
 
Osallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen päiväkodissa 
 

Lukijalle 
Tämä ohjeistus etenee samassa järjestyksessä kyselylomakkeen kysymysten kanssa ja on 
jaettu useisiin eri asioita käsitteleviin osioihin.  

Suosittelemme, että keskitytte yhteen osioon kerrallaan, koska asiaa on paljon. 

 

Ensimmäisen osion (kysymykset 2–38 ja 42–58) taustaksi kuvataan yksi tapa hahmottaa 
lasten osallisuutta ja sen kehittämistä päiväkodissa. Tapa on Shierin (2001) teoreettisesta 
mallista peräisin ja malli avataan osion alussa lukijalle. Osiossa keskitytään myös aikuisen 
rooliin lapsen osallisuuden mahdollistajana ja toimintamahdollisuuksien tarjoajana.   

Koonnin toinen osio (kysymykset 60–81) keskittyy lapsen kuulemisen esteisiin ja 
henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksiin niiden vähentämiseksi.  Tarkastelun pohjana on 
käytetty ”vaikuttamisen kehiä” (kts. kuvio 1), joiden kautta voidaan pohtia, mihin esteisiin 
olisi hyödyllisintä keskittyä ja käyttää voimavaroja.  Tämän ohjeistuksen kuvio on 
pääkaupunkiseudun tasolla (kts. kuvio 2).  Oman päiväkotinne vastaukset löytyvät 
päiväkotikohtaisesta koonnista ja voitte verrata niitä kuvioissa esiintyviin 
vaikutusmahdollisuuksiin. 

Koonnin kolmas osio (kysymykset 83–99) käsittelee lasten vaikutusmahdollisuuksia 
perushoitotilanteissa.  

Jokaisen osion yhteyteen on lisätty kysymysmerkillä osoitettuja kysymyksiä ja pohdinta-
aiheita yhteisen keskustelun pohjaksi.  Kysymyksiä on paljon, joten kannattaa valita 
päiväkodillenne sopivimmat.  

Osallisuuskyselyssä olleet avoimet kysymykset on koottu päiväkotikoonnin loppuun 
avoimena tekstinä, jota voi olla vähän tai enemmän sen mukaan, kuinka paljon tiimit ovat 
kirjoittaneet.  

 

Antoisia hetkiä kehittämisen parissa 

Toivoo VKK-Metro  

  



Tietoa lapsen osallisuudesta 
 

Lasten osallisuuden perustana nähdään yleisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, joka on 
ratifioitu Suomessa 1991.  

Aiheen ajankohtaisuudesta johtuen erilaisia osallisuusteorioita on useita. Etsimme toimivaa 
teoriataustaa perustaksi sille, miten lasten osallisuutta voitaisiin käytännön päiväkotityössä 
kehittää. Päädyimme käyttämään Harry Shierin (2001) osallisuuden polut -nimistä mallia, 
jonka kautta hän tarkastelee osallisuutta aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen kautta. 
On siis huomattava, etteivät esim. lasten leikeissä ilmenevät itsenäiset päätökset ole 
tarkasteltavissa mallin avulla. 

Shier jakaa lapsen osallisuuden viiteen erilaiseen tasoon.  Jokaisella tasolla kasvattajan on 
hyvä tarkastella, onko hänellä aito halu toteuttaa lasten osallisuutta kyseisellä tavalla. Samoin 
tulee tarkastella, onko omassa tiimissä tai työyhteisössä mahdollista toteuttaa edellä mainittu 
toimintatapa. Viimeisenä tulisi pohtia, onko sitä mahdollistavia toimintatapoja ja käytäntöjä 
jo valmiina. 

Ensimmäinen taso: Lapset tulevat kuulluksi.  

Aikuinen on vastaanottavainen lasten aloitteille. Tällä tasolla aikuinen ei itse tee aloitetta 
saada lapsen ajatuksia esille.  

Toinen taso: Lapsia tuetaan ilmaisemaan mielipiteitään.  

Tällä tasolla aikuinen pyrkii poistamaan niitä esteitä, jotka estävät lasta ilmaisemasta 
ajatuksiaan (esim. ujous, itsetunnon puute, aiemmat huonot kokemukset) 

Kolmas taso: Lasten mielipiteet otetaan huomioon.  

Aikuinen huomioi ja käyttää hyväkseen omassa toiminnassaan lapsilta saamansa tiedon. 
Shierin mukaan YK:n lastenoikeuksien yleissopimuksen mukainen osallisuus toteutuu 
kolmannella tasolla. Aikuinen on kuitenkin vastuussa päätöksistä. Lapsen mielipide on 
yksi monista tilanteeseen vaikuttavista seikoista. On tärkeää, että hän antaa lapsille 
palautetta siitä, miten lasten ajatukset on otettu huomioon tai miksei niitä voitu toteuttaa. 

