja rutiineista. 

(Manning, Garvis, Fleming & Wong, 2017, 11). Oppimisympäristöjä tulee kehittää siten, että 

varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu. Oppimisympäristö-

jen tulee myös tukea lapsen oppimisen ja sosiaalisten taitojen sekä terveen itsetunnon kehitty-

mistä. Oppimisympäristöjen suunnittelun ja rakentamisen tulee tapahtua yhdessä lasten kanssa. 

Niiden tulee myös tukea lapsilla olevaa luontaista oppimisen halua ja uteliaisuutta sekä ohjata 

leikkiin, tutkimiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen sekä taiteelliseen ilmaisuun. (Vasu, 2016, 31.) 

Oppimisympäristöt mahdollistavat monenlaisen pedagogisen toiminnan toteuttamisen ja ne 

muokkautuvat tarpeen mukaan. Kasvattajien tulee huomioida lasten yksilölliset taidot ja tarpeet 

sekä kiinnostuksen kohteet. (Vasu, 2016, 32.) Kallialan (2012, 196-197) mukaan kasvattajan 

huomion ansaitsee mikä tahansa, millä lapsen mieli täyttyy ja mikä on merkityksellistä lapselle. 

Toiminnan voi tunnistaa lapselle merkitykselliseksi lapsen sitoutuneisuuden tasosta. Oppimis-

ympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon myös yhdenvertaisuus ja su-

kupuolten tasa-arvon vahvistaminen, jolla mahdollistetaan perinteisten sukupuolistereotypioi-

den rikkominen (Vasu, 2016, 32). Korkealaatuisen opetuksen toteuttaminen on mahdotonta il-

man, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat keskiössä. Lähtökohtana tulee nähdä lapsiryhmän 

moninaisuus pedagogisena rikkautena ja oppimisympäristöä avartavana. (Eerola-Pennanen & 

Turja, 2017.) 

5.2 Erilaiset ryhmämuodot yksilön huomioimisessa 

Päiväkodissa toteutuva varhaiskasvatus on varhaiskasvatuksen toimintamuodoista yleisin. Toi-

minta päiväkodissa on ryhmämuotoista, mikä myös tarkoittaa sitä, että lapsiryhmiä voidaan 

muodostaa eri tavoin. Ryhmien muodostamisessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi lapsen 

ikä, tuen tarpeet tai sisarussuhteet. Lapsiryhmien tulee kuitenkin olla pedagogisesti tarkoituk-

senmukaisia sekä ryhmien muodostamisessa tulee ottaa huomioon kasvattajien mitoitus ja ryh-

mien enimmäiskoko. Toimimalla pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa ryhmissä edistetään 
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lapsilähtöistä toimintaa sekä lasten ja kasvattajien keskittymistä (Vasu, 2016, 17-32). Varhais-

kasvatuslain mukaan ryhmien muodostaminen sekä tilojen suunnittelu ja käyttö tulee järjestää 

niin, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet on mahdollista saavuttaa (Varhaiskasvatus-

laki, 2018/540, 34 §).  

Kalliala (2012, 157) pitää ryhmäkokoa yhtenä varhaiskasvatuksen keskeisimmistä laatuteki-

jöistä. Suurena puutteena hän kuitenkin pitää sitä, ettei Suomessa ole määritetty ryhmien enim-

mäiskokoja. Ryhmän kokoa säädellään suhdelukusäädöksin eli lasten määrää suhteessa kasvat-

tajien määrään. Tämä ei suojaa kuitenkaan lapsia eikä kasvattajia suurilta ryhmiltä. Varhaiskas-

vatuslain mukaan päiväkodissa yhtä ammatillisesti kelvollista kasvattajaa kohden voi olla enin-

tään kahdeksan yli viisi tuntia päivässä olevaa yli kolmevuotiasta lasta. Alle kolmevuotiaita 

lapsia voi puolestaan yhtä kasvattajaa kohden olla neljä. Enintään viisi tuntia päivässä olevia, 

yli kolmevuotiaita lapsia voi kuitenkin olla kolmetoista yhtä kasvattajaa kohden. (Varhaiskas-

vatuslaki, 2018/753, 1§.) Lapselle suuri ryhmäkoko saattaa tarkoittaa sitä, että hän joutuu kil-

