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1. Johdanto 
 
Pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) varhaiskasvatuksen 
kehittämisyksikkö VKK-Metro suoritti alueensa kunnallisissa päiväkodeissa kyselyn 
päivähoidon toiminnan arviointia koskevasta tiedonkeruusta ja henkilöstön 
koulutustarpeista.  Kysely suoritettiin sähköisesti 21.1. – 18.2.2008 ja siihen vastasi 
noin 1700 pääkaupunkiseudun päiväkotien tiimiä / työryhmää. Vastausprosentti oli 
90,6 %. Kyselylomakkeeseen voi tutustua VKK-Metron www-sivuilla 
www.socca.fi/vkk-metro ajankohtaista-sivulla olevasta linkistä.  
 
Maaliskuun lopussa kentälle lähetettiin vastauskoonnit kyselyn määrällisistä 
osuuksista. Tähän koosteeseen on kerätty vastaajien sanallisesti kuvaamaa tietoa siitä, 
miten päiväkotien henkilöstö saa tietoa lapsesta ja lapsiryhmästä, miten se hyödyntää 
sitä työssään sekä miten lapsi on mukana oman toimintansa arvioinnissa. Lukuun viisi 
on kerätty palautetta kyselystä. Koosteen lopuksi on esitetty ajatuksia siitä, miten 
kummankin osuuden tietoa voi hyödyntää oman päiväkodin toiminnan kehittämisessä.  
 
Koosteen jokainen osio kuvaa yhtä tiedonhankintamenetelmää, jonka käyttötiheyttä  
kuntien kesken vertaillaan luvun alussa olevan kuvion avulla. Sen jälkeen esitellään  
kooste avointen (sanallisten) kysymysten vastauksista. Kysymysten edessä oleva 
koodi (esim. B7) tarkoittaa, että ko. kysymys on ollut kyselylomakkeessa B-osion 
kysymys numero 7.  
 
Tuloksia havainnollistamaan vastaajien kirjoituksista on koottu esimerkeiksi 
autenttisia lainauksia.  Lainausten jälkeen on esitetty vastaajakoodi sekä siihen 
liittyviä taustamuuttujia. Esimerkiksi: ”Ajan puutteen ja aikuisten vaihtuvuuden 
takia.” (0322, 18 lasta/esiopetus,  4E, 11M). Vastaajakoodi 0322 yksilöi tietyn 
vastauksen alkuperäiseen aineistoon, 18 lasta = lasten lukumäärä ryhmässä, esiopetus 
= runsaasti esiopetusikäisiä lapsia ryhmässä, E = erityislasten lukumäärä, M = 
monikulttuuristen lasten määrä ryhmässä. Lainauksissa, joissa on merkintä alle 3-v 
tarkoittaa, että ryhmässä on runsaasti alle 3-vuotiaita lapsia. 
 
Seuraavaan taulukkoon on koottu vastaajilta saadut tiedot monikulttuuristen lasten 
määristä pääkaupunkiseudun päiväkotien lapsiryhmissä. 
 

Kunta  
 

Espoo 
N = 402 

Helsinki 
N  = 801 

Kauniainen 
N  = 23 

Vantaa 
N  = 466 

Yht. 
N = 1692 

Monikultuuristen 
lasten lukumäärä 

ryhmässä 

     

0 lasta 126 (31,3%) 142 (17,7%) 6 (26,1%) 132 (28%) 406 
(24%) 

1-2  lasta 136 (34%) 227 (28%) 10 (43%) 159 (34%) 532 
(31%) 

3-4  lasta 84 (20%) 165 (21%) 2 (9%) 82 (18%) 333 
(20%) 

5 lasta tai enemmän 56 (14%) 267 (33%) 5 (22%) 93 (20%) 421 
(25%) 

Yhteensä 402 (100%) 801 (100%) 23 (100%) 466 (100%) 1692 
(100%) 

 
Monikielisten ja -kulttuuristen lasten osuus vastaajatiimien lapsiryhmissä.  
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2. Tietoa lapsesta ja lapsiryhmästä 
 

2.1 Tietoa vanhemmilta 
 

Kaupunkien väliset erot : Kuinka usein(1=päivittäin,2=viikottain 
)tietoa vanhemmilta (F= 2.201, p= .086, ei tilastollisesti merkitsevä)

  
B1. Päivähoidon toiminnassa tiimissänne hankitaan tietoa yksittäisestä lapsesta 
ja lapsiryhmästä vanhemmilta. 
 
B4. Jos hankitte tietoa muissa tilanteissa (seuraavien lisäksi: tuonti- ja 
hakutilanteet, puhelimitse, vanhempainillat ja sovitut keskustelut), niin 
millaisissa? 
 
Vanhemmilta saadaan tietoa myös päivähoitohakemuksista, kotikäynneillä ja 
pehmeän laskun eli tutustumisjakson aikana. Käytössä on myös reissuvihkoja, 
viikonloppuvihkoja, kirjallisia kyselyitä ja erilaisia asiakaspalautteita. Tietoa koetaan 
saatavan myös erilaisissa tapahtumissa; äitien ja isien illoissa, myyjäisissä, 
vanhempainyhdistystoiminnassa sekä yhteisissä retkissä, talkoissa ja teemapäivissä.  
Jotkut talot järjestävät myös vanhempainkahvilaa, kuukausi-, portti-, perjantai-, 
aamupala- ja hakukahveja jolloin keskustellaan lapsista. Myös viikon 
henkilötoiminnassa perhe tulee esitellyksi. 
”Kaiken tarvittavan tiedon lapsen varhaiskasvatussuunnitelman pohjaksi. Vanhempien 
kanssa käytävät kasvatuskeskustelut luovat kaiken työn pohjan. Niiden käyminen ja 
dokumentoiminen ovat suurimpia haasteita tämän päivän kasvatustyölle.”  (1314, 15 lasta, 
2E, 3M) 
”Meillä on ollut tapana pitää perheiden yhteisiä aamiaisia noin kerran kuukaudessa” (1312, 
21 lasta, 3E, 10 M) 
”Joskus esim. juhlissa tulee puhetta ihan sattumalta jostain lasta koskevasta asiasta ja tietysti 
se rekisteröityy muistiin ja sitten sen voi kirjoittaa ylös. Myös ns. perheilloissa tulee usein 
esiin yllättäviäkin asioita lapsesta tai taustasta kun vanhemmat ovat rennompia kuin 
tavallisesti.” (1351) 
”Onnistuneiksi ja luonteviksi tilanteiksi tiedonvaihtoon ovat osoittautuneet toiminnalliset illat 
yhdessä lasten ja vanhempien kanssa (esim. korttipaja jouluna) sekä erilaiset talkoot” (0382, 
13 lasta, 5E, 2M) 
”Vanhemmat mukana lapsen kanssa esittelemässä valokuvin perheen historiaa (0360, 24 
lasta, 3M) 
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”vanhempainiltapäivä kaksi kertaa vuodessa, käsikynkkä-toiminta, yhteiset tapahtumat” 
(0665, 20 lasta, 3E, 8M) 
 
Vastaajien mukaan vanhemmat kertovat lapsestaan erilaisissa palavereissa kuten 
neuvolan 3- ja 5-vuotistarkastuksissa, moniammatillisissa neuvotteluissa 
(lastensuojelu, puheterapeutti, toimintaterapeutti jne.), oppilashuoltoryhmissä. 
 
Tietoa saadaan myös kirjelappusilla, tekstiviesteillä ja sähköpostilla. 
”Meillä on käytössä viestilappusysteemi. Voimme puolin ja toisin jättää viestin lapsen 
lokeron ovessa olevaan pyykkipoikaan, jos emme ole nähneet.” (1392, 15 lasta) 
 
B5. Mitä tietoa saatte vanhempien avulla? 
 
Vanhempien avulla saadaan tietoa lapsen / lasten 
 
- perheestä: 
Vanhemmat antavat päivähoidon henkilökunnalle tietoa arkeen liittyvistä asioista: 
Kuka hakee lasta, milloin on hoito- tai lomapäivät tai jos vanhemmat ovat matkoilla 
tai antavatko vanhemmat luvan arjesta poikkeaviin toimintoihin.  
Vanhemmilta saadaan tietoa myös perheeseen liittyvistä asioista kuten perhesuhteista, 
elinpiiristä, perheen läheisistä ihmisistä, sosiaalisista suhteista, perhedynamiikasta, 
perheen sosiaalisista verkostoista, kriiseistä ja muutoksista perhesuhteissa tai esim.  
adoptiosta.  
Vanhemmat kertovat perheen ja lapsen tavoista, tottumuksista, päivärutiineista esim. 
nukkumisrituaaleista. Lapsen vanhemmat viestittävät kodin toiveita ja asioita, joita 
päivähoidon henkilöstön on hyvä tietää. Näitä ovat esim. uskonto, kulttuuri, kodin 
kasvatusrajat, leikit kotona, parhaat kaverit, harrastukset ja perheen vapaa-
ajanviettotavat. Vanhemmat voivat myös kertoa, mitkä asiat heitä huolestuttavat 
lapsen kasvatuksessa. 
”Vanhempien kuvaus lapsesta kasvun kansioon lapsen aloittaessa päivähoidon.” (1275, 14 
lasta, 1E, 3M) 
”Kysymme esim. millä tasolla vanhemmat toivovat että keskustelemme lasten kanssa esim. 
maailman tapahtumista, onnettomuuksista, kuolemasta…” (1607, 16 lasta) 
 
- perushoidosta: 
Henkilöstö saa tietoa vanhemmilta lapsen terveyteen ja perushoitoon liittyvistä 
asioista: allergioista, ruokavalioista, lääkityksistä, lääkäri- ja neuvolakäynneistä, 
sairauksista, rasvauksista, silmälaseista, ruokailusta, päiväunista, siisteydestä, 
vaatetuksesta ja pöytätavoista. 
 
- luonteesta: 
Vanhemmat antavat tietoa lapsen persoonallisuuteen, luonteeseen ja kehitykseen 
liittyvistä asioista. Heiltä saa vihjeitä, mikä lasta askarruttaa, mikä  hänen mielialansa 
on kulloinkin. Vanhemmat kertovat lapsensa temperamentista, omatoimisuudesta,  
kiinnostuksen kohteista, vahvuuksista ja tuen tarpeista. He kuvailevat, miten lapsi 
ilmaisee tunteitaan, miten hän toimii pettymysten kohdatessa, mistä lapsi rauhoittuu 
tai suuttuu sekä miten hänen oma tahtonsa on kehittymässä.  
 
- kehityksestä: 
Vanhemmat kertovat, onko lapsen kehityksessä ilmennyt sellaisia tietoja ja taitoja, 
joita ei päiväkodissa ehkä ole huomattu tai mitä hän harjoittelee tällä hetkellä. 
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Vanhemmilta saa tietoa myös siitä miten lapsi suhtautuu vieraisiin, mitkä hänen 
toiveensa ovat tai  jos hän kokee tulevansa kiusatuksi. 
”Vanhemmilta saatava tieto lapsesta on hyvin kokonaisvaltaista ja erityisen tärkeää ns. 
tulkkausta henkilökunnalle, jotta henkilökunta alussa oppii tulkitsemaan / lukemaan lasta” 
(1417, 13 lasta, 5E, 1M) 
 
Vanhemmat viestivät lapsestaan, mutta antavat myös vinkkejä toimintaan ja 
ehdotuksia muutoksiin. He antavat sekä negatiivista että positiivista palautetta.  
 
B6. Jos ette hanki tietoa yksittäisestä lapsesta tai lapsiryhmästä vanhemmilta, 
niin kertokaa miksi ette. 
 
Kielimuuri saattaa muodostua esteeksi yhteistyölle vanhempien kanssa 
”...on vaikea hankkia tietoa lapsesta, jos puuttuu yhteinen kieli ja kasvatuskulttuurista tieto. 
Vaikka käyttäisi tulkkia, niin monta asiaa jää selvittämättä. Myöskin, että kaikki vanhemmat 
eivät kerro totuutta vaan haluavat säilyttää kasvonsa.” ( 0604, 13lasta, 4E, 5M) 
 
 

2. 2 Toiminnan ohessa tapahtuvat havainnot 
 

Kaupunkien väliset erot : Kuinka usein(1=päivittäin,2=viikottain ) 
toiminnan ohessa tapahtuva havainnointi (F= 8,426, p= .000,  

tilastollisesti merkitsevä)

 
 
B7. Päivähoidon toiminnassa tiimissänne hankitaan tietoa yksittäisestä lapsesta 
ja lapsiryhmästä toiminnan ohessa tapahtuvien havaintojen avulla. (Tarkoittaa 
tilanteita, joissa kasvattaja kiinnittää huomionsa muun ohjauksen tai 
vuorovaikutuksen lisäksi lapsen toimintaan tietyissä tilanteissa.) 
 
B10 Jos hankitte tietoa muissa tilanteissa (seuraavien lisäksi: perushoito, ohjattu 
toiminta, vapaa toiminta), niin millaisissa? 
 
Retket, juhlat, vierailut, tuonti- ja hakutilanteet, kotikäynnit, eri yhteistyötahot, 
ulkoilu, pienryhmät, yksilötehtävät, keskustelut (vanhempi & lapsi), testit, 
kahdenkeskiset tarkkailutilanteet, ulkopuolisten ohjaamat tilanteet, lapsivaltuustot, 
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aikuisen kirjaamat tilanteet, kuntoutukset, pukemistilanteet, normaalista rutiinista 
poikkeavat tilanteet, leikin havainnoinnit, omahoitaja-käytännöt, aikuisten järjestämät 
leikkitilanteet, erilaiset kerhot, lauluillat perheiden kanssa, havainnointivihot 
 sekä henkilökunnan vierailut naapuriryhmissä 
 
”Ikäryhmäseurannat, neuvola/päiväkoti, S2-lapset (suomi toisena kielenä, testit, erilaiset 
konsultaatiot, tulkkipalvelut, kelto, puheterapeutti, perheneuvola.” (0029, 23 lasta, 3M) 
”Erilaiset retket ja vierailut. Vierailijat päiväkodissa. Käyttäytyminen ja suhtautuminen toisia 
aikuisia kohtaan.” (0092, 21 lasta, 3E, 5M) 
”Ulkoilussa, siirtymätilantiessa, esimerkiksi pukiessa, ruokailuun siirtyessä, lapsen 
kotiinlähtö tilanteessa sekä aamuisin lapsen tullessa päiväkotiin.” (1154, 23 lasta, 1M) 
 
B11. Mitä tietoa saatte lapsista toiminnan ohessa tapahtuvien havaintojen 
avulla? 
 
Toiminnan ohessa tapahtuvien havaintojen avulla saadaan tietoja lapsen / lasten 
 
- sosiaalisesta kehityksestä: 
”… Suhteet leikkikavereihin ja muutenkin sosiaaliset taidot;…” (0220, 21 lasta, 2E, 1M) 
” Sosiaalisista suhteista toisten lasten kanssa ja tietoa hyödynnetään…” (0005, 22 lasta, 1E, 
1M), ”Sosiaalinen kanssakäyminen ja status ryhmässä” (0239, 18 lasta) 
  
- kielellisestä kehityksestä: 
”Tietoa kielellisen kehityksen valmiudesta” (0006, 19 lasta, 2E 13M) 
”…kielellinen tietoisuus, puheen kehitys, … (1573, 19 lasta, 2E, 3M) 
”…lapsen kielellinen kehitys… ja puheen ymmärtäminen…” (0634, 12 lasta/alle 3-v., 1E, 
6M) 

 
- oppimisesta: 
”…miten oppii asioita ja soveltaa oppimaansa käytäntöön… (0131, 17 lasta) 
”Huolellisuus, järjestelmällisyys/siirtyminen tehtävästä toiseen suunnittelemattomasti, 
pitkäjänteisyys, keskittymiskyky tai sen puute.” (0113, 22 lasta/esiopetus, 1E, 3M) 
”… orientaatiotaidot, keskittyminen, alttius ottaa vastaan aikuisten ohjeita, häiriöiden 
sietokyky, oppimistyyli, työrauha, pitkäjänteisyys, kognitiiviset ominaisuudet, 
motivoituneisuus.” (0503), 22 lasta, 3E, 4M) 
 
- motoriikasta: 
”fyysiseen ja motoriseen kehitykseen liittyvää, esimerkiksi osaako juosta, hyppiä tasajalkaa, 
miten kävelee portaat, kynän käyttö…” (1260, 14 lasta/alle 3-v, 4M) 
”Lapsen fyysinen ja psyykkinen olemus, jaksaminen,…, liikuntataitojen kehitys” (0839, 12 
lasta/alle 3-v, 2M) 
 
- kognitiivisista taidoista: 
”Lapsen ajatusmaailmasta…Lapsen tavasta oppia uusia asioita.” (1158, 23 lasta, 2E, 1M) 
”Lapsen kognitiivisista valmiuksista ja taidoista…” (1038, 19 lasta, 2E, 2M) 
 
- perheestä: 
”…Vahvistuuko/todentuuko vanhemmilta saatu tieto…” (0125, 13 lasta, 5E, 4M) 
”…Vanhempien kasvatusasenteet” (0271, 10 lasta, 3E, 2M) 
”Eri ympäristö tekijöiden vaikutukset/ vaikuttamattomuudet lapsiin. Lapsi saattaa kertoa 
itsestään/perheestään uusia asioita eri ympäristössä.” (0221, 26 lasta, 1E, 2M) 
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- kulttuurista: 
”… ryhmän sääntöjen sisäistäminen” (0445, 18 lasta, 2E, 1M) 
 
- luonteesta: 
”…persoonallisuus – lahjakkuus – taidot – herkkyyskaudet” (0566, 22 lasta, 4E, 2M) 
”…rohkeus toimia/pitää itsestä huolta…” (0369, 23 lasta/esiopetus, 4E, 5M) 
”…lasten reagointitavoista eri tilanteisiin.” (0486, 16 lasta, 1M) 
 
- käyttäytymisestä: 
”Saamme tietoa lapsen arvomaailmasta, käyttäytymisestä, käytöstavoista, 
emotionaalisuudesta, kielen kehityksestä ja käytöstä sekä ongelmanratkaisutavoista. 
Leikkitaidoista, keskittymisestä, motorisista taidoista ja ajattelun kehityksestä.” (0092, 21 
lasta, 3E, 5M) 
 
- leikistä: 
”…lapsen leikkimisen taidot -> mielikuvitus, pitkäjänteisyys, roolit – lapsen persoonallisuus, 
luonteenomainen tapa toimia -…” (0854, 22 lasta/esiopetus, 2E, 4M) 
 
- oppimisympäristöstä: 
”Lasten/lapsen kykyä toimia kyseisessä oppimisympäristössä, siis kartoittaa myös 
mahdollisia muutostarpeita oppimisympäristössä ja aikuisten toiminnassa.” (1089, 12 lasta, 
6E, 3M) 
 
- tarpeista: 
”… - mikä on lapselle vaikeaa, mikä helppoa-mihin lapsi tarvitsee aikuisen tukea, missä taas 
pärjää itsenäisesti.” (1087, 15 lasta/alle 3-v, 1E, 4M) 
”…-Kehityksen edistymisestä tai mahdollisesta taantumisesta” (0105, 13 lasta, 5E, 3M) 
”… mitä lapsi hallitsee ja mitä on harjoiteltava. Lapsen lähikehityksen vyöhyke, 
missä lapsi tarvitsee osaavamman tukea.” (1251, 6 lasta, 6E, 2M) 
 
- tunteista: 
”…viihtymisestä – iloista/suruista – onnistumisen/epäonnistumisen kokemuksista” (0907, 21 
lasta, 1E, 2M) 
”Mikä lasta ilahduttaa, suututtaa, turhauttaa” (1087, 15 lasta/alle 3-v, 1E, 3M) 
 
-kiinnostuksen kohteista: 
”Tietoa lapsen ajatusmaailmasta ja asioista, jotka askarruttavat häntä.” (0189, 23 lasta, 5M) 
 
Lisäksi muuta tietoa saatiin: 
 
- toiminnan suunnitteluun liittyvistä asioista: 
”…vastaako meidän tiimin toiminta lasten tarpeita.” (1331, 11 lasta/alle 3-v, 1E, 2M) 
”Kiinnostaako toiminta lasta/lapsia. Voisiko/tulisiko aihetta käsitellä lisää ja toimintaa 
jatkaa toistekin. Miten toiminta sujuu.” (0666, 22 lasta, 1E, 1M) 
”…siis kartoittaa myös mahdollisia muutostarpeita oppimisympäristössä ja aikuisten 
toiminnassa.” (1089, 12 lasta, 6E, 3M) 
”Päivittäisen lapsihavainnoinnin tarkoituksena on, että voimme suunnitella ja toteuttaa 
lapsen omista tarpeista lähtevää toimintaa.” (1051, 22 lasta, 4E, 1M) 
 
- muutoksista lapsiryhmässä: 
”Kun ryhmään tulee uusia aikuisia tai lapsia.” (1044, 13 lasta, 5E 1M) 
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B12. Jos ette hanki tietoa yksittäisestä lapsesta tai lapsiryhmästä toiminnan 
ohessa tapahtuvien havaintojen avulla, niin kertokaa, miksi ette. 
 