Neljäs taso: Lapset ovat mukana päätöksentekoprosessissa.  

Neljännellä tasolla ei tyydytä vain kysymään ja konsultoimaan lapsen mielipidettä, vaan 
lapset otetaan tasavertaisina toimijoina mukaan suunnitteluun ja päätösten tekemiseen.  

Viides taso: Lapset jakavat valtaa ja vastuuta päätöksenteossa. 

Shier painottaa, että neljännen ja viidennen tason välissä on veteen piirretty raja. 
Viitostaso puhtaimmillaan vaatii aikuiselta sitoutumista jakaa omaa valtaansa lasten 
kanssa. Silloin aikuisen on hyväksyttävä oman valtansa vähentäminen. 

 



 

OSIO 1 - Tulosten tarkastelua Shierin osallisuuden kuvausten kautta 
 

Olemme valinneet tarkastelukohteiksi tiettyjä kysymyksiä kyselylomakkeesta kuvaamaan 
lapsen osallisuuden tasoja ryhmässä. Kaikissa valituissa kysymyksissä vastauksissa oli 
vaihtelua ”Ei koskaan” (1) ja ”Aina” (5) vaihtoehtojen välillä.  

 

Shierin teorian ensimmäistä tasoa kuvaavat kysymykset 16, 19 ja 54 saivat kaikki 
keskiarvon vaihtoehtojen ”usein” ja ”aina” välille. Lapsen osallisuus siis vaikuttaa toteutuvan 
kuulemisessa. Aikuisen suorittamaan lasten havainnointia, joka sekin on eräänlaista lapsen 
kuulemista, kuvaavat kysymykset 50 ja 56 saivat hieman matalammat keskiarvot. 

? Missä tilanteissa aikuiset selvimmin pysähtyvät lasten esittämien ajatusten äärelle? Mitkä 
ovat niitä tilanteita, jolloin lasten lähestyminen helposti ohitetaan? 

? Millä konkreettisilla tavoilla eri ryhmien aikuiset hankkivat tietoa lapsen ajatuksista, 
mielipiteistä ja kiinnostuksen kohteista? Miten tieto hyödynnetään? Dokumentoidaanko sitä? 

? Miten havainnointia voi hyödyntää ”lapsen kuulemisen välineenä”? Millaisia asioita ja 
tilanteita esiintyy päiväkodin arjessa, joissa lapset eivät aktiivisesti hakeudu aikuisen luo 
kertoakseen asioistaan, mutta joissa aikuisen olisi hyvä ”lukea” lasta havaintojen kautta? 

 

Kakkostasoa kuvaavat kysymykset 52, 53 ja lasten mielipiteiden kuulemiseen ja niiden 
keskiarvot olivat koko pk-seudulla arvojen ”Usein” ja ”Aina” välillä (ka välillä 4-5). 
Kysymykset 42, 44, 47, 51, keskittyvät aikuisen osallistumiseen lasten leikkiin sekä leikin 
tukemiseen. Näiden kysymysten keskiarvot sijoittuivat välille ”Joskus” ja ”Usein” (ka välillä 
3-4).  

Leikin merkitys koetaan lapsen osallisuudelle merkittäväksi ja leikille ja leikkitoiminnoille 
varataan aikaa ja välineitä. Aikuisen osallistuminen sisäleikkeihin oli kuitenkin huomattavasti 
yleisempää kuin ulkoleikkeihin.  

? Mihin lasten toimintoihin päiväkodin aikuiset eri ryhmissä osallistuvat? Millä tavoin tai 
missä roolissa he osallistuvat? Mihin muihin toimintoihin olisi hyvä osallistua ja mitä hyötyä 
siitä voisi olla?  Onko toimintoja, joihin aikuisen ei ole hyvä mennä mukaan? 

? Millä tavoin voidaan varmistaa, että arat ja ujot lapsetkin saavat mahdollisuuden ilmaista 
mielipiteitään? Miten lasten taitoa ”olla jotain mieltä” voidaan harjoittaa ja vahvistaa? 



 

Kolmostasoa tarkastellaan kysymyksissä 12, 14, 17, 41, 48 ja 55. (Kolmostasoa mittasivat 
myös lähes kaikki perushoitoa tarkastelevat kysymykset). Kolmostason vastaukset saivat 
heikompia keskiarvoja kuin 1. ja 2. tason ja sijoittuvat ”usein” ja ”joskus” -vaihtoehtojen 
välille (ka välillä 3-4).  

? Millaisissa tilanteissa ja mistä syistä lapsi voi omasta tahdostaan toteuttaa aikuisen 
suunnitteleman tekemisen eriaikaan kuin muu ryhmä?  

