
Havainnointi ja
dokumentointi

Katse lapseen -hankkeen
tuloksia



Aikuisten yhteistyö on lasten turva

Mistä lähdimme?

Lapsia vartenhan täällä ollaan!
Halusimme kehittää lapsiha-

vainnointia  ja dokumentointia

HEI KATO MUA!

Kuva tai kaavio, leveys max 22,5 cm

Mitä halusimme?
Aikaa leikille ja kiire pois
Työvälineitä ja koulutusta

havainnointiin
Pedagogista keskustelua

havaintojen pohjalta

Mihin pääsimme?
Aikuisten yhteistyö on lapsen

turva!
Lisää hyvää oloa lapselle
Keskustelu lapsista lisääntyi
Havainnoinnin kautta

monipuolisempaa palautetta
vanhemmille lapsista

Oivalsimme jälleen!
OLE LÄSNÄ
LEIKI
OHJAA  JA  KEHU
HAVAINNOI

Mitä saimme aikaan?
Paljon yhteisiä keskusteluja ja

pohdintoja
Hyve hallussa! (lapsen 4-

vuotis-tarkastus)

Mihin olemme menossa?
Haluamme edelleen kehittää

lapsihavainnointia ja dokumen-
tointia

Kuvateksti: Mauris varius justo eu ante vestibulum elementum.

Päiväkoti Impivaara, Helsinki

Lisätietoja
Päiväkodin johtaja
Anita Tuovinen
Puh. 09 3107 3922
anita.tuovinen@hel.fi



PMutuMutu--tuntumasta havainnointiin jatuntumasta havainnointiin ja
dokumentointiindokumentointiin

Lähdimme empien ja samalla rohkeasti
mukaan VKK-Metron hankkeeseen. Perhe-
päivähoito on nyt ensimmäistä kertaa
mukana hankkeessa.
Kehittämispäivässä keväällä 2012 valit-
simme kehittämiskohteeksi lapsen ha-
vainnoinnin ja dokumentoinnin.
Hankkeessa oli mukana 12 perhepäivä- ja 12
ryhmäperhepäivähoitajaa.

Toimintatapa ja rakenne

Lähtötilanne
Huomasimme, että havainnointia ja dokumentointia ei juuri
tehty lapsen hoitopäivän aikana. Vasu- tai Hyve 4 –keskus-
teluihin valmistauduttiin pikaisesti ”testaamalla” lapsen kykyjä
ja osaamista. Lasta koskevat asiat olivat selkeinä mielessä,
mutta niiden kirjaaminen tuntui vaikealta.

Kehittämisprosessi
1. Ruutuvihkoihin kirjattiin joka päivä jokaisesta lapsesta ha-

vaintoja.

• Havainnointi on oleellinen osa arkea, ei erillinen tehtävä
joka pitää suorittaa.

• Säännöllisen kirjaamisen merkitys lapsen hyvinvoinnin
kannalta on tärkeää.

2. Harjoittelimme Snadeja steppejä

• Oman toimintatavan ymmärtäminen ja muuttaminen tar-
vittaessa on osa työssä kehittymistä.

3. Havainnoimme lapsen leikkiä

• Käytimme yhteistoiminnallista menetelmää ja Sanna Parri-
lan materiaalia Leikki - lapselle ominaisena tapana toimia.

• Perhepäivähoitajan	läsnäolo	leikissä	näkyväksi.

Mitä oppimme
• lasten toiminnan havainnoiminen vahvistui
• näkökulma lapseen tuli monipuolisemmaksi
• varmuus vanhempien kanssa käytyihin kes-
kusteluihin lisääntyi
• keskusteluihin valmistaudutaan nyt paremmin
• leikin merkitys tuotiin selkeämmin esiin myös
vanhemmille
• havainnoinnista tuli luonteva osa työtä
• oma ammatillisuus vahvistui
• kirjaaminen ei tunnu enää yhtä vaikealta
• uusi työtapa vaatii aikaa, jotta sen ymmärtää
• Hyve 4 -työväline hyvä, avarsi omaa työtä
• lapsen yksilöllinen havainnointi ei tunnu enää
niin vaikealta
• töiden järjestelyjä on mietittävä, jotta jää aikaa
kirjaamiseen
• riittävän pitkä prosessi mahdollisti oppimisen
kaikilla tahoilla