Ei ole aikaa 
”Vapaan toiminnan havainnointi jää usein luvattoman vähälle siksi, että sen aikana on 
valmistettava tulevaa toimintaa, tehdä kirjallisia töitä, korjailla leluja, uudistettava 
pedagogista ympäristöä, hankittava tarvikkeita ryhmään jne…” (0608, 13 lasta, 1E, 7M) 
 
Henkilökuntaa liian vähän 
”Jos henkilökuntaa on poissa, toimintaa on hankala järjestää pienryhmissä. Suurta määrää 
lapsia ohjatessa huomio menee tilanteen ohjaamiseen ja sen hallintaa.” (1145, 20 
lasta/esiopetus, 4M) 

 
 
2. 3  Vapaa havainnointi  
 

Kaupunkien väliset erot : Kuinka usein(1=päivittäin,2=viikottain ) 
vapaa havainnointi (F= 3,402, p= .017,  tilastollisesti merkitsevä)

 
 
B13 Päivähoidon toiminnassa tiimissänne hankitaan tietoa yksittäisestä lapsesta 
ja lapsiryhmästä vapaan havainnoinnin avulla. (Tarkoittaa muusta toiminnasta 
irrotettua erillistä havainnointia, jossa kasvattaja keskittää määrätietoisesti huomionsa 
pidemmäksi ajaksi tiettyyn/tiettyihin lapsiin.) 
 
B16. Jos hankitte tietoa muissa tilanteissa (seuraavien lisäksi: perushoito, ohjattu 
toiminta, vapaa toiminta), niin millaisissa? 
 
Pienryhmätilanteissa toimimisen yleensä todetaan helpottavan lasten huomioimista. 
Omahoitaja vastaa yleensä ”omien lasten” havainnoinnista. Myös  
vuorovaikutusleikkiryhmä ja kahdenkeskiset tehtävätuokiot mainitaan  toimivina 
havainnontitilanteina. 
”Terapioihin osallistumiset sekä muun tahon kuin päivähoidon järjestämä toiminta, videot 
terapioista.” (0728, 12 lasta, 6E, 1M) 
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”Suomi toisena kielenä kerho” (0768, 18 lasta, 2E, 7M) 
”Toimimme pienryhmissä, joka mahdollistaa paremmin havainnoinnin. Tarkoituksena on 
myös järjestää kili-kerhoa keväällä ja viime kaudella kokoontui vuorovaikutusleikkiryhmät.” 
(0990, 20 lasta, 7M) 
”Erityisesti omahoitaja ryhmissä. Omahoitaja vastaa ”omien lasten” jatkuvasta 
havainnoinnista.” (1439, 12 lasta/alle 3-v, 2 M) 
 
B17. Mitä tietoa saatte lapsista vapaan havainnoinnin avulla? 
 
Vapaan havainnoinnin avulla saadaan tietoa lapsen / lasten 
 
- sosiaalisesta kehityksestä: 
”Toimiminen muiden lasten kanssa tuo tietoa mm. lapsen vuorovaikutustaidoista ja 
sosiaalisista taidoista.” (0990, 20 lasta, 7M) 
”Miten lapsi käyttäytyy ryhmän jäsenenä, miten hän reagoi eri tilanteissa ja miten selviää 
niistä.” (1080, 14 lasta 2E, 8M) 
 
- kielellisestä kehityksestä: 
”Puheen kehityksen taso.” (0116, 20 lasta/alle 3-v) 
”Järjestetään pienelle lapsiryhmälle (3-4 lasta) toimintaa, joka on suunniteltu erityisesti yhtä 
lasta ajatellen esim. saksien käytön tukeminen askarreltaessa tai sanojen opettelu kirjaa 
luettaessa.” (1513, 16 lasta/alle 3-v) 
 
- motoriikasta: 
”Liikuntahavainnointi (motoriset taidot, innostuneisuus, rohkeus, ennakkoluulottomuus)” 
(0504, 12 lasta/ alle 3-v, 2M) 
”Fyysinen kehitys ja terveys.” (1564, 22 lasta/alle 3-v, 1E, 4M) 
 
- erityisen tuen tarpeesta: 
”Toimintakauden alussa jos emme vielä tunne lapsia, tarkempi havainnointi on tarpeen. 
Tarkkailemme erityisesti kevätkauden alussa niitä lapsia jotka ovat menossa koulupsykologin 
arviointiin, tai jotka tarvitsevat muuta erityistä tukea ja koulun aloittamiseen liittyviä 
jatkotoimia. Yksilöllisellä havainnoinnilla saadaan tarkkaa tietoa lapsen senhetkisistä 
taidoista ja kehitystasosta.” (0119, 21 lasta, 4E, 3M) 
”Tarvitseeko lapsi tukea tai ohjausta esim. puheterapeutille. tarvitseeko lapsen perhe tukea 
tai ohjausta esim perheneuvolaan.” (0157, 13 lasta/alle 3-v, 4M) 
”Tietoja hankitaan esim. kuntoutussuunnitelmaa varten tai muuten jos on noussut huoli 
lapsesta.” (0551, 22 lasta, 3E, 3M) 
 
- kehityksestä: 
”Lapsen vapaan toiminnan havainnointi kertoo lapsesta paljon.” (0501, 21 lasta, 1M) 
”Lapsen sosiaalisuudesta, fysiikasta, kielellisestä kehityksestä, lapsen yhteistyökyvystä 
ryhmässä.” (1066, 21 lasta, 3M) 
 
Lisäksi muuta tietoa saatiin 
 
-pienryhmistä 
”Pienryhmätoiminnan tilanteista (0073, 13 lasta/alle 3-v) 
 
-leikistä: 
””Kiukuttelevan lapset kohdalla, mistä kiukuttelu saa alkunsa (onko siinä 
johdonmukaisuutta), minkälaiset asiat tiettyjä lapsia kiinnostavat (millaiset leikit jne.) 
tarkoituksena on havainnoida, miten lapsi toimii erilaisissa tilanteissa, millainen on 
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ryhmädynamiikka (määräilijä, vetäytyjä jne.) mistä lapset keskustelevat keskenään.” (0016, 
19 lasta, 3E, 5M) 
”Lapsen leikkitaidoista, sosiaalisista taidoista, kommunikointitaidoista.” (23 lasta/esiopetus, 
1E) 
”Kuka tekee aloitteita leikissä, kuka on rohkeasti mukana, kuka vähemmän rohkeammin, kuka 
johtaa/ohjaa leikin kulkua, kuka tarvitsee kannustusta muiden kanssa toimimiseen jne.” 
(0882, 10 lasta, 1E, 2M) 
 
B18. Jos ette hanki tietoa lapsista tai lapsiryhmästä vapaan havainnoinnin 
avulla, niin kertokaa miksi ette. 
 
Ei ole tarvetta 
”Lapsiaines ei vaadi tällä hetkellä erityistä havainnointia.” (0441, 12 lasta/alle 3-v, 2M) 
”Koemme ettei meillä ole tarvetta siihen.” (0829, 12 lasta, 5E, 2M) 
 
Ei ole aikaa 
”Tärkeä työväline, mutta tuntuu ettei siihen ole riittävästi aikaa. (0757, 14 lasta/alle 3-v, 1E) 
”Ajanpuute isossa ryhmässä.” (1333, 16 lasta,  1E, 4M) 
”Ajanpuutteen vuoksi; aikaa vie pois laasten havainnoinnista siivous, ruokien laitto sekä 
pyykkäys.” (1388, 16 lasta, 2M) 
”Tiimimme on uusi ja haemme vielä yhteisiä, meille hyviä toimintatapoja tehdä töitä yhdessä. 
Meillä ei ole ollut riittävästi aikaa paneutua asiaan. Emme tiedä, kuinka paljon päiväkodissa 
esim. on valmista materiaalia alle 3-vuotiaiden havainnoinnin avuksi.” (0944, 12 lasta, 1E, 
3M) 
 
Henkilökuntaa liian vähän 
”Koemme vaikeaksi järjestää vapaata havainnointia nykyisellä henkilökunnalla.” (0229, 15 
lasta, 3E, 7M)  
”Siksi kun on pienten ryhmä ja henkilökunta ei riitä yhtä lasta kyttäämään.” (0022, 15 
lasta/alle 3-v, 4M) 
” Ryhmästä puuttunut lto yli 6 kk 1-2 sijasta ryhmässä ei mahdollista irrottautua ryhmästä 
havainnoimaan lasta.” (0671, 19 lasta, 1E, 7M) 
”Ryhmässä ei ole henkilökuntaa niin riittävästi, että siitä voisi joku jäädä tekemään 
yksittäisestä lapsesta havainnointia.” (0513, 14 lasta/alle 3-v, 4M) 
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2.4 Ennalta jäsennelty, lasten osaamista koskeva 
havainnointi 
 

Kaupunkien väliset erot : Kuinka usein(1=päivittäin,2=viikottain, 
3=kuukausittain ) ennalta jäsennelty lasten osaamista koskeva 

havainnointi(F= 3,863, p= .009,  tilastollisesti merkitsevä)

 
B19 Päivähoidon toiminnassa tiimissänne hankitaan tietoa yksittäisestä lapsesta 
ja lapsiryhmästä ennalta jäsennellyn, lasten osaamista koskevan havainnoinnin 
avulla? (Tarkoittaa jokaisen lapsen kanssa samanlaisena toistuvaa havainnointia, 
jossa systemaattisesti ja ennalta sovitusti seurataan lapsen toimintaa ilman erillistä 
mittaria tai testiä, esimerkiksi motoriset taidot: hyppääminen) 
 
B22 Jos hankitte tietoa muissa tilanteissa (seuraavien lisäksi: perushoito, ohjattu 
toiminta, vapaa toiminta), niin millaisissa? 
 
Tietoa hankitaan erilaisilla retkillä ja liikuntaan liittyvissä toiminnoissa. 
Esiopetusikäisten lasten kohdalla mainittiin henkilökohtaisen esiopetussuunnitelman 
teko, jossa omina osioina ovat itsearviointi sekä lasten lasten osaamista kartoittavat 
esikoulutehtävät toimintakauden alussa ja lopussa. Erityistä tukea tarvitsevien lasten 
lapsikohtaiset suunnitelmat ja niihin liittyvät suunnitelmien laadinta- ja 
seurantapalaverit saivat myös mainintoja. Lasten kanssa käytäviä kahdenkeskisiä 
haastatteluita dokumentoidaan ja leikkitilanteita sekä niiden sosiaalisia suhteita 
havainnoidaan. 
 
B23. Mitä tietoa saatte lapsista ennalta jäsennellyn, lasten osaamista koskevan 
havainnoinnin avulla? 
 
Ennalta jäsennellyn, lasten osaamista koskevan havainnoinnin avulla saadaan tietoa 
lapsen / lasten 
 
- sosiaalisesta kehityksestä: 
”Sosiaalisten taitojen kartoitus, …, miten toimii ryhmässä.” (0215, 21 lasta, 2M) 
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- kielellisestä kehityksestä: 
”Lapsen kielellinen kehitys, vuorovaikutustaidot…” (0096, 17 lasta, 1E, 4M) 
  
- motoriikasta: 
”Tällä tavalla on hankittu tietoa mm. liittyen ennemminkin juuri motorisiin/hienomotorisiin 
taitoihin. Kun lapsia on paljon, on vaikea muistaa kunkin lapsen taitotasoa. Havainnointi ja 
ylöskirjaaminen helpottaa realistisen kokonaiskuvan muodostamisessa lapsesta ja tuo esiin 
esim. seikkoja, joissa lasta voisi olla hyvä harjaannuttaa. Tarkempi havainnointi on erityisesti 
siinä hyvä, että sen avulla voi ehkäistä ennakkokäsitysten vaikutusta mielikuvaan lapsesta. 
Esim. jostain lapsesta on saattanut saada mielikuvan vaikkapa liikunnallisena ja motorisesti 
taitavana ja tällöin saattaa jokin selväkin poikkeama tästä mielikuvasta jäädä 
havaitsematta.” (1524, 22 lasta, 1E, 8M) 
”Ja esimerkiksi liikuntatuokioilla lasten karkeamotoriset taidot ja kädentaidoissa lasten 
hienomotoriset taidot, kuten saksiote ja kynäote.” (1371, 23 lasta, 4M) 
 
- kognitiivisista taidoista: 
”Esiopetussuunnitelman havainnointeja varten tarvittavaa tietoa. Tietoa kouluvalmiuksista: 
millä osa-alueilla lapsi tarvitsee tukea ja harjoitusta.” (1209, 18 lasta/esiopetus, 1E) 
 
- kehityksestä: 
”Esikoululaisia havainnoidaan 3 kertaa vuodessa, pohjana ”Havainnointilomake 
esiopetuksen suunnittelun tueksi ja lapsen kokonaiskehityksen havainnoimiseksi” (liite lapsen 
esiopetuksen suunnitelmaan) ja ryhmämme 5-vuotiaita puolivuosittain, jolloin pohjana 
lomake ”havainnointi, 3-5-vuotias” lapsen vasusta.” (1672, 30 lasta, 1E, 1M) 
”Varhaiskasvatussuunnitelman havainnointilomake” (1474, 21 lasta/esiopetus, 10M) 
”Espoon kaupungin käytössä olevien kaavakkeiden avulla, jotka ovat osa 
varhaiskasvatussuunnitelmaa ja lapsen esiopetussuunnitelmaa.” (1675, 22 lasta/esiopetus, 
3E, 2M) 
”Ryhmässä on käytössä oma lomake, joka täytetään lapsista, joista jollakin lailla ollaan 
huolissaan tiimissä.” (0016, 19 lasta, 3E, 5M) 
”lasten taidot suhteessa ikäisiinsä, mahdolliset poikkeavuudet tulevat paremmin esiin.” 
(0957, 16 lasta/alle 3-v, 5E) 
 
Lisäksi muuta tietoa saatiin 
 
- matemaattisista taidoista: 
”…kuinka lapsi osaa vertailla eri ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja kuinka hän tuntee 
esim. numeroita ja värejä.” (0970, 22 lasta, 2M) 
 
B24. Jos ette hanki tietoa lapsista tai lapsiryhmästä ennalta jäsennellyn, lasten 
osaamista koskevan havainnoinnin avulla, niin kertokaa miksi ette? 
 
Ei ole tarvetta 
” Mielestämme ”mittarit” ovat korvien välissä, jatkuva havainnointi päivittäisissä tilanteissa 
korvaa mittarit ja ennalta suunnitellut lomakkeet.” (1197, 22 lasta/esiopetus, 4E, 10M) 
”Ei ole ollut tarvetta/Emme koe tätä menetelmää hyväksi.” (1263, 23 lasta) 
”Emme tunne tarvetta ko. toimintaan.” (1270, 19 lasta, 1E, 3M) 
”Lasten yksilölliset Vasut ohjaavat arviointia enemmän.” (1315, 15 lasta, 2E, 3M) 
 
Ei ole aikaa 
”Ryhmässä jatkuvaa havainnointia, mutta ei systemaattista kirjaamista, ajanpuute.” (0943, 
14 lasta) 
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Ei ole lomaketta 
”Ei ole sovittu yhtenäistä virallista kaavaketta minkä mukaan päivähoidossa toimittaisiin.” 
(1272, 18 lasta, 1M) 
”Koska meillä ei ole mitään lomaketta, joka täytettäisiin kaikista lapsista.” (1544, 21 lasta, 
1E, 4M) 
”Emme juurikaan ennalta jäsentele toimintaa, vaan toimimme paljon spontaanisti.” (1545, 
15 lasta, 2E)  
 
 

2.5 Testit ja strukturoidut mittarihavainnoinnit 
 

Kaupunkien väliset erot : Kuinka usein(4=neljännesvuosittain, 5= 
puolivuosittain ) testit ja strukturoidut mittarihavainnoinnit (F= 

0,792, p= .498, ei tilastollisesti merkitsevä)

 
B25. Päivähoidon toiminnassa tiimissänne hankitaan tietoa yksittäisestä lapsesta 
ja lapsiryhmästä testeillä ja/tai strukturoiduilla mittarihavainnoinneilla? (Testit 
tarkoittavat lasten toimintaan, mieltymyksiin ja kehityksen arviointiin käytettäviä 
testejä, esimerkiksi kettu-testi, Lumiukko-testi, KTP-testi. Strukturoitu 
mittarihavainnointi tarkoittaa havainnointia erityistä tarkoitusta varten kehitettyä 
mittaria käyttäen, esimerkiksi Lis-yc.)  
 