pailemaan kasvattajan huomiosta tullakseen huomatuksi. Mitä enemmän ryhmässä on lapsia, 

sitä vähemmän on kasvattajilla mahdollisuuksia kommunikoida ja käydä dialogia yksittäisen 

lapsen kanssa. (Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015, 3.) Kasvattajat ovat kokeneet, että 

suuret lapsiryhmät vaikeuttavat lähentymistä ja vuorovaikutusta lasten kanssa (Williams, She-

ridan, Harju-Luukkainen & Pramling-Samuelsson, 2015, 95). Suurempi ryhmäkoko onkin lii-

tetty vähäisempään emotionaaliseen tukeen (Slot, Lerkkanen & Leseman, 2015, 6). Myös Hol-

keri-Rinkinen (2009, 214) nostaa tutkimuksessaan esille, että kilpailu kasvattajan huomiosta 

näyttäytyy usein sitä haastavampana mitä enemmän lapsia on paikalla. Kasvattajalle olisi ha-

luttu jakaa esimerkiksi positiivisia kokemuksia tai saada varmistus siitä, että on hyväksytty.  

Suuri ryhmäkoko vaikuttaa myös ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen. Ryhmän 

varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen on sitä haastavampaa mitä isompi ja heterogeenisempi 

ryhmä on. Suunnitelman laatimista hankaloittaa perheiden toiveiden sekä lasten yksilöllisten 

tavoitteiden yhteen sovittaminen, siten että niiden samanaikainen toteuttaminen on mahdollista 

tietyn toiminnan ja puitteiden sisällä. (Heikka, Hujala, Turja & Fonsén, 2012, 55.) Varhaiskas-

vatuksessa toiminnan suunnitelmien ja toteutusten tulisi kuitenkin olla yhtä aikaa sekä yksilöl-

listä että ryhmäkeskeistä, mikä luo suuria vaatimuksia kasvattajille. (Tahkokallio, 2014, 221).  
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Alilan ja Eskelisen tutkimuksessa (2014, 21) vanhemmat osoittivat huolestuneisuutensa lapsi-

ryhmän suuria kokoja kohtaan, sillä he kokivat, että suuressa lapsiryhmässä lapsia ei voida huo-

mioida yksilöinä. Kasvattajien vähäisen määrän nähtiin olevan riski lapsen yksilöllisyyden huo-

mioimiselle, kuten myös toiminnan laadun heikkenemiselle. Monet ryhmäkokoihin liittyvät tut-

kimukset ovat kuitenkin osoittaneet, ettei ryhmäkoko ainoana seikkana selitä varhaiskasvatuk-

sen laatua. Sen yhdistyminen esimerkiksi kasvattajan osaamiseen ja näistä muodostuvaan ko-

konaisvaikutukseen on keskeistä. (Karila, 2016, 27.) Suuria ryhmäkokoja saatetaan käyttää 

usein selityksenä siihen, miksei paremman varhaiskasvatuksen puolesta kannata edes ponnis-

tella. Tämä taas johdattelee uskomaan siihen, että kaikki kasvattajat olisivat motivoituneita ja 

osaavia, kunhan ryhmäkoot olisivat mahdollisimman pieniä. (Kalliala. 2012, 166.) Ryhmäko-

kojen pienentäminen ei kuitenkaan suoraan tee kaikista kasvattajista motivoituneita ja taitavia. 

Ryhmäkokojen asianmukainen säätely on puolestaan edellytys laadukkaaseen varhaiskasvatuk-

seen. (Kalliala, 2012, 167.) 

Pienryhmätoiminta onkin nykyään osa yhä useamman päiväkodin toimintakulttuuria, tämä 

mahdollistaa koko ryhmän suunnitelman jakamisen ja eriyttämisen yhä edelleen pienryhmäta-

son suunnitelmiksi. Jakamalla lapsia pienryhmiin, mahdollistetaan myös pedagogisen toimin-

nan sisältöjen, tavoitteiden ja menetelmien eriyttäminen yksilöllisyyttä huomioivaksi. Lapsilla 

voi olla pienryhmässä esimerkiksi keskenään erilaisia rooleja, aktiviteetteja ja tehtäviä. 