Perhepäivähoidon
ohjaajan ja

hankeohjaajan
jatkuvasti päivitetty

toimintasuunnitelma

Kehittämispäivät ja
hoitajien illat toimivat

vuorovaikutuksen
kautta oppimisen

paikkoina

Perhepäivähoitajien
”läksyt”  tapaamisten

välillä

Lisätietoja
Perhepäivähoidon	ohjaaja	Sinikka	Ng
Puistola-Jakomäki	perhepäivähoito
Puh.	(09)	3107	4311
sinikka.anneli.ng@hel.fi

Perhepäivähoito PuistolaPerhepäivähoito Puistola--Jakomäki, HelsinkiJakomäki, Helsinki



Steppaillen kuuhun –
tähti kerrallaan

Viime syksynä kehitimme uudenlaisen
mallin pienryhmätoimintaan, jota
jokainen ryhmä lähti toteuttamaan.
Koska lapselle ominaisin toimintatapa
on leikki, halusimme paneutua vielä
syvemmin lapsen havainnointiin sekä
löytää ratkaisuja arjen toimintaan.

Kuva tai kaavio, leveys max
22,5 cm

Havainnointi ja dokumentointi
Aloimme käyttää ryhmissä havainnointilomaketta, joka
oli tehty liikennevalotyyppisesti. Tämä kaavake otettiin
innolla vastaan ja sitä käytettiin myös Vasu –
keskusteluissa mukana. Kehittämiskohteet vaihtelivat
ryhmittäin, sillä tutkimus kohdistui osittain enemmän 4–
vuotiaiden Hyve –malliin ja parikkiyhteistyöhön. Kaikissa
ryhmissä oltiin kuulolla ja havainnoitiin lasten
mielenkiinnonkohteita sekä muokattiin mm.
leikkiympäristöä sen mukaisesti. Snadit stepit ovat olleet
ahkerasti käytössä ja ne ovat tuoneet mukanaan
onnistumisen kokemuksia. Mahtava oivallus oli, kun
huomasimme ettei meidän tarvitse kehittää uutta
havainnointimenetelmää, vaan pystyimme hyödyn-
tämään jo olemassa olevaa. Kehittäminen on ollut arjen
kokoista!

Johtopäätökset

Stepeillä on löydetty arjen ratkaisuja
Havainnointilomake jää käyttöön,
samoin Hyve –lomakkeen lisäkysymykset
Yhteistyö neuvolan kanssa parantunut
Leikkitaulun avulla on jäsennetty lasten
leikkiä ja lasten osallisuus on parantunut
Eskarissa otettu käyttöön ”tilaleikkitaulu”,
joka on toiminut todella hyvin ->
leikin saa valita, mutta tila on sovittu

Steppaillen kohti kuuta
Tutkimuksessa mukana ollessamme huomasimme,
että on parasta edetä pieni askel kerrallaan kuin
tavoitella koko kuuta. Kasvattajan on oltava
mahdollistaja ja antaa lapselle kokemuksia, joista
saa onnistumisia ja haasteita sekä kasvuun että
kehitykseen. Pohdimme ajatusta lapsen
osallistumisesta omaan Vasu –keskusteluun ja
itsearviointiin. Eskareilla on oma ”liikennevalo”
lentokone, joten voisiko muillekin ikäryhmille
kehittää oman itsearviointi ”kukkasen”?

Leikkitaulu ja yhteistyö
Leikkitaulun olemme ottaneet käyttöön lähes
joka ryhmässä ja sen käyttöä jatkamme
tulevaisuudessakin. Lapsen osallisuuden
kysymyksiä on pohdittu paljon ja sitä, mihin
asioihin lapsi oikeasti voi vaikuttaa ja mistä
päättää. Yhteistyö neuvolan kanssa jää varmasti
elämään, sillä yhteyttä on nyt helpompi ottaa
kuin aiemmin. Jatkamme myös pedagogisia
keskusteluja ja työstämme asioita olemassa
olevissa tiimeissä / työryhmissä.

Lisätietoja
Päiväkodin johtaja
Helena Pajari
Puh. 09 8393 4784
helena.pajari@vantaa.fi

.

Vantaanlaakson päiväkoti, Vantaa