B28. Jos hankitte tietoa muissa tilanteissa (seuraavien lisäksi: perushoito, ohjattu 
toiminta, vapaa toiminta), niin millaisissa? 
 
Tietoa hankitaan erityislastentarhanopettajan, alue-erityislastentarhanopettajan tai 
kiertävän erityislastentarhanopettajan kautta. Lisäksi mainitaan neuvola, 
neuvolapsykologi, koulupsykologi, puheterapeutti sekä erikseen sovitut testituokiot. 
 
B29. Mitä tietoa saatte lapsista testien ja strukturoidun mittarihavainnoinnin 
avulla?  
 
Testien ja strukturoitujen mittarihavaintojen avulla saadaan tietoa lapsen / lasten 
 
- kielellisestä kehityksestä: 
”Äidinkielen ja suomenkielen tasoa.” (0796, 19 lasta, 2E, 8M) 
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”Saamme tietoa lapsen kielen kehityksestä ja sanavarastosta” (0605, 13 lasta/esiopetus, 4E, 
5M) 
 
- motoriikasta: 
”Kynäote ja kätisyys” 0648, 22 lasta/esiopetus, 1E, 3M)  
 
- erityisen tuen tarpeesta: 
”Käytämme ryhmässämme Kettu- ja Lukiukkotestejä selvittääksemme mm. lasten kielelliset 
valmiudet ja sen onko tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin erityispäätöksiä varten” (0287, 25 lasta) 
 
- kehityksestä: 
”Saamme tietoa lasten kasvusta ja kehityksestä” (0501, 18 lasta/alle 3-v, 1M) 
”Saamme tietoa yksittäisen lapsen kokonaiskehityksestä tai kielellisestä kehityksestä 
suhteessa muihin lapsiin. Pystymme myös vertaamaan tuloksia ja näkemään onko kehitystä 
tapahtunut.” (0588, 13 lasta, 5E) 
 
Lisäksi muuta tietoa saatiin 
 
- ymmärtämisestä: 
”Käsitteiden ymmärtäminen” (0193, 22 lasta/esiopetus, 2E, 6M) 
”… ohjeiden ymmärtämisestä ja noudattamisesta”( 0221, 21 lasta, 2E, 1M) 
 
- matemaattisesta ajattelusta: 
”…matemaattisten käsitteiden ymmärtämisestä,…” (0136, 24 lasta/esiopetus, 2E, 1M) 
” …lukumäärien hallitseminen …” (1305, 23lasta/esiopetus, 3E) 
 
Näiden lisäksi tietoa saadaan muun muassa sosiaalisista taidoista, kouluvalmiuksista, 
kuuntelu taidoista, hahmottamisesta, motorisista taidoista, työskentelytaidoista ja 
keskittymisestä 
 
Mitä testejä ja mittareita käytätte? 
 
Runsaasti mainintoja saivat seuraavat testit ja mittarit: 
 
- Kettu-testi 
”Teemme kettu-testejä maahanmuuttajataustaisille (S2-lapset). Vain suomea äidinkielenään 
puhuville teemme testin silloin, kun huoli nousee lapsen kielellisiin taitoihin ja 
ymmärtämiseen.” (0149, 21 lasta, 1E, 9M) 
”Kettu-testi tehdään suomenkielisille lapsille 3-vuotiaille lapsille ja noin puolen vuoden 
välein maahanmuuttajataustaisille lapsille, jotta saadaan tietoa heidän suomenkielen 
kehityksestään.” (1093, 21 lasta, 8M) 
”Kettu-testi finns inte på svenska” (0151, 12 lasta ,1E, 6M) 

 
- Lumiukko-testi 
”Suomi II opettaja tehnyt ryhmämme lapsille kielellisiä testejä esim. Kettu ja Lumiukko.” 
(1414, 12 lasta, 5E, 3M)   
 
- KTP-testi 
“KPT (suhdekäsitteet, lukumäärät, geometria, muisti, keskittyminen ja tarkkaavaisuus, 
hienomotoriikka)” (0039, 23 lasta/esiopetus, 6E, 5M) 
 
 



 16

- ”Kouluvalmiustehtävät (ns. Turun testi)” 
”Kouluvalmiuden tehtävistö (Turun mallin mukaan), joka tehdään jokaiselle espoolaiselle 
eskarille tammikuussa 2008 viikolla 2: mittaa kehityksen eri osa-alueita ja pisteytyksen 
perusteella mietitään, onko tarvetta mennä jatkotutkimuksiin koulupsykologille.” (0630, 11 
lasta, 5E, 4M) 
 
- 3-v. neuvolakaavakkeet 
”Neuvolan kanssa tehtävä 3v. kaavake on ehkä tietynlainen ”testi”-kaavake, jota kyllä 
käytetään lapsen täyttäessä 3 vuotta. Kaavakkeessa kartoitetaan lapsen 3v. kehitystilanne. 
(0904, 15 lasta/alle 3-v) 
 
- 5-v. neuvolakaavakkeet 
”Viisivuotiaille tehdään Espoon KEHU-tehtävistö yhteistyössä neuvolan kanssa.” (1430, 22 
lasta, 3M) 
 
Jonkin verran mainintoja saivat seuraavat testit ja mittarit: 
 
- KEHU, MAVALKA, S2-seurantalomake, Karppasen testi (äänneleikit), MAKEKO, 
VARSU, Breuer Weuffen, TIKKI- kansion tehtävät, KILI, Päiväkoti portaat, Kita-
kartoitus. 
 
Yksittäisiä mainintoja saivat mm. seuraavat testit ja mittarit: 
 
- Lapsen omakuvan piirtäminen, Allu-testi, MOT, Boehmin- peruskäsitetesti, Nuori 
Suomen motorisen kehityksen havainnointikaavake, motoriikan havainnointi (MTI), 
´Kummi 3´ kielellisen tietoisuuden kartoitus, Kieliharava (kielenkehityksen 
arviointikaavake), itse laadittu materiaali, cor tyyppistä havainnointia, li-syc, Itpan 
tehtäviä, lukukäsitetesti 6v. (H:gin yliopisto), Toukkotaitomittari, Hollolan 
esiopetussuunnitelman lapsihavainnointikaavake, sosiogrammi, Niilo Mäki instituutin 
kielellisten valmiuksien tehtävistö sekä koulutehtävistö, varhaiskasvatussuunnitelman 
keskustelulomakkeen pohjalta arviointi ja Audilex (tehdään tietokoneella). 
 
B30. Jos ette hanki tietoa testien ja strukturoidun mittarihavainnoinnin avulla, 
niin kertokaa miksi ette. 
 
Ei ole tarvetta 
”… kyseessä on alle 3-vuotiaiden ryhmä, jossa ei ole ollut tarvetta ko. havainnointiin.” 
(0512, 11 lasta, 2M) 
”Ei ajankohtaista tämänikäisille.” (0007,12 lasta/alle 3-v, 3M) 
”Ei ole tällä hetkellä erityishoitoa tarvitsevia lapsia,…” (0472, 12 lasta/alle 3-v) 
”Lapsiryhmän ikäjakauma 3-5-vuotiaat, ei tarvetta strukturoituun mittarihavainnointiin...” 
(0475, 23 lasta, 3E) 
 
Ei ole päivähoidon työntekijän tehtävä 
”Tuleeko alle 3-vuotiaista hankkia tietoa testien avulla?” (0291, 14 lasta/alle 3-v, 1M) 
”Mielestämme ei ole tarpeellista, ei ole päiväkodin tehtävä.”  (0042, 18 lasta, 1M) 
”Kukaan ei ole sanonut, että pitäisi tehdä.” (0509, 15 lasta, 1E)  
 
Koulutus puuttuu 
”Meillä ei ole kyseiseen asiaan kokemusta eikä olla saatu koulutusta.” ( 047, 18 lasta, 1E) 
“Saknas tester på svenska, Brist på skolning” (0683, 15 lasta, 9M) 
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Ei ole opettajaa 
”Ryhmässämme ei ole opettajaa, joten emme ole voineet edes testata lapsia.” (0179, 12 
lasta/alle 3-v, 4M) 
”Emme käytä testejä ei opea ryhmässä.” (0535, 21lasta, 3E, 7M) 
”Ryhmästä puuttuu tällä hetkellä lastentarhanopettaja, muilla tiimin jäsenillä ei ole 
koulutusta aiheesta.” (1151, 17 lasta, 1E) 
 
Uusi idea/ajattelemme asiaa 
”Hyvä kysymys????, Laittoi tiimimme ajattelemaan asiaa, paneudumme vasta edes paremmin 
asiaan.” (0765, 21 lasta/esiopetus, 3E, 6M) 
 
Ei ole aikaa 
”Ajan puutteen vuoksi” (0542, 19 lasta) 
 
Henkilökuntaa liian vähän 
”Henkilökuntaa liian vähän lapsiryhmän vaativuuteen nähden” (0622, 20lasta, 2E, 8M) 

 
 
2.6 Lapsen kanssa käytävät vapaamuotoiset keskustelut 
 

Kaupunkien väliset erot : Kuinka usein(1=päivittäin,2=viikottain ) 
lapsen kanssa käytävät vapaat keskustelut (F= 5,049, p= .002,  

tilastollisesti merkitsevä)

 
 
 
B31. Päivähoidon toiminnassa tiimissänne hankitaan tietoa yksittäisestä lapsesta 
ja lapsiryhmästä lapsen kanssa käytävien keskustelujen avulla. (Tarkoittaa 
aikuisen ja lapsen/lasten välistä vapaata keskustelua, jolloin aikuinen keskittää 
huomionsa yhteen lapseen/pienryhmään/koko ryhmään.) 
 
B34. Jos hankitte tietoa muissa tilanteissa (seuraavien lisäksi: perushoito, ohjattu 
toiminta, vapaa toiminta), niin millaisissa? 
 
Vapaata keskustelua käydään paljon perushoitotilanteissa, esimerkiksi ruokailussa, tai 
aamulla lapsen tullessa päiväkotiin.  
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”Lapsen maailmasta – mieltymyksistä – huolen aiheista – puheen kehityksestä – onko puhe 
ymmärrettävää ja pysyykö lapsi asiassa – ruokapöytäkeskustelut on todella antoisia” (1000, 
12 lasta, 5E) 
Vastaajien mukaan siirtymätilanteissa on luontevaa keskustella lasten kanssa. Kun 
kävellään paikasta toiseen: ulkoilu-kävely liikuntahallille, luonnossa liikkuminen, 
päivittäin kävellessä päätalolle, retkillä käsikkäin, hississä jne. Siirtyminen 
toiminnasta toiseen luo hetkiä, jolloin keskustelut viriävät. Kun odotellaan aamupiirin, 
pienryhmän, lepohetken, yksilöohjaustilanteen, lukuryhmän, omahoitajan 
pienryhmähetken, päivittäinen laulupiirin, satutuvan, muksuoppikeskustelun, juhlan, 
vuorovaikutusleikin (theraplay), tarinateatterin, lapsikokouksen tai vaikka eskarin 
alkua, ajan voi käyttää keskusteluun. 
”Retkillä usein pitkiä keskusteluja käveltäessä muutaman lapsen kanssa: Perhe, mieltymykset, 
kiinnostuksen kohteet..” ( 0234, 21 lasta, 2E, 5M) 
”Pienryhmätoimintapäivänä on mahdollisuus keskustella yksittäisen lapsen kanssa kaikkea 
mahdollista maan ja taivaan väliltä ” (0462, 21 lasta, 3E) 
”Kahden kesken lapsen ja aikuisen kanssa käyty keskustelu erillisessä tilassa” .( 0135, 24 
lasta, 2E, 1M) 
 
Vapaan ja spontaanin toiminnan aikana (pelatessa, piirrellessä, kotileikki, kampaamo) 
lapsen kanssa keskusteltaessa koettiin tästä saatavan tietoa. Lapsi voi istua sylissä tai 
leikkiä toisten lasten kanssa. 
”Saamme tietoa myös siitä, miten paljon lapset havainnoivat ympäristöään ja tapahtumia” 
(0203, 14 lasta, 1E, 1M) 
 
Tietoa lapsesta saadaan myös ohjatun toiminnan tai sovittujen keskustelujen aikana. 
Esimerkkeinä mainittiin leops –keskustelut, lasten kansioiden työstäminen sekä 
käsitekarttojen tekeminen. Joskus myös akuutit tilanteet ja niiden selvittäminen tuovat 
lisää tietoa lapsesta. 
”He haluavat välillä ihan rauhassa saada yksilöllistä huomiota ja sitä he saavat. Se voi olla 
ihan yksinkertaisesti ihastelua lapsen vaatteista, leluista tai kuunnella mitä lapsi on on tehnyt 
lähiaikoina, lapsille tärkeistä asioista, välillä heidän tuntemuksistaan omiin sisaruksiin ja 
vanhempiin. Tunteista, jotka me sitten puhumme vanhemmille ja pohdimme yhdessä mitä voisi 
tehdä. Ystävyyssuhteista ja niiden merkityksistä. Kaikkea mahdollista maan ja taivaan välillä, 
kaikki lähtee kuitenkin lapsen halusta puhua tai, että näemme lapsen käytöksestä sen, että hän 
haluaa nyt syliin puhumaan. Keskustelut käydään usein niin, että lapsi on aikuisen sylissä.” ( 
0554, 11 lasta, 4M) 
 
Vuorohoitoryhmässä koettiin olevan paljon erilaisia tilanteita (iltatoimet, iltapala) 
keskusteluihin. 
”Erityisesti vuorohoitoryhmässä on päivän mittaan tilanteita joissa ollaan yhdessä 
kodinomaisesti ja keskustellaan paljon lasten kanssa. Keskustelut kertovat ilmaisutaidon 
lisäksi lasten ajatuksista, tunteista, kiinnostuksen kohteista” (1009, 24 lasta, 1E, 4M) 
 
Keskusteluja käydään lapsen kanssa päiväkodin lisäksi myös kotikäynneillä. 
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B35. Mitä tietoa saatte lapsista vapaamuotoisten keskustelujen avulla? 
 
Vapaamuotoisten keskustelujen avulla saadaan tietoa lapsen / lasten 
 
- perheestä: 
Lasten kanssa vapaamuotoisissa keskusteluissa saadaan tietoa lapsen kotitaustaan 
liittyvistä asioista, esimerkiksi tämän vanhemmista ja isovanhemmista. Lapset 
kertovat myös kuulumisistaan, vapaa-ajan vietostaan ja mielenkiinnon kohteistaan. 
”Lapsen ajatuksista, tunteista ja kotitilanteista ”äidillä on vieläkin iso maha”.  (1031, 17 
lasta, 2E, 8M) 
Lapset tuovat keskusteluissa esiin lempileikkejään sekä sitä, miten he katsovat tv:ta ja 
videoita. He kertovat toiveistaan, unelmistaan ja mielialoistaan (pelot, surut, ilot ja 
rakkaudet). Elämän koko kirjo rakkauksineen, kuolemisineen ja läheisten 
raskauksineen käy keskusteluissa ilmi, samoin  aikuisten kanssa jaetaan ”pipit” ja 
haetaan turvaa.  
”..lapselle tärkeistä asioista: pipit, hampaan irtoaminen, uudet vaatteet, kyläily...” (1077, 20 
lasta, 4M)  
 
- kehityksestä: 
Keskustelemalla lasten kanssa henkilökunta saa tietoa ryhmänsä lasten kehityksestä. 
Kuvaamalla käsityksiään asioita hei tuovat ilmi, miten he ajattelevat, päättelevät, 
muistavat ja oivaltavat. Aikuiset hahmottavat, miten lapsi ilmaisee itseään, 
ymmärsikö hän esim. luetun sadun ja eteneekö hänen ajattelunsa loogisesti. 
Työntekijä saa tietoja, joiden avulla hän voi arvioida lapsen henkistä kehitystasoa, 
älykkyyttä, uusien asioiden yhdistämistä aiempaan ja esim. toden puhumista. Esiin 
tulevat myös metakognitiot, omien toimien tutkimisen taito ja se miten lapsi 
hahmottaa aikaa, ratkoo ongelmia, syy- ja seuraussuhteita ja minkälainen 
jäsentelykyky hänellä on.  
”Saamme tietoa lapsen puheen kehityksestä, miten lapsi ymmärtää ja käsittää asioita. 
Huomaamme myös, onko keskustelu etenevää, vastaako lapsi järkevästi esitettyihin 
kysymyksiin.” (0587, 13 lasta, 5E) 
”Miten lapsi osaa ilmaista omia näkemyksiään, tunteitaan ja ajatuksiaan, sekä miten hän on 
oppinut tulkitsemaan myös omia toimiaan (metakognitio” ) ( 0313, 12 lasta, 5E) 
 
- kielellisestä kehityksestä: 
Keskustelun aikana työntekijä voi tehdä havaintoja lapsen kielellisistä ja 
vuorovaikutustaidoista, kielitaidosta, verbaalisesta kehityksestä, käsitteiden 
ymmärtämisestä, artikulaatiosta, sanavaraston laajuudesta, lausemuodostuksesta, 
persoonapronominien taivutuksesta, kyvystä kuunnella ja ottaa vastuuta, 
keskustelutaidoista tai esim. suunvuoron antamisesta. 
 ”Tietoa esiopetusikäisen lapsen kouluvalmiudesta, lähtötasosta esiopetusvuoden alussa, 
matemaattisten käsitteiden ymmärtämisestä, suomen kielen taidosta, kädentaidoista” (0135, 
24 lasta, 2E, 1M) 
 
- tunteista: 
Juttelemalla lapsen kanssa henkilökunta saa tietoa hänen moraalin kehityksestään, 
oikean ja väärän ymmärtämisestään. Henkilökunta kertoi saavansa tietoa myös tunne-
elämän kehityksestä, tunnetaidoista ja empatiataidoista, peloista ja persoonallisesa 
tavasta käydä läpi tunteitaan. 
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- oppimisesta: 
Vastauksista kävi ilmi, että henkilöstö koki saavansa tietoa myös lapsen 
keskittymiskyvystä, onko hän ajatuksissaan läsnä ja pysyykö hän asiassa. 
Keskusteluissa ilmenevät myös monenlaiset taidot. 
”Lapsen mielenkiinnon kohteista, tietoa hyödynnetään mm. jos lapsella vaikeuksia motoriikan 
osalta, voidaan lasta motivoida harjoittamaan taitojaan itselleen mielekkäällä tavalla. 
Kahdenkeskisissä keskusteluissa lapsi usein myös kertoo mieltä painavista asioista.” (0380, 
24 lasta, 5M) 
 
- luonteesta: 
Keskusteluissa välittyy myös lapsen persoonallisuuteen liittyvää tietoa: tietoa siitä, 
millainen hänen persoonallisuutensa on, minkälainen huumorintaju ja tapa olla 
vuorovaikutuksessa tai vireystila hänellä on. Vastaajat kertoivat saavansa tietoa lasten 
verbaalista ja nonverbaalista ilmaisusta, esiintymistaidosta ja kontaktinottotavoista 
sekä suhteesta keskustelevaan aikuiseen. 
”Miltä tuntuu ja mistä tykkää, mitä tehneet... tietoa ei ehditä kirjaamaan ja se unohtuu.”  
( 1462, 14 lasta, 2E, 2M) 
 
- toiminnan suunnitteluun liittyvistä asioista: 
Vastaajat kertoivat saavansa keskusteluissa palautetta lapselta toiminnan suunnittelua 
varten sekä toiveita tekemisten suhteen. Samalla saadaan tietoa ryhmädynamiikasta ja 
lapsen omasta asemasta lapsiryhmässä. 
”....lapselta saa vastauksia ja palautetta suoraan. Joskus paremmin kuin vanhemmilta. 
”(1061, 22 lasta, 1M) 
”Opitaan tuntemaan lasta paremmin ja siitä on apua monissa tilanteissa. Se tuo hauskuutta 
yhdessäoloon, mutta myös vinkkejä ongelmanratkaisutilanteisiin.” (1153, 29 lasta, 8M) 
”Lapsen kanssa keskustellessa hänestä saa hyvinkin kokonaisvaltaisen kuvan. Tämä 
yhdistettynä vanhempien tietoon ja omiin havainnointeihin luo hyvän pohjan lapseen 
tutustumiseen.” ( 0158, 15 lasta, 3E, 5M) 
 
- kulttuurista: 
Vapaamuotoisiset keskustelut käsittelevät usein aiheita, joiden kautta henkilökunta 
saa tietoa myös lasten perhekulttuurista. 
 