(Heikka, Hujala, Turja & Fonsén, 2017.) Kun lapset toimivat pienryhmissä, voivat kasvattajat 

ottaa huomioon jokaisen lapsen yksilöllisyyden paremmin. Lisäksi pienryhmä varmistaa, että 

jokainen lapsi voi tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Tämä myös helpottaa kasvattajien toimintaa, 

kun heidän ei tarvitse keskittyä niin moneen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan 

aiempaan verrattuna. Pienryhmässä lapsen kehityksen ja kasvun tukeminen on helpompaa. 

(Raittila, 2013, 89.) Pienryhmätoiminta helpottaa lasten havainnointia ja arviointia (Heikka, 

Hujala, Turja & Fonsén, 2017), tarjoaa hyvät mahdollisuudet luotettavan havainnointitulosten 

saamiseen ryhmistä ja näin ollen mahdollistaa myös yksittäisen lapsen paremman näkyvyyden. 

(Koivunen & Lehtinen, 2015, 37.) Kasvattajan on myös hyvä liittää arviointi osaksi pienryh-

mätoiminnan suunnittelua ja ohjaamista. Pienryhmätoimintaa ja sen tarkoitusta lasten oppimi-

sen näkökulmasta tulee siis arvioida jatkuvasti. Tätä arviointitietoa käytetään taas hyväksi pe-

dagogiikan suunnittelussa. (Heikka, Hujala, Turja & Fonsén, 2017.) 
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5.3 Kasvattajan ja lapsen välinen suhde yksilöllisyyden huomioimisen perustana 

Varhaiskasvatuksen yksi tehtävä on suojella ja edistää jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen ja 

hyvään lapsuuteen. Perustana toimii käsitys lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on arvokas 

ja ainutlaatuinen omana itsenään, ja hänellä on oikeus tulla huomioon otetuksi, nähdyksi, kuul-

luksi ja ymmärretyksi sellaisenaan kuin on. (Vasu, 2016, 19.) Koiviston (2007, 25) mukaan 

jokaisen lapsen yksilöllisyyden kunnioittaminen on keskeistä henkilökohtaisen hyvinvoinnin 

edistämisessä. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisellä pyritään tilanteeseen, jossa jokai-

nen lapsi voi kehittyä ja toimia omana ainutlaatuisena persoonallisuutenaan. Arvioimalla emo-

tionaalista hyvinvointia saadaan tietoa siitä, tunteeko lapsi päiväkodissa olonsa kotoisaksi, pys-

tyykö hän olemaan oma itsensä ja saako hän vastauksia omiin tunteisiinsa (Kalliala, 2012, 192). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 18) todetaan, että jokaisen lapsen tunteminen 

ja hänen yksilöllisen kehityksensä huomioiminen on tärkeää. Lapsen tunteminen puolestaan 

edellyttää, että vuorovaikutussuhteet lasten ja kasvattajien välillä on mahdollisimman pysyviä. 

Kasvattajien poissaolo ja sijaisjärjestelyt aiheuttavat kuitenkin haasteita sosiaalisten suhteiden 

pysyvyydelle. Alilan ja Eskelisen (2014, 21) tutkimuksessa nousi esille vanhempien tyytymät-

tömyys päivähoidon sijaisjärjestelyihin. Erityisesti vanhemmat olivat huolissaan lasten sosiaa-

lisista suhteista ja niiden pysyvyydestä. Myös Koivisto on Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teiden (2016, 18) kanssa samoilla linjoilla nostaessaan esille, että lapsen yksilöllisyyden sekä 

itsetunnon huomioimisessa tärkeää on, että kasvattajat tuntevat lapsen. Kasvattajien tulee ha-

vaita, mitkä ovat lapsen tarpeet, vahvuudet ja heikkoudet, sekä luonteenpiirteet ja ominaisuudet. 

(Koivisto, 2007, 129.)  

