
Osallisuuden kehittämistä 
VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa



Lapsen kuuleminen

Minun ihannepäiväkodissani lasten 
ajatuksia kuullaan seuraavalla tavalla: 

• ”Lapsi saisi kertoa omat 
toiveet, ne otettaisiin 
huomioon. Aikuinen 
tarkkailisi ja saisi selville 
lapsen mielenkiinnon 
kohteet, haasteet ja 
kehitystarpeet. Sen 
pohjalta aikuinen tarjoaa 
tekemistä, lapsi tulee 
kuuluksi.”

Reflektointia
• ”Kaikenlaisia aloitteita syntyy. 

Lapsilta tulee enemmän 
aloitteita kun he ovat 
huomanneet, että aloitteiden 
teko kannattaa. Aloitteet 
otetaan tosissaan huomioon, 
niitä hyödynnetään 
muuttamalla toimintaa ja 
nappaamalla lapsilta tulevia 
ideoita aikuisten 
suunnittelemaan toimintaan.” 



Reflektointiin uskaltautumista: 
Osallisuus ??? (Ohjaajatapaamisessa)

• ”Pohdimme sitä mitä ymmärrämme 
osallisuudella ja miten vaikeassa 
ryhmätilanteessa voi käyttää lapsista tulevia 
viestejä ryhmän jäsentämiseen ja sitä kautta 
lisätä lapsen osallisuutta. Esimerkkinä mitä 
ryhmästä ulos ajaminen merkitsee ko. lapselle, 
muulle ryhmälle ja aikuisille. Samaistuimme 
jokaiseen erikseen. Ja miten voisimme näitä 
häiritsevän lapsen viestejä käyttää ryhmän 
hyväksi niin, ettei ulosajoa tapahtuisi.”



Reflektoinnin vaikeus:
Marraskuun synkeyttä

• ”Kun ihmiset alkavat uupua, nostavat 
vanhat toimintatavat päätään. Niin paljon 
kun on puhuttu äänenkäytöstä, etäältä 
koko lapsilauman ohjaamisesta, virheitä 
osoittamalla kasvattamisesta, aikuisen 
provosoitumisesta tämän 
kehittämishankkeen kuluessa, niin sieltä ne 
taas tulevat.”
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Lapset näyttävät ja kertovat aikuiselle kiinnostavia 
asioita

Aikuinen hankkii tietoa lapsesta eri tavoin
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Lapsen osallisuuden kulmakivet aikuisen 
toiminnassa

Kolmas osallisuuden 
kulmakivi on aikuisen kyky 
hyödyntää lapsilta saatavaa 
tietoa pohjaksi yhteiselle
toiminnalle.

Neljäs osallisuuden kulmakivi 
on aikuisen taito kehittää 
osallisuutta tukevia 
toimintatapoja omassa 
työssään.

*aikuisten kiinnostus kehittää lasten osallisuutta 
*osallisuutta koskevan tietämyksen hankkiminen
*tieto lapsen kehityksestä
*oppimisympäristön rakentaminen 
*ilmapiirin kehittäminen osallisuutta tukevaksi

*erilaisin menetelmin hankittavan tiedon 
tuottaminen lapsesta (esim. havainnointi, 
kuunteleminen)
*lasta koskevan tiedon dokumentointi
* itsesäätelytaidot (esim. kyky keskittyä lapsen 
äärelle)

*tulkintojen tekemisen taito lapsesta saatavan tiedon 
pohjalta
*erilaisten tulkintojen tarkastelu
*johtopäätösten tekeminen tulkintojen pohjalta
*tulkintojen pohjalta tapahtuva yhteinen suunnittelu

*arviointitaidot

*reflektointiin uskaltautuminen

*vanhojen toimintatapojen kehittäminen ja uusien
kokeileminen

Ensimmäinen kulmakivi on 
luoda olosuhteet ja ilmapiiri 
osallisuudelle  myönteiseksi.

Toinen kulmakivi on 
aikuisen ammattitaito kerätä 
lapsesta eri tavoin tietoa ja 
päästä sisälle lapsen 
maailmaan.



Lapsen osallisuus

Oikeus iloita itsestään
Lapsella on oikeus iloita itsestään ja kokea, että muutkin nauttivat hänen 
läheisyydestään.
Tarpeiden täyttyminen
Lasten osallisuus kasvaa ympäristössä, jossa hänen tarpeensa huomioidaan.
Oppiminen aikuisen turvassa
Lapsi saa aikuisilta turvaa ja lohtua, mutta myös mahdollisuuksia oppia uutta.
Vaikuttamiskokemukset
Lapsi saa kokea, että hänen rohkeutensa ilmaista itseään saa aikaan asioita, joista 
sekä hän itse, että muut hyötyvät.
Omatoimisuuden harjoittelu
Osallisuus on myös omatoimisuutta, joka mahdollistetaan sillä, että lapsi saa riittävästi 
aikaa harjoitella.
Vastuuseen kasvaminen
Osallisuus on lapselle valintojen tekoa, vastuun ottamista ja päätöksiin osallistumista. 
Maailman yhteinen tulkitseminen
Lapsi on osa kotia ja kaveriporukkaa sekä ympäröivää yhteiskuntaa ja sen 
ajankohtaisia tapahtumia.
Lapsella on oikeus olla sellaisten aikuisten kasvatettavana, jotka 
kunnioittavat ja kuuntelevat häntä ja kiinnostuvat lapsen maailmasta 
yhä uudelleen



Lasten osallisuutta päiväkodissa

Mahdollisuuksia päättää…

• ”Äitienpäiväkorttiin tuli 
jokaisesta lapsesta kolme 
valokuvaa. He saivat itse 
päättää missä haluavat 
jokaisen kuvan itsestään 
otettavan (ympärillä 
olevat lelut, vaatteet ym. 
rekvisiitan). ”

Vaikutusten arviointia

• ”Hiljattain eräs lapsi muistutti 
lastenkokouksessa, että 
aiemmin toivottuun 
perunamuussi-asiaan ei ole 
tullut muutosta. Lapset 
tekivät uuden vierailun 
keittiöön ja kävivät 
puhumassa emännälle, että 
heistä olisi tärkeää saada 
useammin perunamuussia.” 



Oli vuoden 2010 alku….



Tutkimuspäiväkodit 
olivat
saaneet virallisen 
löytöretkeilijän
statuksen



Voi mitä kokemuksia yhteisistä asioiden tutkailuista tulikaan!



Joskus teki mieli luovuttaa…



Nyt ollaan tässä. Perille päästiin montaa kokemusta rikkaampina!



Ei ole 

olemassa yhdenlaista 

osallisuutta.

On vain osallisuuden

valtava kirjo,

jota voi tukea

lukuisilla erilaisilla tavoilla.



































Teidän 
kunniaksenne!



KIITOKSIA MINUNKIN PUOLESTANI!