B36. Jos ette hanki tietoa vapaamuotoisten keskustelujen avulla, niin kertokaa 
miksi ette. 
 
Keskustelujen kautta saatuun tietoon ei aina luoteta, vaan se suhteutetaan tilanteeseen, 
lapsen ominaisuuksiin, ikään ja kehitystasoon. 
”Lasten ikä ryhmässä on vielä sen verran pieni, että keskustelut lasten kanssa ei anna niin 
paljoa tietoa että sen voisi mainita tiedon lähteenä” (0966, 11 lasta, 1E, 5M) 
”Tämänvuotisessa vilkkaassa ja äänekkäässä ryhmässämme vapaamuotoiset keskustelut 
onnistuvat harvoin jos koko ryhmä on koolla. Parhaat keskustelut aikuisen ja lapsen välillä 
tapahtuvat perushoitotilanteissa jolloin lapsi voi rauhassa ja vapautuneesti kertoa asiansa. 
Lapset kertovat kodistaan, kavereistaan, leikeistään, iloistaan ja murheistaan, kaikesta mikä 
sillä hetkellä mielessä pyörii. Aikuisen on vain oltava herkkänä ja pysähdyttävä 
kuuntelemaan lasta.” (0613, 20 lasta, 2E, 5M) 
”Emme käytä sitä määrätietoisesti tiedonhankintakeinona. Tieto ei aina ole 
totuudenmukaista.” (1187, 20 lasta, 1E, 4M) 
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2.7 Ennalta suunnitellut haastattelut 
 

Kaupunkien väliset erot : Kuinka 
usein(4=neljännesvuosittain,5=puolivuosittain ) ennalta 

suunnitellut haastattelut (F= 2,437 p= .063, ei tilastollisesti 
merkitsevä)

 
B37. Päivähoidon toiminnassa tiimissänne hankitaan tietoa yksittäisestä lapsesta  
ja lapsiryhmästä ennalta suunnitellun haastattelun avulla.  
 
B40. Jos hankitte tietoa muissa tilanteissa (seuraavien lisäksi: perushoito, ohjattu 
toiminta, vapaa toiminta), niin millaisissa? 
 
-Esikoululaisille haastatteluita suoritetaan varsinkin esiopsin kaavakkeen mukaan.  
”Ainoa suunniteltu ”haastattelu” on vasu-keskustelut, joita emme laske haastatteluksi” 
(0181, 22 lasta, 1E, 2M) 
 
Vuotuiset perheen juhlapäivät antavat aihetta haastatteluille. Yleisimpiä tarpeita 
haastattaluille tuovat  isänpäivä- ja äitienpäiväkortit, joihin niitä usein dokuentoidaan. 
”Haastattelut esim. äitienpäivän tai isänpäivän alla”. (0205, 22 lasta, 4M) 
 
Kasvunkansioihin kerättävät vuosittain toistuvat haastattelut (monella tasolla 
erilaisista asioista, jotka toimivat suunnittelun pohjana ja tutustuttavat lapseen) 
ilmentävät lasten kehitystä. 
”Lapselta kysytään syksyisin ja keväisin haastatellen kysymyksiä esim. lapsen tulevaisuuden 
haaveista, kavereista jne. Vastauksista näkee miten lapsen ajatukset saattavat muuttua iän 
myötä, myös voidaan nähdä ketkä kaverit ovat läheisimmät, pysyvätkö vuodesta toiseen 
samana vai tuleeko uusia kavereita jne.” (0658, 23 lasta, 2E, 4M) 
”...käytämme vaihtelevia haastattelukaavakkeista, jotka säilömme kasvunkansioihin” (0466, 
22 lasta, 2E, 2M) 
 
B41. Mitä tietoa saatte lapsista ennalta suunnitellun haastattelun avulla? 
 
Ennalta suunniteltuja haastatteluja käyttämällä saadaan tietoa lapsen / lasten 
 
- kehityksestä: 
”Esim. pk:n teemaan liittyvät haastattelut. Niistä nähdään lapsen ymmärtämät 
asiakokonaisuudet ja kehitystaso, mielikuvitus.” (0205, 22 lasta, 4M) 
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- kielellisestä kehityksestä: 
- ala- ja yläkäsitteet, aikakäsite, sanavarasto, lauseenmuodostus  

 - haastattelun yhteydessä suomenkielen ymmärtäminen 
 - ilmaisutaidot, keskustelutaidot (vastaako yhdellä sanalla) 
 - puheen tuottaminen ja ymmärtäminen 
”…saamme tietoa lapsen kielellisistä taidoista, lapsen rohkeudesta ilmaista itseään, lapsen 
tunnetiloista, lapsen muistista, lapsen mielikuvituksesta.” (1389, 23 lasta, 1M) 
 
- sosiaalisesta kehityksestä ja luonteesta: 
 - kyky innostua ja keskittyä 
 - tietoa lapsen rohkeudesta ja tyylistä vastata kysymyksiin 
 - tunne-ilmaisu 
”…sosiaalisista suhteista saadaan lapsen näkemys” (0487, 24 lasta, 1E, 3M) 

- ystävyyssuhteet, kaverit, perhe, miten kokee itsensä kaverina, selvyys lapsen 
outoon käytökseen, kiusaaminen 

 
- kognitiivisista taidoista: 
 - ajattelutaidot, hahmottaminen 
 - lapsen havainnointikyky, muistikyky, mielikuvitus 
 - syy-seuraussuhteet 
 - kuinka lapsi ymmärsi kysymykset ja osaa niihin vastata 
 - oppimisen kehittymisestä 
”…Lapsista saatava tieto vaihtelee hyvin kokonaisvaltaisesta aivan yksityiskohtaisiin, 
yksilöllisiin kiinnostuksen kohteisiin. Antaa tietoa lapsen ajattelusta, onnistumisista yms. ja 
etenkin siitä miltä lapsista tuntuu saada olla oikeasti osallisia omiin asioihinsa.” (1417, 13 
lasta, 5E, 1M) 

- ajatuksista (esim. miten ymmärtää sanan ”perhe”- käsitys omista 
vanhemmista, perheestä), mitä mieltä lapsi on päivähoidosta / 
vanhemmistaan?  
- käsitykset omasta itsestään, taidoistaan, persoonallisuus, kiinnostuksen 
kohteet, luottamus omiin kykyihin, lapsen itsearviointi, oppimistoiveet, 
viihtyvyys, huolet, mitä oppinut, harrastukset, mieltymykset, toiveet, unelmat, 
odotukset 

”…apulaisviikolla teemme haastattelun heille.… kullekin lapselle n. kerran tai kaksi 
vuodessa. Haastattelu tehdään kahden kesken…; lapsen mielenkiinnon kohteet, mihin on 
tyytyväinen, mistä ei tykkää, haaveet, toiveet, parhaat kaverit” (0600, 21 lasta, 2E, 13M) 
”Käytämme esim. ”minä-lomakkeita”, joilla saadaan tietoa siitä, mitä lapsi ajattelee 
itsestään ja mistä asioista hän pitää.”(0300, 15 lasta, 2E, 4M) 
 
- fakta-asiaa, sitä mitä kysytään: 
”Yleensä sitä mitä kysytään! Mistä pitää ja mistä ei, faktoja”.( 1415, 21 lasta, 2M) 
”Tiedon saanti riippuu siitä, mitä haastattelussa kysytään” (0485, 16 lasta, 1M) 
 
- toiminnan suunnitteluun liittyvää tietoa: 
”…Näissä keskusteluissa pystytään arvioimaan lapsen kehitystä verrattuna edelliseen 
vastaavanlaiseen keskusteluun… Samalla saamme tietoa, miten toimintaa kannattaa 
suunnitella eteenpäin. Haastattelemalla saadaan tietoa lapsen mielenkiinnonkohteista. Se 
auttaa myös toiminnan suunnittelussa”. (0205, 22 lasta, 4M) 
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Erilaisia haastatteluja toteutetaan: 
 
- Strukturoituina haastatteluina osana muuta toimintakokonaisuutta 

- kasvunkansioihin jokaisesta lapsesta haastattelu: mieliruoka, lempileikki, 
paras kaveri (haastattelukaavake) 
- haastattelut lapselle kahdesti vuodessa esiopsin mukaan 
- kouluun menevien haastattelu, arvioita omasta ryhmästä, kotona kiertävä 
Nalle-kansio 
- sama haastattelu vuosittain, jolloin muutos ajattelussa näkyvissä 
- ryhmää vaihtaville ”tiedonsiirtohaastattelu”, keväällä myös, miltä esiopetus 
on tuntunut - kiusaamishaastattelut, onko kavereita, kenet haluaisi kaverikseen 
- lapsen käsityksiä asioista (esim. mikä on ystävä? Mistä minut tunnistaa? 
Mitä harjoittelen? ) 
- käsiteltäviin /käsiteltyihin asioihin liittyvät teemahaastattelut, käsitekartat 
- pienryhmähaastattelussa tietoa: uskaltaako lapsi sanoa oman mielipiteensä, 
odottaako vuoroaan  
-vaihtelevat haastattelukaavakkeet säilötään kasvunkansioon (lapsen 
näkökulma erilaisiin asioihin) 

”... Saadaan tietoa mm. lapsen ajattelun kehityksestä, kun verrataan mitä lapset ovat 
vastanneet kysymyksiin tietyn ikäisinä” (0300, 15 lasta, 2E, 4M) 
 
- Teemapäivinä ja tapahtumina 

- levyraati, urheilukisojen lajivalinta, pk:n lehti,  
- oman lelun esittely, vastauksia muiden esittämiin kysymyksiin 
- haastattelut tapahtumien jälkeen→ havainnoinnin ja muistin taso 
- syntymäpäiväsankarin / viikon henkilön / tähtilapsen haastattelu, (voi 
tapahtua myös mukana olevien valokuvien avulla tai lapsen ollessa muiden 
lasten haastateltavana) 

 
”Viikonlapsi-kyselykaavake kotiin täytettäväksi jokia yhdessä lapsen kanssa päiväkodissa 
käydään läpi keskustellen, viikon lasta esitellen; tärkeitä omaan elämään liittyviä asioita” 
(0238, 18 lasta) 
 
- Ennakkohaastatteluja 
Joitain mainintoja on siitä, että vanhemmat haastattelevat lapsensa ennen päiväkotiin 
tuloa kaavakkeen pohjalta. Toisinaan lasten haastattelut toteutetaan ennen 
kasvatuskeskusteluja, joissa näitä lapsen ajatuksia tuodaan esille. Mitä ja miten  lapsi 
haluaisi leikkiä? Mikä lapsi haluaisi olla isona? 
”Erikseen järjestetty tilanne jokaiselle lapselle; Lapsen mielipiteitä ja mieltymyksiä, 
kokemuksia päiväkodin toiminnasta ja siellä olosta. pienimuotoista itsearvioita, kielelliset 
taidot, ymmärtäminen, oman ajattelun muuttaminen puheeksi…”(0487, 24 lasta, 1E, 3M) 
 
- Asiakastyytyväisyyskyselyinä lapsille  
”Lapsen mielipiteitä… kokemuksia päiväkodin toiminnasta ja siellä olosta” (0487, 24 lasta, 
1E, 3M) 
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B42. Jos ette hanki tietoa ennalta suunniteltujen haastattelujen avulla, niin 
kertokaa miksi ette. 
 
Ei ole tarvetta 
”Ei ole 3-5 –vuotiaiden lasten ryhmässä koettu tarpeelliseksi. Annalta suunniteltu asia on 
vähän vieras.” (1357, 11 lasta, 7M) 
”Ei olla koettu tarpeelliseksi alle 5-vuotiailla. Eikä tällä hetkellä ole aikaakaan moiseen.” 
(0654) 
”Ei ole koettu tarpeelliseksi tuntuisi jotenkin utsimiselta, mitä sellainen tieto voisi olla????” 
(0624, 20 lasta, 1E, 6M) 
”Emme koe sitä tarpeelliseksi, koska keskustelemme niin paljon päivittäin sekä yksittäisten 
lasten, lapsiryhmien että vanhempien kanssa” (0027, 22 lasta, 7E, 7M) 
 
Ei ole lomaketta 
”Ei ole kysymyspatteristoa – ei ole aikaa” (0072, 20 lasta, 1E, 11M) 
 
Uusi idea / Ajattelemme asiaa 
”Voisipa niin tehdäkin, kiitos vinkistä!” (0335, 16 lasta) 
”On unohtunut, vaikka talolla on suunniteltu yhteisesti erityinen lomake lapsihaastattelua 
varten. ”(0762, 21 lasta, 9M) 
 
Ei kuulu toimintatapoihimme 
”Koemme sellaiset menetelmät hieman teennäisiksi” (0184, 21 lasta, 7M) 
”Emme suunnittele etukäteen mitään haastatteluja, vaan lapsilähtöisesti vastaamme 
keskustelun tarpeeseen! ”(0232, 25 lasta, 4E) 
 
Ei ole aikaa 
”Olemme tehneet lapsen haastattelun yli vuosi sitten. Aineiston käsittely jäi pahasti kesken”( 
0148, 21 lasta, 1E, 9M) 
 
Kysymys liian vaikea 
”Emme ymmärtäneet kysymystä” (0126, 16 lasta, 1E) 
 
Muita huomioita, jotka aineistosta nousivat: 
Ennalta suunniteltujen haastattelujen käytössä oli eroja. Osa käytti sitä säännöllisesti, 
osa ei nähnyt sille tarvetta. Pienten vastauksiin ei voi aina luottaa joidenkin vastaajien 
käsityksen mukaan. 
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2.8 Havainnoimalla tuotoksen syntymisen prosessia 
 

Kaupunkien väliset erot : Kuinka usein(1=päivittäin,2=viikottain ) 
tuotosten syntymisen prosessin havainnointi (F= 5,576, p= .001, 

tilastollisesti merkitsevä)

 
B43. Päivähoidon toiminnassa tiimissänne hankitaan tietoa yksittäisestä lapsesta 
ja lapsiryhmästä havainnoimalla tuotoksen syntymisen prosessia? (Tuotoksella 
tarkoitetaan lapsen itsensä tuottamia piirustuksia, rakennelmia, satuja, tanssi tai muita 
esityksiä tai muuta vastaavaa.) 
 
B46. Jos hankitte tietoa muissa tilanteissa (seuraavien lisäksi: perushoito, ohjattu 
toiminta, vapaa toiminta), niin millaisissa? 
 
Ulkoleikit, metsäretket, pienryhmät, retket, yksittäinen lapsi, kotoa tuodut teokset, 
vanhemmilta saadut tiedot, kasvunkansiot, roolileikkitilanteet, muut leikkitilanteet, 
viestivihko, vapaaleikki, sadutus, juhlat, iltaeskari, esitykset, vierailut, ulkopuolisten 
ohjaamat tuokiot, työpajat/taidepajat, teatterit, projektit, tanssitunnit, rakenteluleikit, 
työtehtävät, testit, keskustelut lasten kanssa, Metsämörri, draama, pukemis- ja 
riisumistilanteet, aamupiirit, virittelyvartit. 
 
B47. Mitä tietoa saatte lapsista havainnoimalla tuotoksen syntymisen prosessia? 
 