 Kasvattajan ja lapsen välinen vuorovaikutus on tärkeää, ja sille tulee antaa aikaa, sillä kasvat-

tajalla on merkittävä rooli lapsen yksilöllisyyden sekä itsetunnon rakentumisessa.  (Koivisto, 

2007, 131.) Kasvattajan ja lapsen vuorovaikutussuhteen tulee olla vastavuoroista ja kunnioitta-

vaa. Siihen tulee myös sisältyä läheisyyttä sekä myönteistä kosketusta. (Vasu, 2016, 21.) Pu-

roilan ja Estolan (2012, 34-35) tutkimuksen mukaan emotionaalisen ja fyysisen läheisyyden 

lisäksi merkityksellisiä tekijöitä lapsen ja kasvattajan välisessä suhteessa ovat yksilöllisyys ja 

vuorovaikutuksen intensiivisyys. Kasvattajan tulee ymmärtää, että lapsi kokee asioita yksilöl-

lisesti. Kasvattajan tulee pystyä tunnistamaan lapsen ydintunteet, ja kyetä seuraamaan lapsen 

mielentilaa sekä sen vaihteluita niin yksittäisen päivän kuin koko kasvun aikana. (Kanninen & 
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Sigfrids, 2012, 80.) Lapsi oppii luottamaan olevansa oikeanlainen ja riittävän hyvä, huomates-

saan, että hänet on nähty omana itsenään. Omana itsenä nähdyksi tuleminen puolestaan edel-

lyttää kasvattajalta kaunista ja avointa katsetta. (Mattila, 2017.) 

 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016,21) nostetaan esille myös, että hoidon tulee 

olla sekä fyysisistä perustarpeista huolehtimista että tunnepohjaista välittämistä. Tavoitteena on 

lapsen kokemus arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Omaan arvoonsa luottaminen sekä 

itsensä rakastamisen arvoiseksi tunteminen on tärkeää lapsen kehityksen turvaamisessa. (Kal-

liala, 2012, 14, Mattila, 2017). Lapsen arvokkuuden kokeminen syntyy, kun kasvattaja täyttää 

lapsen perustarpeet, sitoutuu vuorovaikutukseen sekä vastaa lapsen aloitteisiin (Kalliala, 2012, 

14). Lisäksi lapsi tarvitsee toistuvia kokemuksia hänen arvostamisestaan. Lapsen saadessa pää-

sääntöisesti vahvistavia, hänen elämäänsä arvostavia ja hänen persoonansa hyväksyviä viestejä 

aikuisilta, kasvaa hänessä luottamus omaan arvoon sekä sitä kautta rohkeus itseilmaisuun. 

(Mattila, 2017.) Kasvattajan tulee myös olla läsnä ja saatavilla (Kalliala, 2012, 14). 

Ei ole siten yhdentekevää, millainen kasvattaja lasta hoitaa. Hoitotoimenpiteiden tekninen suo-

rittaminen ei riitä, vaan perushoidossa tulee soveltaa educare-ajattelua. (Kalliala, 2012, 37.) 

Educare-malli kattaa sekä hoidolliset, kasvatukselliset että opetukselliset tarpeet, jotka limitty-

vät yhteen suomalaisessa päivähoidossa (Hujala ym., 1999, 5-6). OECD:n julkaisun (2006, 

128) mukaan lämmin ja laadukas pedagoginen suhde kasvattajien ja lasten välillä on yksi tär-

keimmistä tavoitteista varhaiskasvatuksessa. Julkaisusta nousee esille ajatus, että lasten ja kas-

vattajien välinen pedagoginen suhde on tehokkain, kun suhde sisältää hoidon, kasvatuksen ja 

huolen pitämisen jokaisen lapsen yleisestä hyvinvoinnista sekä oppimisen tukemisen mahdol-

lisuuden. Esimerkiksi vaatteiden pukeminen lapselle merkitsee myös mahdollisuutta lapsen 

kohtaamiseen yksilöllisesti. Kohtaamisessa lapsi oppii sekä uusia sanoja että kielen rakenteita 

mutta muodostaa myös kuvaa itsestään (Kalliala, 2012, 37). 