Tuotoksen syntymisen prosessia havainnoimalla saadaan tietoja lapsen / lasten 
 
-sosiaalisuudesta, kielen kehityksestä, oppimisesta, motoriikasta, 
kognitiivisuudesta, luonteesta, käyttäytymisestä, leikistä, oppimisympäristöstä, 
tarpeista, tuesta, tunteista, kiinnostuksen kohteista: 
”Oma aloitteisuus, miten tarttuu tehtäviin ja mitä valitsee – luonne/tempperamentti (kuka 
johtaa, ketä muut seuraavat, kuka voi toimia kenenkin kanssa) – mielikuvituksen laajuudesta, 
luovuudesta – hahmottamisesta ja miten ymmärtää ohjeita, mihin tarvitsee tukea ja 
kannustusta – lapsen itsetunnon vahvuudesta (rohkeneeko itse tarttua vai matkiiko/antaako 
toisten tehdä) – miten ilmaisee itseään – hienomotorisista taidoista (kynäote, kynän jälki) – 
sosiaaliset taidot (miten ottaa kontaktia muihin) – ongelmanratkaisukyky, opitun 
soveltaminen käytäntöön” (0131, 17 lasta) 
”Vapaan leikin avulla lapset ilmaisevat arjen tapahtumia ja läpikäyvät niitä sekä 
keskustelevat ja juttelevat keskenään ja ”selvittelevät välejään”.” (0226, 7 lasta, 1M) 
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”Ongelmanratkaisutaidoista. Asian ja tekemisen eteneminen, oman toiminnan ohjauksesta. 
Kiinnostus tekemiseen, pitkäjänteisyys ja huolellisuus. Kädentaidot, rohkeus esiintymiseen. 
Itsetunto, tyytyväisyys itseen ja omaan osaamiseen. Ohjeiden ymmärtäminen ja toteuttamien. 
Mielikuvitus ja luovuus. Vuorovaikutustaidot esimerkiksi esityksen valmistamisessa. Toisten 
huomioiminen ja rooli – ohjaako vai meneekö mukaan.” (0888, 12 lasta, 5E) 
 
Erityisesti tietoa saatiin 
 
- lapsesta prosessin toimijana: 
”…miten lapsi alkaa tekemään työtä, onko ymmärtänyt ohjeet, keskittyminen ja miten 
uppoutuu työn tekemiseen, nauttiiko ja iloitseeko, tarvitseeko aikuisen rohkaisua ja 
kannustusta, onko työn aloittaminen/tekeminen vaikeaa. Jälkensä korjaaminen - onko lapsella 
ideoita kehittää esim. tanssia ja koreografiaa. Oma-aloitteisuus, opettaako/ohjaako/ 
kannustaako lapsi toista lasta/lapsia?” (0037, 22 lasta/esiopetus, 1E) 
”Tietoa lapsen omatoimisuudesta, tietoa lapsen hieno- ja karkeamotorisista taidoista, lapsen 
innostuneisuus ja motivoituneisuus erilaisiin asioihin, rohkeus ilmaista itseään ja olla esillä 
toisten edessä (rohkeus/ujous), lapsen vahvuusalueet, pitkäjänteisyys, 
epäonnistumisensietokyky, onko lapsi tyytyväinen omiin suorituksiin, tietoa lapsen eri osa-
alueilta, onko lapsen kätisyys vakiintunut.” (0016, 19 lasta, 3E, 5M) 
”miten lapsi osallistui toimintaan, oliko siinä mielellään vai onko esimerkiksi aina 
periaatteessa vastaan kaikkea ohjattua toimintaa, jollei se juuri sillä hetkellä tunnu häntä 
itseään kiinnostavan vai onko kyseessä ”vetäytyvä” lapsi. – millainen käsitys lapsella on 
omasta työstään, arvostaako sitä - keskittyykö lapsi omaan tekemiseensä vai puuttuuko 
enemmänkin toisten lasten työn arvosteluun – miten lapsi työskentelee (keskittyminen, hieno- 
ja karkeamotoriikka, avaruudellinen käsityskyky, silmän ja käden yhteistyö, mielikuvitus, 
ohjeiden kuuntelu ja niiden mukaan toimiminen.” (0148, 21 lasta, 1E, 9M) 
 
- prosessin etenemiseen liittyviä seikkoja: 
”miten teeman aihe on sisäistetty ja miten ohjeet kuunneltu” (0003, 23 lasta, 3E, 1M) 
”…Suunnitelmallisuus. Tavoitteellisuus…” (0010,12 lasta, alle 3-v) 
”kehitystaso-kiinnostuksen kohteet - tekemisen ilo- luovuus, mielikuvitus- luontainen tapa 
toimia - hienomotoriikka ja karkeamotoriikka – taidot - tekniikan hallinta-oppimisen 
eteneminen-keskittymiskyky-onnistumisen ilo – temperamentti - pettymysten sieto-elämykset ja 
kokemukset - tekoprosessi itsessään.” (0028 14 lasta/alle 3-v, 2E, 1M) 
”…työskentelytaidot, suunnitelmallisuus, työn loppuun saattaminen,…” (0039, 23 
lasta/esiopetus, 6E, 5M) 
”…tavaroiden/asioiden järjestäminen, …” (0266, 11 lasta/alle 3-v) 
”…- ja tilan käyttö-…” (0809, 26 lasta/esiopetus, 5E, 9M) 
 
-lapsen ajatteluun liittyvistä tekijöistä: 
”Havaintoja lapsen ajatuksista prosessin aikana. Havaintoja lapsen kokemuksesta…” (0216, 
21 lasta/esiopetus, 2E) 
”Näemme, kuinka lapsi kokee eri tuotosten syntymisen prosessin, minkälaisia 
ongelmanratkaisukeinoja hän käyttää prosessin eri vaiheissa…” (0235, 14 lasta/esiopetus, 
1E, 1M) 
”Pääsemme ehkä syvemmälle lapsen sisäiseen maailmaan…” (0307, 21 lasta/esiopetus, 4E, 
3M) 
”…- kertovan puheen taso – tieto ajattelusta” (0801, 14 lasta, 5E, 2M) 
”… - lapsen ajattelu näkyviin paremmin toiminnan yhteydessä.” (0382, 13 lasta, 5E, 2M) 
 
- lapsesta oppijana prosessissa: 
”Luonnontietämys, mielikuvituksen kehitys, rakentelutaidot, kädentaidot,… rytmitaju…” 
(0004, 18 lasta, 6M) 
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”…värien tunnistaminen, … kätisyys, ajan ja paikan määreet, käsitteet,…(0091, 23 lasta, 2E, 
11M) 
”Saamme tietoa lapsen kyvystä, pitkäjänteiseen, suunnitelmalliseen työskentelyyn, pr0sessin 
etenemisen hahmottamisesta (alku-loppu) loogisesta ajattelusta (0099, 12 lasta, 5E, 3M) 
”…ja miten lapsi hahmottaa maailmaa…” (0344, 22 lasta, 2E, 2M) 
” lapsen taitoa hahmottaa ympäristöä, kykyä siirtää todellisuutta leikkiin, …(0346, 21 
lasta/esiopetus, 1E) 
”…kyky käyttää ja soveltaa saatavilla olevaa materiaalia, lapsen ympäristön 
hahmottaminen.” (0473, 27 lasta, 1E, 2M) 
 
-tuotoksen prosessista lapsiryhmässä: 
”Saamme tietoa ryhmädynamiikasta ja sosiaalisista taidoista, …” (1032, 16 lasta, 7M) 
”Jos toimii ryhmässä, miten kuuntelee toisten ehdotuksia ja mielipiteitä, miten itse kertoo 
omat mielipiteensä, kannustaako toisia vai lannistaako…, ottaako mukaan muita halukkaita.” 
(0113, 22lasta/esiopetus, 1E, 3M) 
”…tulee esiin usein uusia puolia lapsesta ja heidän ajattelustaan…” (0195,19 lasta, 2E, 5M) 
 
- tekoprosessista, joka on itsessään tärkeä: 
”Tietyn tuotoksen prosessia itsessään tarkasteltuna saadaan tietoa, millä prosessin osa-
alueella lapsen mahdollinen tuen tarve on.” (0059, 12 lasta, 6E) 
”kaikessa toiminnassa juuri prosessin vaiheen tunnistaminen on oleellisen tärkeää. Se vaatii 
havainnoijilta yhteistä keskustelua ja lapsen ”virheiden” oikeaa arviointia prosessin 
vaiheena, ettei liikaa tuijoteta lopputulokseen. (0313, 12 lasta, 5E) 
”Prosessi on olennaisempi kuin lopputulos. Prosessin aikana on mahdollista tarkkailla 
osasuorituksia, joista kokonaisuus muodostuu.” (0391, 21 lasta/esiopetus, 7M) 
”Usein alle kouluikäiselle itse prosessi on tärkeämpi kuin tuotos.” (1004, 12 lasta, 5E, 4M) 
 
- toiminnan suunnitteluun liittyvistä asioista: 
”Arvioimme projektin loputtua koko prosessia ja lasten suoriutumista siitä. Saamme tietoa 
omasta toiminnastamme ja lasten taidoista ja kiinnostuksen kohteista.” (0852, 20 
lasta/esiopetus, 2E, 3M) 
”… Lapsen tukemiseen liittyvää havainnointia kokonaisvaltaisesti, jolla tiedolla me 
suunnitellaan toimintaamme lasten parhaaksi.” (0893, 22 lasta, 1E, 3M) 
”- monikulttuuristen lasten taidot usein hyvin heikot – keskittyminen on hyvin vaikeaa 
monelle moniku-lapselle.” (1466, 25 lasta, 2E, 15M) 
”…onko tekemiset kohdennettu oikein nimenomaan lasten tarpeisiin…- omien suunnitelmien 
toimivuuden havainnointi: onko liian helppoa, haasteellista, liian vaativaa > toiminnan 
kehittäminen. Saako jokainen lapsi juuri itselleen tarvitsemaansa ohjausta.” (0663, 16 lasta, 
1E, 3M) 
 
- alle 3-vuotiaista lapsista: 
Eivät osaa 
”Ryhmämme lapset ovat niin pieniä, että toimintaa on varsin niukasti.” (1659, 12 lasta/alle 
3-v, 1E) 
”Osa lapsiryhmämme lapsista ovat vielä kovin pieniä piirtämään esittäviä kuvia tai 
kertomaan asioita suullisesti.” (1406, 15 lasta/alle 3-v) 
”Lapset tuottavat tässä iässä niin vähän mitään sellaista, mistä voisi jotain havaintoja 
tehdä.” (1175, 12 lasta/alle 3-v) 
Osaavat 
”Riippuen tuotoksesta. Pienillä prosessi on usein pukemista/riisumista, syömistä ja tuotos on 
puettu/riisuttu lapsi, täysi maha ja tyhjä lautanen.” (1418, 12 lasta/alle 3-v) 
”Esim. pienten lasten piirustuksista voi havainta käden hienomotoriikan kehittymisen. Roolit 
ja roolivaatteiden tulo leikkeihin kertovat ajattelun kehittymisestä abstraktiin suuntaan. Iloa 
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ja yhteisöllisyyttä ilmaistaan usein musiikin ja vapaan tanssin muodossa hyvin 
spontaanisti…” (1521, 17 lasta/alle 3-v, 1M) 
 
B48. Jos ette hanki tietoa tuotosten prosessien havainnoimisen avulla, niin 
kertokaa miksi ette. 
 
Koulutus puuttuu 
”Meillä ei ole pätevyyttä arvioida tuotoksia.” (0178, 12 lasta/alle 3-v)  
”Ei olla ymmärretty asian merkitystä.” (1487, 11 lasta, 5E, 3M) 
 
Ei ole aikaa 
”Ei ehdi kaikkea.” (0090, 24 lasta/esiopetus, 2E) 
”Perushoito itsessään on tällä hetkellä niin aikaa vievää.” (0762, 21 lasta, 9M) 
 
Henkilökuntaa liian vähän 
”Prosessien dokumentointiin voisi olla enemmän resursseja, mahdollisuuksia.” (0277, 17 
lasta, 3M) 
 
Suuret lapsiryhmät 
”Paljon lapsia ryhmässä. Aika ei riitä.” (0727, 16 lasta, 1E, 5M) 
 
Muita huomioita, jotka aineistosta nousivat: 
Lasten ajatusmaailman paljastuminen nousi esille monessa vastauksessa.   
Lapsen oppimiseen ja kognitiivisiin taitoihin (keskittymiskyky, ohjeiden mukaan 
toimiminen, tehtävän loppuun saattaminen, ongelmaratkaisukyky ja – tyylit) liittyvät 
asiat nousivat esille enemmän kuin leikkiin liittyvät asiat. Rakentelu oli esillä vain 
muutamissa vastauksissa. 
Alle kolmevuotiaat nousivat voimakkaasti esille omana ryhmänään. 
 

 
2.9 Lapsen tuotoksen tarkastelu 
 

Kaupunkien väliset erot : Kuinka usein(1=päivittäin,2=viikottain ) 
lapsen tuotoksien tarkastelu (F= 4,344, p= .005,  tilastollisesti 

merkitsevä)
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B49. Päivähoidon toiminnassa tiimissänne hankitaan tietoa yksittäisestä lapsesta 
ja lapsiryhmästä lapsen tuotoksien tarkastelun avulla. ? (Tuotoksella tarkoitetaan 
lapsen itsensä tuottamia piirustuksia, rakennelmia, satuja, tanssi tai muita esityksiä tai 
muuta vastaavaa.) 
 
B52. Jos hankitte tietoa muissa tilanteissa (seuraavien lisäksi: perushoito, ohjattu 
toiminta, vapaa toiminta), niin millaisissa? 
 
Metsäretket, ulkoilu, tiimipalaverit, kasvatuskeskustelut, vanhempainillat, 
portfolio/kasvunkansion tarkastelu yhdessä aikuisen kanssa, videointi, saduttaminen, 
kili-kerho, valokuvaus, ateljeetupa, käytännön työt, työkasvatus, kasvunkansion päivä 
joka 2. kuukausi. 
”Kasvunkansiopäivä on joka toinen kuukausi, jolloin lapsen kanssa yhdessä laitetaan 
kansioon hänen tekemiään töitä ja niistä keskustellaan… Kuukauden taiteilijana lapsi saa 
myös kestoa teoksestaan myös muille.” (1593, 19 lasta, 2E, 3M) 
 
B53. Mitä tietoa saatte lapsista tuotosten tarkastelun avulla? 
 
Tuotosten tarkastelun avulla saadaan tietoja lapsen / lasten 
 
- sosiaalisuudesta, kielen kehityksestä, oppimisesta, motoriikasta, 
kognitiivisuudesta, luonteesta, tarpeista, tunteista, kiinnostuksen kohteista: 
”Tunteista. Mielialoista esim. leikissä tapahtuneet muutokset ja mahdolliset riidat.” (1668, 
29 lasta, 6M) 
”Meille tuotos eli produksi ei ole lapsen kehityksen kannalta olennainen vaan prosessi. Tosin 
esim. käden taidot ja leipominen yhtä tärkeää on taikinan käsittely kuin pullan syöntikin ken 
siihen kykenee. (1248, 6 lasta, 6E, 2M) 
”Voimme havainnoida lapsen hienomotorisia taitoja ja kuinka hyvin hän on jaksanut 
keskittyä tuotoksen tekoon. Osaako hän tehdä ikätasoonsa kuuluvia tehtäviä esim. piirtää 
ympyrän.” (1637, 12 lasta/alle 3-v, 2M) 
”Saamme tietoa lapsen taidoista arvioimalla ohjattujen hetkien ”tuotoksia” (maalaukset, 
savityöt, esitykset,…) saamme tietoa: - hienomotorisista/karkeamotorisista taidoista – lapsen 
tavasta ilmaista itseään – lapsen mielikuvituksesta – lapsen kyvystä ymmärtää ohjeita ja 
toimia niiden mukaan – lapsen kokemusmaailmasta – lapsen kiinnostuksen kohteista – lapsen 
ikätasoisesta kehityksestä” (1389, 23 lasta, 1M) 
”Motoriikka, hahmottaminen, mielikuvitus, luovuus, estetiikka, keskittyminen, sitoutuminen, 
tuotos voi olla kanava käsitellä tunteita ja kokemuksia.” (1386, 28 lasta/esiopetus, 4E, 4M) 
”- hahmotuskyky – mitä osaa esim. leikata saksilla, maalata, piirtää - missä mahdollisesti 
tarvitsee tukea – kätisyys ja kynäote – missä kehitysvaiheessa ollaan menossa.” (1255, 22 
lasta, 1E, 6M) 
”Alle 3-vuotialilla tuotoksia tarkastellaan lähinnä havainnoimalla kuinka lapsi osaa jo 
esimerkiksi hahmottaa asioita, esimerkkinä vaikkapa lumiukko askartelussa, minne kuuluu 
liimata hattu, nenä jne. Tuotosten havainnointi saa kuitenkin hyvin pienen sijan, prosessi on 
kaikessa toiminnassa tärkeintä. (1423, 12 lasta/alle 3-v, 1E, 1M) 
 
Erityisesti tietoa saatiin 
 
- lapsesta tuotoksen tekijänä: 
”…mihin lapsi kiinnittää huomiota…prosessoiko ollenkaan. (0005, 22 lasta, 1E, 1M) 
”…miten lapsi hahmottaa itseään ja ympäristöään,... (0016, 19 lasta, 3E, 5M) 
”Lapsen ajatusmaailmasta, johon ei ehkä lapsen käsitteet vielä riitä ilmaisemaan suullisesti” 
(0419, 22 lasta, 2M) 
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”Yhdessä lasten kanssa tarkastelemme ja ihastelemme hänen tuotoksiaan. Lapselle on 
tärkeää että hän saa kertoa ajatuksistaan ja hän tulee kuulluksi. Näin lapsi itsekin 
kunnioittamaan muita ihmisiä… (1604, 16 lasta) 
”Lapsen tyytyväisyys lopputulokseen, miten loppuun asti työ on viety, kehittyminen 
vertailemalla aiempia töitä uudempiin,…” (0050, 16 lasta, 5M) 
 
- toiminnan suunnitteluun liittyvistä asioista: 
” - saadun havainnoinnin avulla pystymme suunnittelemaan toimintaa.” (0072, 20 lasta, 1E, 
11M) 
” – huomioida lapsen kehittymistä vaativat asiat ja ottaa ne huomioon toimintaa 
suunniteltaessa” (0439, 14 lasta, 1E) 
”Onko tehtävä lasten kehitystasolle sopivia, eli onko tarpeeksi haastavia, mielenkiintoisia.” 
(1063, 14 lasta) 
”… Sekä siitä mihin suuntaan toimintaamme tulee viedä, jotta se olisi monipuolista ja 
riittävän haasteellista sekä sopivaa ryhmän yksilöille.” (1406, 15 lasta/alle 3-v) 
 
- tekoprosessista, joka on itsessään tärkeä: 
” - prosessin havainnointi oleellisempaa kuin tuotoksen tarkastelu.” (0204, 12 lasta/alle 3-v) 
” Tuotosten tarkastelua tärkeämpänä pidämme juuri prosessin tarkastelua, mutta toki myös 
tuotoksia tarkastellaan.” (0324, 12 lasta/alle 3-v) 
”Ne auttavat keskustelussa erittelemään prosessin kuvausta. Esim. piirustuksen kautta voi 
kuvata kuinka työ eteni, mikä oli vaikeaa, mitä lapsi kuvasi/kertoi, jne. Tuotos kertoo lapsen 
haluaman tarinan, mitä hän tuotoksellaan halusi ilmaista. Lasten kanssa prosessien 
seuraaminen on usein tärkeää, jotta itse tuotoksen merkitys ”avautuu”. (0391, 21 
lasta/esiopetus, 7M) 
 
- alle 3-vuotiaista lapsista: 
Tuotoksia ei synny 
”Tuotoksia ei juurikaan synny alle 3-v.” (0047,12 lasta/alle 3-v, 1E, 1M) 
”Lasten iästä johtuen.” (0971, 13 lasta/alle 3-v, 1M) 
”Ryhmän lapset ovat niin pieniä, että tuotokset eivät oikein sovellu lapsen taitojen 
havainnointiin.” (1232, 12 lasta/alle 3-v) 
”Ryhmämme lapset ovat niin pieniä, että toimintaa on varsin niukasti.” (1658, 12 lasta/alle 
3-v) 
 
Tuotoksia syntyy 
”Iloitsemme tuotoksista yhdessä lasten kanssa ja laitamme niitä esille tai käytämme leikeissä. 
(0603, 13 lasta/alle 3-v) 
”…perushoitotilanteissa pienten ryhmässä myös pissan tai kakan pottaan tekeminen 
onnistuneesti on onnistunut tuotos, jota voimme yhdessä lapsen kanssa ihailla. Ihailemme 
lasten kanssa myös heidän maalauksiaan, jotka pyrimme laittamaan kauniisti esille.” (0744, 
13 lasta/alle 3-v, 5M) 
”Pukemaan/riisumaan oppiminen, kuivaksi oppiminen, syöminen, kynän käyttö, saksilla 
leikkaaminen, keskittyminen, ohjeiden kuunteleminen ja niiden noudattaminen, leikkitaidot ja 
sosiaaliset taidot.” (0771, 15 lasta/alle 3-v, 4M) 
 
B54. Jos ette hanki tietoa lasten tuotosten tarkastelun avulla, niin kertokaa miksi 
ette. 
 