 Laadukkaan varhaiskasvatuksen yksi välttämättömistä ehdoista ovat sensitiiviset kasvattajat 

(Kalliala, 2013, 262). Sensitiiviset kasvattajat kykenevät ilmaisemaan lapselle aitoja positiivisia 

tunteita, olemalla kiinnostunut ja lämmin lasta kohtaan (Salo, 92, 2010). Kun kasvattaja kerran 

syvällisesti herkistyy kohtaamaan lapsen, ei hän enää helposti suostu ailahtelevan ja ulkokoh-

taisen työotteen omaksumiseen, vaikka kasvattajien enemmistö näin toimisikin. (Kalliala, 2013, 

262).  Hyvässä kohtaamisessa lapsi voi olla omana itsenään. Hyvä kohtaaminen tapahtuu sil-

loin, kun lapsen ei tarvitse tavoitella kasvattajan kelpuutusta, ihailua tai hyväksyntää. Lapsen 
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ei tarvitse näyttää tiettyjä tunteita tai ajatuksia varmistaakseen, että kasvattaja on läsnä. Koh-

taamisen ollessa hyvää, kokee lapsi olevansa tasavertainen, huolehdittu ja oikeutettu omaan 

olemassaoloon. Iästään huolimatta jokaisella ihmisellä on täysi arvo. Lapsen luottamus ja oi-

keus omana itsenään olemiseen tarvitsee kuitenkin vahvistusta. Se ei tule vakuuttelusta tai ul-

koisesta sanahelinästä. (Mattila, 2017.) Huomioitavaa on myös, että toisten ihmisten kanssa 

vuorovaikutuksessa oleminen tuntuu väistämättäkin luontevammalta ja tutummalta kuin tois-

ten. Tämän vuoksi jokaisen ihmisen erityisyyden sisäistäminen on erityisen tärkeää, heidänkin, 

joiden kanssa oleminen ei ole mutkatonta. (Koivisto, 2007.) 

5.4 Havainnointi ja pedagoginen dokumentointi pohjana yksilölliselle huomioimiselle 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista (2016, 37) nousee esille pedagogisen dokumentoin-

nin olevan keskeinen menetelmä suunniteltaessa, toteutettaessa, arvioidessa ja kehitettäessä 

varhaiskasvatuksen toimintaa. Pedagogisen dokumentoinnin tarkoitus on laajentaa kasvattajien 

ymmärrystä lapsista, heidän yksilöllisistä tarpeistaan, mielenkiinnon kohteistaan, kehitykses-

tään, oppimisestaan ja vahvuuksistaan, sen sijaan, että sillä arvioitaisiin lasten yksittäisiä taitoja. 

(Ahonen, 2017.) Dokumentointi tulee nähdä jatkuvana prosessina, jossa havaintojen ja doku-

menttien vuorovaikutuksellinen tulkinta rakentavat kuvaa pedagogisesta toiminnasta (Vasu, 

2016, 37). Arjessa havainnointi ja pedagoginen dokumentointi kietoutuvatkin käsitteinä lähes 

erottamattomasti toisiinsa. Kaiken havainnoinnin ei voida kuitenkaan ajatella olevan pedago-

gista dokumentointia. (Ahonen, 2017.) 

Pedagogisen dokumentoinnin tarkoituksena on tiedon tuottaminen lasten elämästä, ajattelusta, 

kiinnostuksen kohteista, tarpeista, kehityksestä ja oppimisesta sekä ryhmän toiminnasta moni-

puolisella ja konkreettisella tavalla (Vasu, 2016, 37). Vaikka kasvattajat oppivat välittömässä 

vuorovaikutuksessa tuntemaan lapsia, se ei kuitenkaan riitä. Havainnoinnin merkitys korostuu, 

sillä kasvattajat eivät saa millään muulla tavalla riittävästi tietoa lapsesta. (Kalliala, 2012, 200.) 

Myöskään Tahkokallion (2014, 217) mukaan ilman lasten tarkkaa havainnointia ei ole mahdol-

lista tunnistaa lapsen yksilöllisyyttä, jonka voisi ottaa huomioon. Havainnoinnin avulla jokai-

sesta lapsesta tulee näkyvä. Se toimii tehokkaana vastalääkkeenä taipumukselle kiinnittää huo-

mio aktiivisimpiin lapsiin. Havainnoinnin puuttuessa ryhmän hiljaisimpien lasten tunteminen 

jää yllättävän vähäiseksi. Toisaalta havainnoinnin puute voi luoda myös äänekkäimmistä lap-

sista yksipuolisen kuvan. Vasta havainnoiminen paljastaa kasvattajille, miten lapsi toimii arjen 

eri tilanteissa. (Kalliala, 2012, 201.)  
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Yksittäisten dokumenttien, kuten piirrosten, valokuvien tai kasvattajien havaintojen kautta voi-

daan lasten kanssa tarkastella yhdessä heidän kehitystä sekä oppimista. Lasten olemassa olevat 

tiedot ja taidot, mielenkiinnon kohteet ja tarpeet nousevat esille pedagogisen dokumentoinnin 

avulla ja toimivat suunnittelun perustana. (Vasu, 2016, 37.) Myös lapsen oma varhaiskasvatus-

suunnitelma on osa pedagogista dokumentointia (Opetushallitus, 2017). Dokumentin ei tule 

kuitenkaan keskittyä ainoastaan lasten vasujen laatimiseen, jotta pedagoginen dokumentointi ei 

supistu ainoastaan arviointitiedon tallentamiseksi (Ahonen, 2017). Suunnitelmallisella doku-

mentoinnilla tavoitellaan yksittäisen lapsen tuntemista, lasten välisten suhteiden ymmärtämistä 

sekä kasvattajien ja lasten keskenäisen vuorovaikutuksen luonnetta (Vasu, 2016, 37). Jotta ha-

vainnointi tuottaa lapsen persoonallisuudesta ja taidoista riittävän luotettavan kokonaiskuvan, 

tulee sen olla jatkuvaa. Lasta tulee myös havainnoida erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi ohja-

tuissa ja vapaissa tilanteissa. (Koivunen & Lehtinen, 2015, 36.) Systemaattinen havainnointi 

saa pohtimaan vastaako suunniteltu toiminta lasten kehitystarpeita ja tiimien keskustelujen si-

sältöä (Tahkokallio, 2014, 172). 

Koivunen ja Lehtinen (2015, 33) nostavat esille, että kasvatustyössä myös havainnointi on pe-

rusta arviointi-, suunnittelu- ja toteutusprosessille. Tavoite on, että kasvattajat ja huoltajat ym-

märtävät lapsen tarpeita ja tilannetta. Havainnointi auttaa kasvattajaa muun muassa asianmu-

kaisten kasvatuskeinojen löytämisessä sekä toiminnan kehittämisessä lapsen tarpeiden mu-

kaiseksi. Havainnointi mahdollistaa myös kohdennetun tiedon saamisen pedagogisten ratkaisu-

jen toimivuudesta tarkasteltaessa yksittäistä lasta. Myös iän tai kielellisen kehitystasonsa vuoksi 

sanatonta kommunikaatiota, kuten ilmeitä ja eleitä, käyttävien lasten yksilöllisten kokemusten, 

ajatusten ja mielenkiinnonkohteiden huomaaminen mahdollistuu (Ahonen, 2017). Tahkokal-

lion (2014, 217) mukaan lapsen odotetaan ilmaisevan halujaan, mutta kasvattajan ymmärrystä 

ja tulkintaa tarvitaan puolestaan lapsen syvempien tarpeiden saavuttamiseen. Tämän ymmär-

ryksen saavuttamiseen havainnointi on välttämätöntä ja eri arviointikäytännöt voivat toimia 

toistensa täydentäjinä. Havainnointi edellyttää tietoista sitoutumista intensiiviseen toiminnan 

tarkkailuun, eikä sen toteuttaminen ole laadukasta tehtynä muun toiminnan ohessa (Ahonen, 

2017).  

Kasvattajien tehtäviin kuuluu lasten leikin havainnoiminen ja dokumentoiminen. Leikin ha-

vainnoimisen avulla kasvattajien ymmärrys lasten kiinnostuksen kohteista ja ajattelusta sekä 

tunteista ja kokemuksista kasvaa. Havainnointeja hyödynnetään toiminnan, kuten leikin, suun-

nittelussa ja ohjaamisessa. Kasvattajilta edellytetään ammattitaitoa ja herkkyyttä sekä sukupuo-
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lisensitiivisyyttä lasten leikkialoitteiden havainnoimiseen ja niihin sopivalla tavalla vastaami-

seen. (Vasu, 2016, 39.) Tahkokallio (2014, 172) nostaa esille, että lapsihavainnot tekevät ste-

reotyyppisten tulkintojen kyseenalaistamisesta välttämätöntä. 