Ei ole tarvetta 
”Ei ole koettu tarpeelliseksi.” (0143, 26 lasta, 5M) 
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Koulutus puuttuu 
”Ei ole terapiakoulutusta.” (0042, 18 lasta) 
 
Ei ole päivähoidon työntekijän tehtävä 
”Sellainen ei kuulu filosofiaamme.” (0823) 
”Ei ole meille ominainen toimintamalli. Mielestämme meillä ei ole myöskään karvetta ko. 
toiminnalle tällä hetkellä.” (0044, 14 lasta/esiopetus, 1E) 
”Päiväkodin aikuisen tehtävä ei ole arvioida lasten tuotoksia muutoin kuin opettaa omaa ja 
toisten tuotosta kunnioittamaan.” (1384, 21 lasta/esiopetus, 1E, 2M) 
 
Liian pienet lapset 
”Lapset ovat pieniä, emme koe tarvetta tarkastella tuotoksia.” (1444, 17 lasta) 
 
Ei ole aikaa ja henkilökuntaa liian vähän 
”Ajan puutteen ja aikuisten vaihtuvuuden takia.” (0322, 18 lasta/esiopetus, 4E, 11M) 

 
 
2.10 Kuvaaminen ja äänittäminen 
 

Kaupunkien väliset erot : Kuinka usein(2=viikottain, 3= 
kuukausittain )kuvaaminen ja äänittäminen (F= 6,225, p= .000,  

tilastollisesti merkitsevä)

 
 
B55. Päivähoidon toiminnassa tiimissänne hankitaan tietoa yksittäisestä lapsesta 
ja lapsiryhmästä kuvaamalla ja/tai äänittämällä. (Kuvaaminen tarkoittaa video- tai 
tavallisella kameralla kuvaamista.)  
 
B58. Millä välineillä toteutitte kuvauksen ja/tai äänityksen ja mitä tietoa sen 
avulla saitte? 
 
Käytössä on perinteinen kamera, digikamera, videokamera, kännykkäkamera ja 
sanelukone. Vastanneista 15 %:lla ei ollut tarvittavia laitteita käytössä. Lisäksi 
kuvaamisen toteuttamista vaikeuttaa nykyinen tietoturvallisuuteen perustuva käytäntö, 
jonka mukaan lapsen kuvaamiseen tarvitaan vanhempien lupa. Jos ryhmässä on 
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lapsia, joiden kuvaaminen on kiellettyä, asian toteuttaminen hankaloituu vastaajien 
mukaan. 
”Kaikilta vanhemmilta ei ole saatu lupaa kuvaamiseen ja on hankalaa kulkea lista kädessä 
ketä voidaan kuvata.” (1307, 23 lasta/esiopetus, 3E) 
 
Kuvaamalla ja/tai äänittämällä saadaan tietoja lapsen / lasten 
 
-sosiaalisuudesta, kielen kehityksestä, oppimisesta, motoriikasta, 
kognitiivisuudesta, luonteesta, käyttäytymisestä, leikistä, oppimisympäristöstä, 
tarpeista, tuesta, tunteista, kiinnostuksen kohteista, kulttuurista: 
”- tietoa lapsen motivaatiosta, kiinnostuksesta – taidot – keskittyminen – tunteet, 
tunneilmasto” (0599, 23 lasta/esiopetus, 1E, 1M) 
”Lapsen ilmeen ja kehon kieli kertoo paljon samoin ääni. Puheen kehitys.” (0093, 21 lasta, 
1M) 
”…yleisestä kehitystasosta, tunteista, sosiaalisista taidoista, kaverisuhteista, mieltymyksistä, 
motorisista valmiuksista.” (0097, 15 lasta) 
”Lasten kiinnostuksen kohteet, edistyminen, oman toiminnan arviointi jälkeenpäin.” (0627, 
22 lasta/esiopetus) 
”Lapsen motorisen toiminnan tasosta ja tavasta toimia ryhmässä sekä kyvystä hahmottaa 
ohjeita.” (0645, 14 lasta/alle 3-v, 3M) 
”Saamme tietoa lapsen kaverisuhteista vapaassa leikissä, lapsen roolista leikissä, myös 
lapsen fyysisen kasvun huomaaminen valokuvien kautta konkretisoituu.” (0656) 
”Tietoa siitä mikä innostaa lasta. Videokuvaus: tietoa siitä, mikä on lapsen sitoutumisen aste 
leikkiin/ohjattuun toimintaan. Tietoa lapsen tavasta toimia ryhmässä ja leikkitaidoista sekä 
sosiaalisista suhteista.” (0667, 20 lasta, 2E, 8M) 
”Valokuvakameran avulla saamme tietoa lapsen sen hetkisestä oppimisprosessista.” (0715, 
16 lasta/esiopetus, 1E, 2M) 
”Sanelukone: lapsen kielellinen ulosanti eli miten puhuu; selkeys, voimakkuus, uskaltaako 
puhua ja laulaa, millainen sanavarasto on jne” (0719, 14 lasta/esiopetus, 1M) 
”Tietoa leikeistä, kenen kanssa leikkii, perushoitotilanteiden sujumisesta (ruokailu, 
pukeminen).” (0837, 12 lasta/alle3-v, 1M) 
 
Lisäksi aineistosta nousee seuraavia aihealueita 
 
- kuvaamista ja äänittämistä ei käytetty tiedonhankintamenetelmänä: 
” – lähinnä kuvat ovat muistoja erilaisista käynneistä ja tapahtumista.” (0921, 22 lasta, 1E, 
2M) 
” – lapsia valokuvataan omiin kasvun kansioihin, mutta tietoa emme ole kuvien avulla 
hankkineet –” (1683, 14 lasta, 2E, 3M) 
”Valokuvaamme, mutta emme käytä kuvia tiedonhankintaa.” (0088, 15 lasta, 1E, 7M) 
”Valokuvaamalla digikameralla. Muistoja lasten kasvunkansioihin… En tiedä tuleeko tietoa 
mutta ainakin fyysinen kehitys…kasvu näkyy.” (0134, 22 lasta, 1E) 
 
- kuvaamalla ja/tai äänittämällä välitetään tietoa vanhemmille päiväkodin 
toiminnasta: 
”Digikameralla tietoa vanhemmille lapsen päiväkotipäivästä.” (0006, 19 lasta, 2E, 13M) 
” – lähinnä vanhemmille tietoa arkemme/erikoispäivien toiminnasta ja tunnelmasta. ” (0146, 
21 lasta, 1E, 8M) 
”Halutaan vanhemmille kuvittaa päivää ja näyttää mitä lapsi osaa tai uskaltaa.” (0606, 13 
lasta/esiopetus, 4E, 5M) 
”Valokuvaamalla ja videoimalla. Kuvasimme lapsia kasvunkansioon valokuvin ja videoimme 
vanhemmille nähtäväksi lapsen arkea päiväkodissa ja sen eri toiminnoissa.” (1572, 13 
lasta/alle 3-v, 2E, 1M) 
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”Kuvasimme vanhempainiltaa varten lapsia päiväkotiryhmän eri tilanteissa ja tapahtumissa 
tehdäksemme päiväkotipäivän kuvauksen vanhemmille konkreettiseksi. Saadaksemme 
vanhempien kommentteja/ehdotuksia lasten päiväkodissa oloa varten.” (1581, 23 lasta, 1E, 
3M) 
 
- kuvaamalla ja/tai äänittämällä saadaan muistoja esim. kasvunkansioihin: 
”Kuvat ovat lapselle muistoiksi.” (0011, 14 lasta/alle 3-v, 5M) 
”Muistoja lapselle tulevaisuutta ajatellen, kasvunkansioon.” (0022, 15 lasta/ alle 3-v) 
”Lapsia valokuvataan omiin kasvunkansioihin, mutta tietoa emme ole kuvien avulla 
hankkineet.” (1683, 14 lasta, 2E, 3M) 
Valokuvat arkistoidaan lapsen kasvunkansioon muistoksi esikouluvuodesta. Valokuvan alle 
kirjataan muutamin sanoin kuvasta, muun muassa siinä olevat kaverit.” (1455, 20 
lasta/esiopetus, 9M) 
”Kuvien ottaminen on enemmän dokumentointia, niistä ei hankita tietoa vaan tallennetaan 
muistoja, kokemuksia yms.” (1317, 15 lasta, 2E, 3M) 
 
- kuvataan ja/tai äänitetään päiväkodin arkea, retkiä ja juhlia: 
”Elämyksistä ja kokemuksista, juhlista, päivähoidon toiminnan ja lapsen päivähoidon arjen 
erilaisten tilanteiden dokumentointi perheitä ja lasta itseään varten.” (1542, 12 lasta/alle 3-v, 
6M) 
 
- kuvaamista ja/tai äänittämistä käytetään yleiseen toiminnan dokumentointiin:  
” Digikameralla dokumentointia lapsen arjesta päivähoidossa. Kehityksen seurantaa 
dokumenttien avulla.” (1578, 12 lasta, 5E) 
” Kuvaamme lapsia, mutta vain dokumentointia varten.” (1505,20 lasta, 4M) 
”Kuvaamme toimintaamme ajoittain dokumentointitarkoituksessa emme niinkään 
havainnoidaksemme.” (1468, 17 lasta, 1E, 2M) 
”Dokumentoimme päivittäistä toimintaamme digikameralla. Riippuu asiasta, mitä tietoa 
haluamme saada, voimme painottaa dokumentointia tiettyyn aiheeseen… (1444, 25 lasta) 
 
- kuvaamalla ja /tai äänittämällä saadaan tietoa toiminnan suunnitteluun: 
”… ja saadaan vielä lisäksi oheismateriaalia esim. jälkiarviointiin (oma työskentely, tuokion 
järjestäminen materiaaleineen …)… Käytämme dokumentointia myös arviointivälineenä.” 
(1444, 25 lasta) 
”Olemme kuvanneet liikuntahetkiä, lauluhetkiä ja leikkiä videokameralla. Havainnoimme 
ohjaamista…” (0759, 14 lasta/alle 3-v, 1E) 
”Videokuvaamisessa myös aikuinen voi arvioida omaa toimintaa mm. ryhmänveto taitoja.” 
(0768, 15 lasta, 2E, 6M) 
”… toimintastrategioiden muuttamista toisenlaiseksi.” (0839, 13 lasta, 6E, 1M) 
”Suunnitteilla on myös kuvata omia musiikki- ja jumppatuokioiden vetoa, jotta voisi 
tarkastella itseään ”toiminnassa”.” (0109, 9 lasta/esiopetus, 1E) 
 
 
B60. Jos ette hanki tietoa kuvauksen ja/tai äänityksen avulla, niin kertokaa, 
miksi ette. 
 
Ei ole tarvetta 
”Emme ole katsoneet tätä tarpeelliseksi.” (0004, 18 lasta, 6M) 
”Emme ole innostuneita asista. Meidän meilestä ei ole tarvetta. (0037, 22 lasta/esiopetus, 1E) 
 
Koulutus puuttuu 
”…koulutuksen puute.” (0131, 17 lasta) 
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Uusi idea/ajattelemme asiaa 
”Emme ole tiedostaneet kuvaamista/äänittämistä tiedonhankinnan välineenä. 1044, 13 lasta, 
5E, 1M) 
 
Ei ole aikaa ja henkilökuntaa liian vähän 
”Vaikea irroittaa yhtä kasvattajaa ko. toimintaan, kun kaikia aikuisia tarvitaan hoito- ja 
kasvatustehtävissä. Aikapula, suuri lapsiryhmä, paljon eri-ikäisiä lapsia ryhmässä.”0032, 15 
lasta/alle 3-v) 
 
Kuvausta hankala toteuttaa (lupa tai laitteet puuttuvat) 
”Ryhmässämme paljon muslimilapsia, eikä heitä saa kuvata. Meillä ei ole kuvaukseen 
käytettäviä laitteita, asia ei ole tullut ajankohtaiseksi. Nauhuri meillä on, jotain on jo 
äänitetty, mutta ei ole vielä ehditty purkaa äänitystä paperille. Ilmeisesti tämä nauhurin 
käyttö ei helposti tule arkeen sopivaksi meillä.” (0602, 21 lasta, 2E, 13M) 
 
Kuvaaminen/äänittäminen aktiivisesti käytössä 
 
”Pk:ssamme kamerakännykkäprojekti, jossa kuvaamme lapsia (joiden vanhemmilta 
kuvauslupa) päivittäin päiväkodin eri tilanteissa. Vanhemmat voivat katsella kuvia yhdessä 
lasten kanssa esim. kotikoneelta, jolloin lapsi voi esitellä päivänsä kulkua.” (0660, 23 lasta 
2E 4M) 
”Videokamera, kamerakännykkä, digikamera mahdollistaa tarkemmat yksityiskohtaiset 
havainnot lapsen sitoutumisesta toimintaan, lapsen kokonaisvaltaisen yksityiskohtaisen 
havainnoinnin lapsen tavasta toimia, esim. kommunikointitavan (Picture exchange 
communicate system) harjoittelun eteneminen vaihe vaiheelta; tieto aikuisen omasta 
toiminnasta suhteessa lapseen, ryhmän vuorovaikutus aik-lapsi, lapsi-lapsi; olemme 
keränneet kommunikoinnin tueksi valokuvia muiden kuvien ohelle esim. ryhmän jäsenistä, 
menetelmällisiä ohjeita on koottu kuvasarjoiksi; kuten fysioterapeutin kanssa yhteistyössä 
kuunteleva kosketushierontaotteet, tai lasten henk. koht. Asentohoito-ohjeet.” (1251, 6 lasta, 
6E, 2M) 
 

 
2.11 Muut kuin edellä mainitut tavat 
 

Kaupunkien väliset erot : Kuinka usein(2=viikottain, 3= 
kuukausittain ) jokin muu  (F= 0 834 p= .476, ei  tilastollisesti 

merkitsevä)
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B61. Päiväkodin toiminnassa tiimissänne hankitaan tietoa yksittäisestä lapsesta 
ja lapsiryhmästä jollakin muulla kuin edellä mainituilla tavoilla. 
 
B63. Kertokaa millä muulla tavoin hankitte tietoa? 
 
Vastaajat mainitsivat seuraavia dokumentointitapoja:  
- leikin kirjaaminen  
- havainnointivihko  
- muistivihko (havainnointien, satunnaistenkin, kirjaaminen),  
- omassa ryhmässä kehitetty kasvun ja kehityksen lomakkeet   
- leikkialuekartan käyttäminen 
Omahoitajuusmalli mainittiin yhtenä mahdollisuutena tehostaa dokumentointia. 
”leikinhavainnointikaavake (tietoa lapsen kyvystä leikkiä – vuorovaikutustaidot, mielikuvitus 
yms” (1022, 21 lasta, 2E, 8M) 
”Käytämme leikkialuekarttaa, jossa lapsi vapaan toiminnan aikana valitsee tekemisen 
merkkaamalla sen nimellään varustetulla pyykkipojalla. tällöin pystymme seuraamaan lapsen 
toimintoja ja tarvittaessa ohjaamaan niitä monipuolisemmiksi”.( 0913, 21 lasta) 
”Hankimme tietoa päiväkirjan avulla: viikonlopun tapahtumista Kisu Pikkukuun kanssa 
lasten kodeissa; päiväkirja ja Kisu lähtevät vuoronperään lasten koteihin. Päiväkirja luetaan 
ja piirustukset katsotaan; saamme tietoa kodin tapahtumista sekä lasten piirustus-, kirjoitus- 
ja kerrontataidoista ” (1073, 21 lasta, 2M) 
”Yhteisten kokoontumisten yhteydessä lapsen saadessa ”parrasvalopaikan” halutessaan. 
Lapsi saa kertoa vitsejä, esittää taikatemppuja, kertoa kuulumisiaan jne. Tietoa lasten 
itseilmaisuvalmiuksista” (1113, 22 lasta, 3M) 
- kasvunkansio ja sen tekoprosessi 
- sosiogrammit 
- reissuvihko (varsinkin alle 3-vuotiailla) 
- kotikäynnit 
- viikon henkilö, presidentin vaalit 
- lapsen oma arviointi 
”aistimalla ryhmän tunnelmaa sekä yksittäisten lasten mielialoja. Tietoa lasten sosiaalisesta 
käyttäytymisestä. tietoa myös siitä, miten lapsi toimii ryhmässä sekä miten sopeutunut 
ryhmään.” (1160, 14 lasta, 4M) 
- minä-kirja 
- sadutus 
- tarinan kertominen kuvasta 
”Lasten kotoa tuomien valokuvien avulla – lasten kotoa tuomien oman perheen kulttuuria 
esittelevien tavaroiden avulla, perheen tavoista ja kulttuurista tietoa. (1186, 21 lasta, 10 M) 
lasten omien (vanhempien tekemien) valokuvakansioiden avulla. Valokuvakansioita 
katsellaan kun lapsi haluaa, päivittäin” (1273, 13 lasta, 3M) 
”Dokumentointiprojekti, johon kuuluu sadutus, leikkiraportit ja valokuvaus” (1441, 16 lasta, 
5M) 
”Kokoamme ryhmässämme tietoa myös erilaisin listoin: pelit, askartelut ym. – mihin lapsi 
suuntautuu itseohjautuvasti, mitä välttää/ei halua, miten käyttää opp. ympäristöä hyväkseen: 
Lapsiryhmän havainnointi antaa tärkeää tietoa lasten välisistä suhteista, päivittäisistä 
pulmakohdista rutiineissa ja toiminnassa, arjen käytäntöjen hiominen on aina oleellista: 
pienillä muutoksilla voi olla suuri merkitys yksittäisen lapsen ja koko ryhmän arkeen” (1529, 
21 lasta, 1E, 3M) 
”...jos jollakulla työntekijällä sattuu olemaan erityisosaamista jonkin asian suhteen 
saatamme useinkin pyytää pientä epävirallista konsultaatiota tai mielipidettä joltakulta 
kollegalta erityisesti talon lastentarhanopettajilta) ts. pyydetään jotakuta muuta 
havainnoimaan ja kertomaan oman osaamisensa pohjalta havainnoistaan.” (1526, 22 lasta, 
1E, 8M) 
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”intuitiolla; ei objektiivista tietoa, mutta saattaa päästä hajulle” (1337, 21 lasta, 2E, 
7M) 
 
B65. Jos hankitte tietoa muissa tilanteissa, niin millaisissa? 
Mainintoja tuli seuraavista asioista: 
- lapsen entiset hoitajat  
- lausunnot 
- keskustelut isovanhempien, opiskelijoiden, terapeuttien, toisen ryhmän aikuisten ja 
ulkopuolisten projektien vetäjien kanssa 
- vapaamuotoiset kaavakkeet, joissa vanhemmat kuvaavat lasta ja perhettä 
- aiemmat testit, hoito- ja kasvatussopimukset 
- 5-vuotistarkastukset 
- effica 
- talon pedagogiset kokoukset, tiedon siirto ryhmää vaihdettaessa 
- yhteiset havainnointikeskustelut 
- internet, kirjallisuus, täydennyskoulutukset 
- käyttäytyminen uusissa tilanteissa tai suhtautuminen uusiin aikuisiin 
 
B66. Mitä tietoa saatte tämän avulla? 
 
- motoriikasta ja luonteesta: 
”luisteluvuoroilla motoriikan ja rohkeuden kehityksestä” (1354, 15 lasta, 2E, 7M) 
”teatterikäynnit: esitysten seuraaminen kertoo lapsen keskittymiskyvystä” (1359, 13 lasta, 
4M) 
 
- sosiaalisesta kehityksestä ja oppimisesta: 
”Kuka tekee mitäkin ja kenenkin kanssa. Vuorovaikutus ja kontaktin otto toisten lasten 
kanssa. Toiminnan pitkäkestoisuus.” (1283, 13 lasta, 1M) 

 
 
3. Mihin tietoja käytetään? 
 
B67. Miten käytätte lapsista eri tavoin kerättyä tietoa? Kuvailkaa konkreettisin 
esimerkein. 
 
Vastaajat painottivat yleisesti erilaisin menetelmin saadun tiedon merkitystä.  
”…havainnointi on tärkein työvälineemme…” (0723, 23 lasta) 
”…Opimme tuntemaan lasta yksilönä ja ryhmän jäsenenä” (1276, 29 lasta, 2M) 
”…Testeillä saadut tiedot auttavat meitä ymmärtämään, missä asioissa lapsilla on vielä 
vaikeuksia, mitä pitää vielä harjoitella (kieleen ja matematiikkaan liittyvät testit).” (1316, 21 
lasta, 3E, 10M) 
”…liikuntatilanteissa voidaan havainnoida esim tasahypyn kehityksen vaiheita, polven 
joustamista ja harjoituksen tarvetta” (1331, 23 lasta, 1M) 
 
Erityisen tärkeänä pidettiin vanhemmilta saatua tietoa ja havainnointia alle 3-
vuotiaiden ryhmissä. 
”…Erityisesti alle 3-vuotiailla vanhemmilta saatu tieto erityisen tärkeää….” (0663, 13 lasta, 
3M) 
”….havainnointi alle 3-vuotiailla on tärkeää koska pienillä ei vielä puhetta välineenä” (0204, 
12 lasta, 1 E, 1M) 
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Vastaajat ilmoittivat käyttävänsä kerättyä tietoa seuraavanlaisissa tilanteissa ja 
tarkoituksissa 
 
- oman toiminnan suunnittelussa: 
”…Omaa kiinnostusta varten, on hauska seurata, miten lapsi kehittyy. Lapsihavainnointi on 
tärkeä pohja suunnittelulle.” (1101, 21 lasta, 1M) 
 
- yhteistyötahoja varten: 
”Lapsen hyväksi kouluarviointia varten” (1613, 22L) 
”…perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä moniammatillisessa yhteistyössä eri 
tahojen kanssa, esim. neuvola, kelto, tarvittaessa lastensuojelu.” (0008, 12lasta, 1M) 
 
- perushoitotilanteiden ja siirtymävaiheiden organisoinnissa: 
”…Muutamme esim. ruokailupaikkoja tarpeen vaatiessa. …Levottomia lapsia ei laiteta yhtä 
aikaa pukemaan / riisumaan” (0091, 23 lasta, 2E, 11M) 
”…aikuisten sijoittuminen toiminnassa” (1415, 20lasta, 3M) 
”…tiedottaminen esim. sijaisille…” (0215 12 lasta, 1M) 
 
- oppimisympäristön suunnittelussa: 
”…Auttaa arvioimaan tarvitsemaamme materiaalia päiväkotiin, mitä kannattaa hankkia ja 
mitä kannattaa pitää esillä ja mitä käyttää.” (0602, 21 lasta, 2 E, 13 M) 
”…leikki- ja oppimisympäristön suunnittelu / vaihtelu…”(0438, 22 lasta, 3E, 2M) 
”…auttaa arvioimaan tarvitsemaamme materiaalia päiväkotiin, mitä kannattaa hankkia ja 
mitä kannattaa pitää esillä ja mitä käyttää” (0602, 21 lasta, 2E, 13M) 
 
- ryhmäjakoja toteutettaessa: 
”…ryhmädynamiikan tukemiseen”( 1415, 20 lasta, 3M) 
”…, missä ryhmässä lapsen olisi hyvä toimia ja kenen kanssa toiminta sujuisi.” (0056, 13 
lasta, 6E) 
 
- lasten erityistarpeita huomioitaessa: 
”…erityistuen tarpeen kartoittamiseen….” (0030, 22 lasta, 4E, 4M) 
”…ystävyyssuhteiden ja muun yksilöllisen toiminnan tukemiseen.” (0093, 21 lasta, 1M) 
”…kaverisuhteiden ong.syiden pohdinta…”(0227, 22 lasta, 2E, 1M) 
”…lapsen viihtyvyyttä ryhmässä voidaan parantaa, kun tiedetään mitä hän toivoo ja 
ajattelee” (0145, 20 lasta, 2M) 
 
- lasten toiveiden huomioimisessa: 
”…esim. metsäprojekti, puissa kiipeilytoiveet…” (1288, 3E, 6M) 
 
- lapsen oppimisen tukemisessa: 
”Katsellaan lasten tuotoksia (Myös pukeminen ja muu toiminta) yhdessä ja autetaan lasta 
huomaamaan omaa osaamistaan ja sen kehittymistä. Muistutetaan mieliin asioita, joita on 
ollut hankala oppia ja jotka nyt sujuu. Pääasia, että positiivisin keinoin pyritään lapsen 
itsetunnon kohotukseen ja sitä kautta myös lisää halua uuden opetteluun ja oman toimintansa 
arviointiin”. (1283, 11L, 5E, 1M) 
”…helpottamaan lapsen oppimista…”.(0200, 31 lasta, 1E, 18M) 
 
- leikin havainnoinnissa: 
”Leikkien havainnoinnissa haemme tietoa lapsen leikkitaidoista, mieltymyksistä ja 
leikinrakenteesta ” (0031) 
”Kehitämme/ tuemme leikkiä …” (0138, 22 lasta, 3E, 2M) 
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- kasvatuskumppanuuden tukemisessa: 
”…Vanhemmat lukevat ja katselevat mielellään lapsestaan tehtyjä dokumentteja ja ne 
innostavat heitä kyselemään ja keskustelemaan” (0007) 
”…vaikeat asiat tarvitsevat tuekseen konkreettisia havainnoita” (1169, 15 lasta) 
”…puheeksioton perustana.” (1570, 20 L, 1E, 2M) 
”Lapsikohtaisten suunnitelmien laadintaan joita edeltää tiedon vaihto tiimin sisällä, lapsen 
vanhempien kanssa, yhteistyö kelton ja mahd. terapeuttien kanssa.  Videointi tallennetaan 
lapsikohtaisesti DVD:lle, joita annetaan perheille sitä mukaa kun materiaalia kertyy” (0049, 
23 lapsen esikouluryhmä, 6E, 5M) 
”…lisäksi lähetämme kuvia vanhemmille sähköpostitse” (0214, 21 lasta, 2M 
 
- omaa työtä koskevassa arvioinnissa ja kehittämisessä: 
”…käytettyjen menetelmien arviointiin…”(0112, 13 lasta, 5E) 
”…Oman työn kehittämisen välineenä…” (0190, 12 lasta, 1M) 
”….Videossa voimme arvioida myös omaa toimintaamme…”(0478, 13 lasta, 5E) 
”…Siten kaikilla tiimin jäsenillä on samat tavoitteet.” (1340, 20 lasta, 5E) 
 
Resurssien puute koettiin vaivaavan havainnoinnin hyödyntämistä täysimittaisesti. 
”..Pyritään ottamaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa, mutta tällä 
hetkellä on mahdotonta täysin toteuttaa resurssien puutteen ja päiväkodin vuorohoitoluonteen 
takia.” (1109, 17 lasta, 5E, 1M) 
 
Seuraavassa erään vastaajatiimin kuvaus siitä, miten he hyödyntävät työssään eri 
tiedonhankintamenetelmin hankittua tietoa lapsista. 
 
”Vanhemmilta >lapsella allergia, kerromme keittiölle. Toiminnan ohessa tapahtuva 
havainnointi > havaintoja vanhemmille. Vapaa havainnointi > kokouksiin keskustelun 
pohjaksi. Ennalta jäsennellyn, lasten osaamista koskevan havainnoinnin avulla > neuvolan 5-
vuotistarkastuksiin. Testeillä > kehityksen arviointiin. Lasten kanssa käytävien 
vapaamuotoisten keskustelujen avulla > työn suorittamiseen. Ennalta suunnitellun 
haastattelun avulla  > portfolioon yhdeksi osaksi lapsen töitä. Havainnoimalla tuotoksen 
syntymisen prosessia > ryhmädynamiikan selvittämiseen. Tuotosten tarkastelun avulla > 
mielenkiinnon kohteet. Kuvaaminen ja äänitys > emme ole kokeneet tarpeelliseksi.”  (0225, 
32 lasta, 3 E, 7M) 
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4. Lapsi mukana oman toimintansa arvioinnissa 

Kaupunkien väliset erot : Kuinka usein(1=päivittäin,2=viikottain ) 
lapsi mukaan oman toiminnan arviointiin (F= 1,876, p= .132, ei

tilastollisesti merkitsevä)

 
B68. Päivähoidon toiminnassa tiimissänne hankitaan tietoa yksittäisestä lapsesta 
ja lapsiryhmästä ottamalla lapsi mukaan hänen oman toimintansa arviointiin. 
 
B71. Millaisissa muissa tilanteissa otatte lapsen mukaan hänen oman 
toimintansa arviointiin? 
 
Lasten kokoukset, haastattelut, kevätkeskustelut, ristiriitatilanteet, s2 lasten 
haastattelut, tuonti- ja hakutilanteissa, toisten lasten arviointi lapsesta, 
siirtymätilanteet, päivittäiset keskustelut, hoito- ja kasvatuskeskustelut, toiminnan 
jälkeiset keskustelut, leops-keskustelut, toiminnan yhteydessä/jälkeen käydyt 
keskustelut, perustoiminnassa, aloituskeskustelut 0140, arkipäiväntilanteissa, 
lapsivaltuusto. 
 
”On ollut lasten omia kokouksia päiväkodissa, joissa yhdessä suunnitellaan tulevaa 
toimintaa; lapsen oma ääni kuuluu vahvemmin esim. kuinka lapsi viihtyy päiväkodissa, lapsen 
toiveet ja odotukset…” (0013, 23 lasta, 1E, 5M) 
”Aloituskeskustelussa lapsi on mukana kuulemassa, mitä kaikkea hyvää hänestä kerrotaan ja 
toki myös muita itseään koskevia olennaisia asioita.” (0140, 15 lasta/alle 3-v, 2M) 
 
B72. Mitä tietoa saatte ottamalla lapsen mukaan hänen oman toimintansa 
arviointiin? 
 
Toiminnan ohessa tapahtuvien havaintojen avulla saadaan tietoja lapsen /  lasten 
 
- sosiaalisesta kehityksestä: 
”…-millaisiksi lapsi kokee kaverisuhteet” (0017, 22 lasta/esiopetus, 1E) 
”…kysymällä myös kavereiden mielipiteet. Saamme tietoa siitä…mitä muut lapset ajattelevat 
yksittäisen lapsen toiminnasta. Vuorovaikutustaidot lapsella.” (0037, 22 lasta/esiopetus, 1E) 
”Lapsen käsitys siitä, miten hän näkee ja kokee toimintansa esim. ryhmän jäsenenä.” (0059, 
12 lasta, 6E) 
 
- kielellisestä kehityksestä: 
”Taidosta ilmaista itseään.” (0102, 12 lasta, 5E) 
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”Lapsen suomenkielen ymmärrys eri tilanteissa.” (0376, 22 lasta, 2E, 15M) 
”…- sanavarasto – käsitteet…” (0515, 14 lasta/alle 3-v, 4M) 
” – lapsen kielenkehitys esim. puhuuko lapsi lauseilla, yhdellä sanalla.” (0569, 16 lasta/alle 
3-v, 1E, 3M) 
 
- oppimisesta: 
”Mitä lapsi kokee oppineensa – ” (0017, 22lasta/esiopetus, 1E) 
”Keinot tilanteiden ja ongelmakohtien ratkaisemisessa, varsinkin luovaan toimintaan liittyvä 
ajatuskulku.” (0050, 16 lasta, 5M) 
 
- kognitiivisista taidoista: 
”Saamme tietoa siitä, miten ja mitä lapsi ajattelee ja päättelee + syyseuraussuhteet.” (0037, 
22 lasta/esiopetus, 1E) 
”Saan tietoa lapsen ajattelusta…kognitiivisten taitojen kehityksestä.” (0109, 9 lasta, 1E) 
”Valmiita vastauksia vältetään!! Ajattelun kulun, päättelyntason,…” (0495, 21 
lasta/esiopetus, 1E, 3M) 
”Mitä lapsi arvelee syyksi siihen, että hän on oppinut, mitä lapsi on tehnyt oppiakseen uuden 
vaikeankin asian; lapsen oman näkemyksen asioista,…” (0825) 
 
- luonteesta: 
”…lapsen oikeudenmukaisuudesta herkkyydestä ja muutenkin lapsen luonteesta, jotkut lapset 
hyvinkin kriittisiä arvioidessaan omia tuotoksia.” (0410, 12 lasta, 5E, 4M) 
 
- tarpeista: 
”Missä lapsi kokee tarvitsevansa apua ja aikuisen ohjausta.” (0015, 21 
lasta,/esiopetus, 2E) 
”…lapsen vahvuudet ja vielä harjoiteltavat asiat.” (0112, 13 lasta, 5E) 
 
- kiinnostuksen kohteista: 
”Minkälaisesta toiminnasta lapsi pitää mistä ei… Lapset saavat esittää toiveitaan toiminnan 
suhteen.” (0016, 19 lasta, 3E, 5M) 
”Toiveet, halut…kiinnostuksen kokemukset” (0028, 14 lasta/alle 3-v, 2E, 1M) 
”…mikä on lapsen mielestä kiinnostavaa ja mielekästä” (0132, 17 lasta) 
 
Lisäksi aineistosta nousee seuraavia aihealueita 
 
- lapsi itsensä ja oman toimintansa arvioijana: 
”Miten hyvin lapsi itse perillä omasta toiminnastaan.” (0003, 23 lasta, 3E, 1M) 
”…Arjen eri tilanteissa saamme tietoa siitä miten lapsi kokee itse oppivansa, millaisia taitoja 
omaavansa, yleensä siitä miten itsereflektointi kehittyy lapsella.” (0035, 19 lasta/esiopetus, 
2E) 
”Lapsen oma perustelu tekemiseensä ja käyttäytymiseen, miten lapsi itse ymmärtää asioita.” 
(0041, 21 lasta, 1E, 3M) 
”Mikä on kunkin lapsen yksilöllinen ja persoonallinen tapa kohdata pohdinta, joka koskee 
hänen omaa laatua, taitojaan, uusien asioiden oppimista jne.” (0142, 20 lasta/esiopetus, 2E) 
”Tietoa siitä miten lapsi kokee oman toimintansa, vaatiiko hän itseltään liikaa vai onko hän 
esimerkiksi alisuoriutuja.” (0713, 21 lasta, 2E, 1M) 
 
-lapsen toiminnan vaikutus muihin: 
”Lapsen kykyä ymmärtää oman toimintansa seurauksia (niin positiivisessa kuin 
negatiivisessa mielessä), miten käsittää oikean ja väärän,…” (0014, 16 lasta, 1M) 
”…syy-seuraussuhteet, oikea-väärä, arvot…” (23 lasta, 2E, 11M) 
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”Lapsen oma käsitys syy-seuraussuhteista. Lapsi arvioi oman toimintansa seurauksia, 
jutellaan, miksi näin tapahtui ym” (0321, 11 lasta/alle 3-v, 3M) 
”Mm – lapsen kyvystä itsearvostukseen – itsetuntemuksen tiedostaminen – itsekriittisyys – 
lapsen oman toiminnan hahmottaminen ja osallisuus.” (0599, 23 lasta/esiopetus, 1E 1M) 
 