26 
 

6 Tutkielman johtopäätökset ja pohdinta 

Kandidaatintutkielmassamme tutkimme yksilöllisyyttä varhaiskasvatuksessa. Tutkielmamme 

pohjalla toimi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016), sekä aiheesta tehdyt tutkimukset 

ja kirjallisuus. Yksilöllisyys nousikin esille Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) 

useissa kohdissa, kuten esimerkiksi lapsen kehityksen ja oppimisen polkua, lapsuuden itseisar-

voa ja oppimiskäsityksiä käsiteltäessä. Tästä voinee päätellä, että yksilöllisyyden huomioonot-

taminen on tärkeää varhaiskasvatuksen arjessa, sillä asiakirja ei ole ohjeellinen, vaan velvoit-

tava. Tutkimuskysymyksemme oli, mitkä tekijät vaikuttavat lapsen yksilölliseen huomioimi-

seen. Melko pian tutkimusmateriaaliin tutustuttuamme meille alkoi selkeytymään kokonais-

kuva yksilölliseen huomioimiseen liittyvistä tekijöistä. Onnistuimmekin mielestämme vastaa-

maan asettamaamme tutkimuskysymykseen, mutta tiedostamme sen, että tutkimuksemme kat-

taa vain osan yksilölliseen huomioimiseen vaikuttavista asioista.  

Tutkimuksessamme nousi esille, että toimintakulttuurin rakentamisessa tulisi kiinnittää huo-

miota yksilöllisyyteen liittyviin tekijöihin, kuten lasten erilaisiin tarpeisiin, jotta yksilöllinen 

huomioiminen mahdollistuu. Varhaiskasvatuksen oppimiskäsitys kattaa lasten kehittyvien tai-

tojen, vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden huomioimisen, mikä tarkoittaa, että kasvattajat 

joutuvat joustamaan myös etukäteissuunnitelmistaan, mikäli lasten tekemät aloitteet vievät toi-

saalle. Toiminnan on oltava monipuolista, jotta se huomioi lasten yksilölliset ominaisuudet. 

Myös oppimisympäristössä tulee huomioida lasten yksilölliset tarpeet, taidot ja kiinnostuksen 

kohteet. Moninaisuus tulee nähdä oppimisympäristöä rikastavana ja avartavana tekijänä. Van-

hemmat olivat huolestuneita suurista ryhmäkoista, mutta tutkimuksen perusteella pienempi ryh-

mäkoko ei yksin takaa yksilöllisempää varhaiskasvatusta, sillä myös aikuisen toiminnalla on 

vaikutuksensa. Pienempi ryhmäkoko kuitenkin helpottaa yksilöiden tavoitteiden huomioimisen 

ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmassa. Näin ollen muun muassa yksilön tavoitteet, kiinnos-

tuksen kohteet ja vahvuudet on helpompi ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa. Suuressa 

ryhmässä lapsi joutuu myös kilpailemaan kasvattajan huomiosta, pienryhmä puolestaan luo pa-

remman mahdollisuuden lapsen näkemiselle ja kuulemiselle. 

Kasvattajalla on suuri rooli lapsen yksilöllisyyden muodostumisessa. Tullessaan kohdatuksi 

omana itsenään, lapsi voi kokea olevansa riittävän hyvä ja oikeanlainen. Vuorovaikutuksen ai-

kuisen ja lapsen välillä tulee olla arvostavaa ja kunnioittavaa, ja kasvattajan tulee olla läsnä ja 

saatavilla. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää, että lapsi kokee olevansa yksilönä rakasta-
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misen arvoinen. Arjen tilanteissa, kuten pukemishetkissä piilee mahdollisuus lapsen yksilölli-

seen kohtaamiseen. Havainnoimisen voidaan ajatella olevan yksilöllisen huomioimisen taus-

talla, sillä sen avulla jokaisesta lapsesta tulee näkyvä. Arjen keskellä esimerkiksi hiljaisempi 

lapsi on vaarassa jäädä äänekkäämpien varjoon, ja tulla näin ollen nähdyksi yksipuolisesti.  

Luotettavan kuvan saamiseksi havainnoinnin tulee olla myös jatkuvaa. 

Tutkimuksessamme nousi esille muutama tekijä, joiden alle yksilöllisyyden on joskus mahdol-

lista jäädä. Näitä tekijöitä on muun muassa lasten sukupuoli, monikulttuurisuus ja ikä. Tutkimus 

osoitti, että stereotypiat ohjaavat edelleenkin lasten kehitystä. Leikit päiväkodeissa on usein 

jaettu niin sanottuihin tyttöjen ja poikien leikkeihin ja kasvattajat ohjaavat lapsia myös suku-

puolen perusteella. Esimerkiksi jonoja muodostettaessa tyttö-poika-järjestykseen. Monikulttuu-

risuutta tarkastellessa nousi esille vaara siitä, että lapsen yksilöllisyys jää kulttuuritaustan var-

joon. Tärkeää on myös huomioida, ettei lapselle voi määritellä kulttuuri-identiteettiä ulkoapäin, 

vaan kasvattajan tulee kunnioittaa sitä identiteettiä, jonka lapsi kokee itselleen merkityksel-

liseksi. Yksilöllinen huomioiminen monikulttuurisen lapsen kohdalla on hankalaa, jos kasvat-

tajat kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi osaamista monikulttuurisuuskasvatukseen. Monikulttuu-

risuuden huomioimista vaikeutti myös se, jos kasvatusyhteisössä ei oltu tarkasteltu monikult-

tuurisuuden huomioimista kriittisesti. Myös ikä saattaa toimia kategorisoivana tekijänä, jättäen 

yksilöllisyyden varjoonsa. Esimerkiksi pukeutuminen ja musiikin kuuntelu nähtiin kuuluvan 

kronologiselta iältään vanhemmalle ihmiselle sopivaksi, ja päiväkoti-ikäinen lapsi ei musiikista 

kiinnostuneena näin ollen sopinut odotuksiin, joihin hänen ikänsä mukaan tulisi kuulua. Yksi-

löllisyyden toteutumiselle on kuitenkin eduksi, että lapsia katsotaan heidän kehitystasonsa ja 

kehittymässä olevien taitojensa mukaan yksilöllisesti kronologisen iän sijaan, kuten Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteetkin (2016) velvoittavat. Tutkimuksen perusteella voimme to-

deta, että lapsen yksilöllisen huomioimisen näkökulmasta lapsia ei pitäisi kategorisoida esimer-

kiksi edellä mainittujen tekijöiden perusteella. Sen sijaan heidät tulisi huomioida aina yksilöl-

lisinä persooninaan, ilman ennakko-oletuksia, ottaen huomioon muun muassa heidän tarpeet, 

vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.  

Pidämme tutkimustamme luotettavana. Luotettavuutta lisäsi muun muassa johdannossa mainit-

semamme tutkijatriangulaatio, jonka ansiosta pystyimme pohtimaan tutkimaamme yhdessä, 

saaden kaksi näkökulmaa asioihin. Mainitsimme johdannossa myös pyrkimyksestä käyttää kor-

keintaan 10 vuotta vanhoja lähteitä. Tähän pääsimmekin suurimmaksi osaksi, mutta joidenkin 

lähteiden kohdalla arvioimme tiedon olevan edelleen relevanttia. Valitsimme käytettäväksi tun-

nettuja ja jo aiemmissakin tutkimuksissa käytettyjä lähteitä, joten pidämme niitä luotettavana. 
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Ulkomaalaiset lähteet suomensimme kaksin, saaden näin kaksi näkökulmaa myös suomennok-

siin, joten uskomme myös niiden olevan luotettavia.  

Jatkossa aihetta olisi mielenkiintoista lähteä tutkimaan enemmän Pro gradu- tutkielmassa. Tut-

kimuksessa voisi kerätä esimerkiksi kyselyaineiston tai haastattelumateriaalia. Toisaalta tutki-

muksessa olisi hyvä olla mukana myös havainnointia, sillä kasvattajan näkemykset yksilöllisen 

huomioimisen toteutumisesta voivat olla erilaiset kuin mitä käytäntö osoittaa.  Mielenkiintoista 

olisi myös tutkia, miltä yksilön huomioiminen näyttäytyy nimenomaan ryhmän jäsenenä tai, 

miltä ryhmän toiminnan suunnitteleminen näyttäytyy yksilöllisyyden näkökulmasta. 
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