- ristiriitatilanteissa toimiminen ja niiden selvittäminen: 
”Lapsen käyttäytyessä ei toivotulla tavalla keskustelemme hänen kanssaan siitä, olisiko joku 
toinen toimintatapa ollut parempi…Saamme tietoa lapsen näkökulmasta, joka muuten 
saattaisi jäädä huomioimatta. Ja esim. ei toivotun käyttäytymisen syistä.” (0358, 21 lasta, 3E, 
1M) 
”Lapsen kyky arvioida omaa käyttäytymistään esim. ristiriitatilanteissa. Miten lapsi näkee 
itsensä, pystyy arvioimaan itseään (lapsen itsetunto).” (0099, 12 lasta, 5E, 3M) 
”…esim. erimielisyyksien selvittelykyky ja halukkuus, empatiakyky, toisten asemaan 
asettuminen ja heidän huomioiminen.” (0027, 22 lasta, 7E, 7M) 
 
- toiminnan suunnitteluun liittyvistä asioista: 
”Toiminnan suunnittelussa on hyvä ottaa mukaan myös lapsen mielipiteitä. Auttaa lasta 
kritisoimaan myös omia tekemisiä/toimintaa/tuotoksia. Saadaan lapsilta palautetta. Luo 
positiivisia oppimisedellytyksiä, kun toiminta on lapsilähtöistä.” (0101, 19 lasta) 
”onko suunnitellut teemat olleet mielenkiintoisia” (0117, 13 lasta 1e 5M) 
”…aikuisen toiminnasta (oliko toiminnan tavoitteet liian korkeat tai matalat, oliko menetelmä 
toimiva vai ei, ohjasiko aikuinen sopivasti, vai menikö jossain ”yli”), miten ryhmä vaikutti 
toimintaan ja saiko lapsi onnistumisen elämyksiä.” (0314, 12 lasta, 5E) 
 
- lapsen ääni kuuluville: 
”- pääsemme lapsen ajatusmaailmaan ja mielikuvituksen ytimeen…” (0239, 18 lasta) 
”Saamme lapsen oman mielipiteen asioista.” (1069, 12 lasta, 6E, 3M) 
”- kaikkea ja … elämänfilosofianamme lapsella on ihmisarvo…yhdessä lapsen kanssa 
työskentelemme ja arvioimme…kuljemme rinnalla – lisäämme dialogilla tietoamme lapsesta 
ja vuorovaikutuksemme kehittyy.” (0600, 22 lasta/esiopetus, 1E, 6M) 
”lapsen oman näkemyksen. Arvion siitä, kuinka henkilökunta on onnistunut olemaan lapselle 
positiivinen, kasvua mahdollistava peili.” (0907, 12 lasta, 5E, 5M) 
 
Muita huomioita, jotka aineistosta nousivat: 
Aineistosta nousi selkeästi esille tiimit, joissa lapsen oman toiminnan arviointiin 
liittyvät keskustelut kuuluivat rutiineihin. Toisaalta löytyi niitä tiimejä, jotka 
ilmoittivat käyttävänsä tätä tiedonkeruumenetelmää pari kertaa vuodessa ja 
esiopetusvuoden päätteeksi. Tiimeistä n. 36% ilmoitti, että he eivät ota lasta lainkaan 
mukaan keskusteluihin. 
”Mielestämme vielä 3-5-vuotiaalle on oman toiminnan arvioiminen vaikeaa.” (0185, 21 
lasta, 7M) 
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5. Palautetta 
 
B88. Mitä muuta haluatte sanoa? 
 
”Kiitoksia, oli kiva päästä tarkastelemaan oman tiimin tapaa työskennellä ja 
huomata, että sitähän tulee tehtyä enemmän asioita vaistomaisesti kuin 
luulikaan.”  
 
1. Kysely haastoi oman työn arviointiin 
”….Kysely on hyvä, että saimme itsekin huomata kuinka tärkeää ja monipuolisesti teemme 
tiimityötämme lasten kanssa…”(0080, 13 lasta, 5E) 
” Kysymykset herättelivät pohtimaan tärkeitä työhön liittyviä asioita…” (0566, 20 lasta) 
”Olipa kiperiä ja ajattelemaan pistäviä kysymyksiä. Hienoa, että kysely ja projekti on niin 
kattava; varmasti tästä on hyötyä pk:n työssä, kun tulokset tulevat.” (0665, 20 lasta, 2E, 8M) 
 
2. Kysely oli aikaa ja voimia vievä 
”Vie tärkeää aikaa pois itse työstä. ..” (0672, 24 lasta/esiopetus, 4E) 
”Päiväkotimme antaa aika niukat mahdollisuudet ajallisesti osallistua tällaisiin kyselyihin, 
jotka tehdään suoraan koneelle.” (0314, 24 lasta/alle 3-v, 2M) 
”Harmittaa vähän, kun ei ollut oikein aikaa ajatella kunnolla kysymyksiä, niin pitkä ja aika 
paljon samoja asioita toistava kysely…Siitä johtuen aika ympäripyöreitä vastauksiakin. 
Päiväkodeissa on ainainen aikapula-> ei ole aikaa istua tietokoneella rauhassa.” (1313, 21 
lasta, 3E, 10M) 
 
3. Kyselyyn oli vaikea vastata, koska koko tiimi vastaamassa 
”valitettavasti kysely oli hankala. On erittäin vaikea vastata esim. koulutustoiveisiin 
ryhmänä, kun esim. meidän tiimissämme on ihan vasta-alkajia päiväkotiuralla ja vastaavasti 
pitkään päiväkodissa työssä ollut ja kouluttautunut. Vastaukset jäävät ns. mitään 
sanomattomiksi näin...” (0147, 21 lasta/esiopetus, 3E, 2M) 
”Kokonaisena tiiminä vastaamisessa ei otettu huomioon työyhteisön/tiimin sisällä olevia 
taitoja eli jos joku työntekijöistä osaa jonkun osa-alueen hyvin, niin tiimi voi luottaa hänen 
tietoihinsa ja taitoihinsa ko. asiassa eikä jokaisen tarvitse hallita samaa osa-aluetta.” (0544, 
25 lasta) 
”Kyselyyn oli vaikea vastata tiiminä, koska työntekijöiden ammatillinen kehitys/koulutus eri 
vaiheessa (nimenomaan kyselyn loppuosa).” (0202, 17 lasta/alle 3-v) 
 
4. Oman työn kehittäminen aina tärkeää 
”On hyvä kartoittaan näitä asioita. Kentällä varmasti kirjavuutta havainnointiasioissa. 
Kyselyvastaamisaika oli todella lyhyt…Vastaisuudessa toivomme pidempää vastaamisaikaa. 
Asia todella tärekä ja olennainen lapsen arjen suunnittelussa, sitä vaan eivät kaikki tiedä. 
Ehdottomasti kattava koulutus koko… päivähoitoväelle. Suunnittelu vieläkin liian 
aikuiskeskeistä.” (0506, 22 lasta/esiopetus, 1M) 
”Toivottavasti päiväkotien yksilölliset koulutustarpeet eivät jää suurten  linjausten alle. 
Uudelle oppimiselle tulee myös antaa tarpeeksi toteutus- ja omaksumisaikaa. Ei koulutusta 
koulutuksen vuoksi.” (0367, 10 lasta, 2M) 
”Odotamme koulutusta tiedonhankintatavoista, niiden pohjalta tehdyistä dokumentoinneista 
ja arvioinnista…” (0164, 18 lasta, 8M) 
 
5. Mitä hyötyä kyselystä on meille? 
”…Meille ei auennut, miten tätä kyselyä voi käyttää oman työn kehittämisessä. Tiedämme, 
mitä tarvitsemme, mutta emme koe saavamme sitä tästä kyselystä vaan konkreettinen tieto ja 
koulutus edesauttavat asiaa.” (0433, 22 lasta, 2E, 5M) 
”Jäimme miettimään kyselyn tarkoitusta ja hyötyä.” (0553, 22 lasta, 3E, 5M) 
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”mikä on tämän kyselyn funktio?” (0238, 18 lasta) 
”-kysely herätti melkoisen paljon negatiivisia tunteita…” (0258, 14 lasta/alle 3-v. 2M)  
”Palveleeko kysely? Olemmehan koulutettua ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Meistä kysely 
oli enemmän henkilöille, joilla ei ole koulutusta.” 80821, 23 lasta, 2E, 2M) 
 
6. Kysymykset liian vaikeita 
”Kaavake hyvin vaikeaselkoinen, täyttöohjeita olisi kaivannut enemmän…” (0840, 12 lasta, 
alle 3-v) 
”…Osa kysymyksistä vaikeita ymmärtää. Tiimin sisällä kysymyksiä ymmärrettiin eri tavoin.” 
(0647, 22 lasta/esiopetus, 1E, 3M) 
”…aika paljon tarvitsee vastaaja koulutusta ja kokemusta työssä, jotta osaan kysymyksiä 
osaa vastata.” (0245, 16 lasta/esiopetus, 2E, 7M) 
 
7. Toivoa hyödystä 
”-jos kysely poikisi mahdollisesti lisää potkua ja syventävää orientaatiota työhömme niin 
hyvä niin” (1022, 19 lasta, 8M) 
”hyvän tuntuinen kysely. Toivomme tästä seuraavan jotakin hedelmällistä ja jossain muussa 
kuin jonkinlainen projekti jolla alku ja loppu, koska loppu tulee yleensä siinä vaiheessa, kun 
ihmiset ovat vasta kunnolla asiaan päässeet lämpenemään…” (0762, 21 lasta, 9M) 
”Toivomme konkreettisia toimenpiteitä tutkimuksen perusteella; koulutusta, tietoa, uusia 
ajatuksia…” (0652, 13 lasta, 4E, 1M) 
 
8. Käytännön ongelmat vastaamisessa 
”Toivomme, että kyselykaavake olisi mahdollisuus täyttää useammassa erässä, jotta 
voisimme vastata harkitummin.” (0569, 15 lasta, 2E, 2M) 
”Liian kauan aikaa vievä. Helpottaisi suunnattomasti, jos olisi voinut tehdä välitallennuksia 
ja jatkaa työskentelyä, kun siihen on taas sopiva aika!!! Nyt kysely sitoi ryhmän jäsenet 
pitkäksi aikaa koneen ääreen ja toiset ryhmät joutuivat miettimään ja järjestämään oman 
toimintansa uudelleen. Olemme myös kuulleet, että ohjelma ”kaatuu” kesken työstön ja kaikki 
on aloitettava alusta. Huh, huh.” (0148, 21 lasta 1E, 9M) 
 
8. Kysely hyvä asia 
”Suhteellisen pitkä, mutta kartoittaa hyvin päivähoidon tarpeet.” (0214, 21 lasta, 2M) 
”Hienoa, että näistä asioista ollaan kiinnostuttu. Kysely ok.” (0159, 14 lasta/esiopetus, 1E, 
1M) 
”Ajatuksia herättävä kysely. Hyvällä asialla olette.” (0020, 22 lasta, 1M) 
 
9. Näkökulmia kyselystä 
”Toivottavasti tämä hyödyttää meitä, koulutus olisi todella tarpeen. Toivottavasti kyselyn 
täyttäminen ei tarkoita yksiköiden arviointia tai kyseenalaistamista siitä, mitä osataan ja mitä 
toimintamalleja käytetään. Toivoisimme tämän tuottavan tulevaisuudessa pelkästään 
positiivisia muutoksia päivähoidon arkeen ja oman tiedon lisääntymiseen.” (0137, 24 lasta, 
3E, 5M) 
”Perusteellinen kysely erikoistutkijoiden ammattitaidolla laaditut kysymykset 
varhaiskasvatukseen. haluaisimme palautteen luonnollisesti kaikkien tutkimusten jälkeen ja 
todella sen käytännönpuolen koulutukset musiikkiin, matematiikkaan ja neurologisiin 
häiriöihin.” (0450, 15 lasta, 2E, 5M) 
 
10. Todellinen arki näkyviin 
”Päällekkäiset hankkeet/projektit ja niihin liittyvät kyselyt(liikunta, innostu kielestä, vkk-
metro) tuntuvat työläiltä ja stressaavilta ja vievät aikaa.” (0085, 26 lasta) 
”Olisimme toivoneet, että tässä kyselyssä olisi tullut esiin päivähoidon todellinen arki: 
joinakin päivinä hoidamme lapsia ja siivoamme. Jotkut päivät menevät pelkästään 
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perushoitoon ja ohjatut toiminnat jäävät pois. Toisinaan hoidamme koko talon lapsia pihalla 
kokousten, keskusteluiden ja kirjallisten töiden takia. Kirjalliset työt ovat lisääntyneet 
työssämme huomattavasti. Toivoisimme, että olisi enemmän aikaa keskittyä lasten kanssa 
olemiseen ja toimintaan. (0013, 23 lasta 1E, 5M) 
”-koulutus olisi hyvä, mutta sijaisia ei saa, jos joku koulutuksessa, niin päiväkotiin jäävät 
kärsivät, (suhdeluvut, käytöt ja täytöt) - alle kahden viikon sairaslomiin ei saa sijaisia. Tämä 
näkyy toiminnassa. Toimintaa on vaikea suunnitella etukäteen. Emme ymmärrä mikä on 
kyselyn tarkoitus, tilastojen kaunistelu. Muuttuuko mikään käytännön arjessa?” (0182, 32 
lasta, 16E, 6M) 
 
11. Kysely itsestäänselvyyksistä 
”..Meillä ei ole aikaa istua ja miettiä tällaisia perusasioita. Olemme koulutettuja 
ammattialaisia!” (0029, 23 lasta, 3E, 3M) 
”…jopa päivähoidon työntekijöiden aliarviointia (esim. selitetty, mitä on leikki ).” (0155, 22 
lasta, 3E, 3M) 
”suurin osa em. kysymyksissä olevat taidot kuuluvat peruskoulutukseen ja jos niitä ei ole, 
ollaan hukassa…” (0041, 21 lasta, 1e, 3M) 
”Kysely lähinnä kummastutti meitä. Eikö em. pitäisi automaattisesti olla käytössä työssämme. 
Tietyt asiat kuuluu vain tehdä ja piste.” (0111, 25 lasta, 6M) 
 
12. Alle 3-vuotiaat 
”…Ja muutenkin vaikea alle 3-vuotiaiden ryhmässä työskenteleville.” (0049, 13 lasta/alle 3-
v, 2M) 
”…, vaikea mieltää alle kolmevuotiaille.” (0075, 14 lasta/alle 3-v) 
”Omat kysymykset alle 3-v. ja muille.” (1176, 12 lasta/alle 3v.) 
 
 
 

Vaikka kysely oli pitkä ja monipolvinen, oli ilahduttavaa, että niin 
monet tiimit jaksoivat paneutua asiaan. Toivottavasti jo 
vastaamisprosessi herätti ajatuksia oman toiminnan kehittämiseksi. 
Toivomme tämän koosteen kannustavan teitä jatkamaan 
kehittämistyötä. 
 
 
Yhteistyöterveisin VKK -Metron väki 
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6. Kyselyn hyödyntäminen 
 
 
Ideoita siitä, kuinka kyselyn määrällisiä ja laadullisia tuloksia voisi tarkastella 
yhdessä yksikössä, esimerkiksi tiimipalavereissa, koko talon yhteisissä palavereissa 
tai suunnittelupäivinä. Seuraavassa muutamia kysymyksiä keskustelun pohjaksi: 
 

1. Mitä tiedonhankintamenetelmiä tiimeissä on käytössä? Miten niiden käyttöön on 
päädytty? Mitkä tiimit niitä käyttävät? Miksi osa ei käytä? 
 Numeraalisesta taulukkoyhteenvedosta ilmenee yksikön tiimien vastaukset eri 
 tiedonhankintamenetelmien käytöstä. Onko yksikkönne tiimien välillä suuria 
 eroja eri tiedonhankintamenetelmien käytössä? Sanallista osiota  hyödyntämällä 
 voitte vertailla omia näkemyksiänne muiden vastanneiden ajatuksiin. 
 

2. Ovatko käytetyt tiedonhankintamenetelmät tarkoituksenmukaisessa käytössä? Kuinka 
tietoisesti ja suunnitelmallisesti niitä käytetään?  
 Numeraalisesta taulukkoyhteenvedosta näette yksikkönne tiimien vastaukset eri 
 tiedonhankintamenetelmien käyttötiheydestä. Käytätättekö jotain 
 tiedonhankintamenetelmää jonkin toisen, mahdollisesti tilanteeseen 
 sopivamman kustannuksella? (Esim. vapaamuotoinen keskustelu tapahtuu 
 spontaanisti itse tilanteessa ja tuo esiin lapsen sen hetkisiä tuntemuksia. Ennalta 
 suunnitellun haastattelun avulla voidaan hahmottaa lapsen ajattelua tarkemmin ja 
 syvemmin.)  
  

3. Millaista tietoa käytetyillä tiedonhankintamenetelmillä saadaan? Kartoittavatko ne 
lapsen kehitystä monipuolisesti? 
 Sanallisesta osiosta käy ilmi, millaista tietoa vastaajat ovat kokeneet saavansa 
 erilaisten tiedonhankintamenetelmien avulla. Koetteko jo käytössä olevat 
 menetelmänne riittäviksi kuvaamaan ryhmänne lasten kehitystä  monipuolisesti? 
 Voisitteko käyttää jo olemassa olevia tiedonhankintamenetelmiä monipuolisemmin? 

 
4. Miten lasten ikäjakauma tai heidän erilaiset tarpeensa ryhmässä vaikuttavat eri 

tiedonhankintamenetelmien käyttöön (esim. alle 3-vuotiaat, moniku-lapset, erityistä 
tukea tarvitsevat lapset)?  
 Numeraalisesta taulukkoyhteenvedosta näette, missä määrin eri-ikäisten lasten 
 ryhmissä käytetään erilaisia tiedonhankintamenetelmiä. Jos jokin 
 menetelmistä ei ole lainkaan käytössä, saatteko vastaavan tiedon jollakin  muulla 
 tavoin (esim. korvaatteko haastattelut alle 3-vuotiaiden ryhmissä  videoinnilla, joka 
 antaa sanallista ilmaisua kokonaisvaltaisemman kuvan lapsen kehityksestä?) 
 

5. Onko yksiköllä mahdollisuus tutustua johonkin uuteen, vähemmän käytössä olevaan 
tiedonhankintamenetelmään?  

  Numeraalisesta taulukkoyhteenvedosta näette yksikkönne tiedonhankintamenetelmiin 
  sekä muuhun osaamiseen liittyvät koulutustarpeet. Onko omassa yksikössänne  
  erityisosaamista, jota voisi hyödyntää? Millaisia  käytäntöjä osaamisen jakamiselle on 
  työyhteisössänne? 
 
6. Onko yksiköllä käytössä tarkoituksenmukainen välineistö tiedonhankinnan 

toteuttamiseksi? 
 
 
 