? Millaiseen omaan toimintaan ja ideoiden toteuttamiseen eri ryhmien lapset ovat pyytäneet 
aikuisen apua? Onko ryhmässänne lapsia, jotka eivät koskaan tunnu tarvitsevan aikuista 
auttamaan ideoidensa toteuttamisessa? Miten aikuiset ovat tukeneet lasten toimintaideoita 
pyytämättä? 

? Miten lasten mielipiteitä eri ryhmissä konkreettisesti selvitetään ja hyödynnetään 
hankittaessa tavaroita ryhmään?  

? Kertokaa toisillenne, miten eri ryhmien toiminta on muuttunut lasten kiinnostuksen 
pohjalta. 

Nelostasoa kuvaavat vastaukset kysymyksiin 18 ja 23 sijoittuvat ”harvoin” ja ”joskus” -
mainintojen välille (ka välillä 2-3). Nelostasoa kuvaavat myös kysymys 34 ja 35, ja koska 
suunnittelulla ja arvioinnilla on tärkeä rooli muun muassa VASU:ssa ja ylipäätään 
päiväkotien toiminnassa, pyydämme teitä pohtimaan miten lapsia voisi osallistaa toiminnan 
suunnittelun ja arvioinnin tiimoilta ja lisäisikö se lasten sitoutumista toimintaan, mikäli heillä 
olisi omia vastuullisia rooleja toiminnassa. 
 

?  Kertokaa toisillenne, miten eri ryhmien toiminta on muuttunut lasten tekemien ehdotusten 
mukaan. 
 

?  Kertokaa toisillenne, millaisissa tilanteissa lapset ovat saaneet ryhmässänne vaikuttaa 
kalusteiden tms. fyysisen tilan järjestykseen? Mitä hyötyä lapsen kehitykselle voi olla siitä, 
että hän pääsee hahmottamaan ja vaikuttamaan oppimisympäristöönsä? Miten turvallisuus on 
huomioitu ryhmässänne?   
 

?  Kertokaa toisillenne, millaista lasten suunnittelemaa toimintaa ryhmässänne on järjestetty. 
 

?  Miten lasten ottaminen toiminnan suunnitteluun tehdään mahdolliseksi? 
 

?  Miksi lasten osallistaminen arvioinnissa näyttää keskiarvojen pohjalta yleisemmältä kuin 
suunnittelussa? Miksi ajattelette asian olevan niin?  



 

Viitostasoa ja lapsen vastuun ottamista päätöksenteossa kuvaavat kysymykset 11 ja 38 
sijoittuvat tasolle ”harvoin ja ”joskus” (keskiarvo välillä 2-3).  Lapsen 
osallistumismahdollisuudet ryhmän päätöksentekoon sai kokonaiskeskiarvo n=3,13, joka on 
hieman arvon ”joskus” yläpuolella. Viitostason, samoin kuin nelostason keskiarvot olivat 
selvästi matalammat kuin tasojen 1-3.  

Säännöt liittyvät kiinteästi turvallisuuteen, mutta myös valtaan ja vastuun kantamiseen. 
Shierin teoriassa nelos- ja viitostasoilla pohditaan vallan jakamista ja vastuun kantamisen 
harjoittelua turvallisessa ympäristössä. Osallisuusteorioiden mukaan liikaa valtaa saava lapsi 
kokee olonsa turvattomaksi, niinpä olisi tärkeää saada harjoitella vallan ja vastuun kantamista 
ja sitoutua yhteisiin sääntöihin ja sopimuksiin. 

? Mistä toiminnoista lapset voivat ryhmässänne jättäytyä pois? Mitä he tekevät silloin? Onko 
kyse yhteisestä päätöksestä vai voiko jokainen aikuinen itse päättää sen tilanteen mukaan? 
Mihin toimintoihin haluatte, että kaikki lapset osallistuvat? Miksi? 

? Lopuksi tarkastelkaa oman päiväkotinne vastauksia jokaiseen kysymykseen. Millaisia 
eroja eri ryhmien välillä ilmenee?  Miten päiväkotinne vastaukset sijoittuvat suhteessa 
alueenne, kuntanne tai koko pääkaupunkiseudun keskiarvoihin? 

? Millaisista säännöistä lapset voi ottaa mielestänne päättämään? Onko sellaisia asioita, 
joista vain aikuiset voivat päättää ja miksi? 

? Kertokaa toisillenne, millaisia sääntöjä ryhmässänne on laadittu yhdessä lasten kanssa? 
Miten lapset ovat suhtautuneet niihin ja millaista apua ja tukea he tarvitsevat aikuiselta niihin 
sitoutumisessa? 

? Miten vastuun ottamista voi harjoitella ja millaisella toiminnalla aikuiset voivat auttaa lasta 
harjoittelemaan vastuun kantamista? 

 

Olette nyt tutustuneet lasten osallisuuteen tasomallin kautta ja pohtineet aikuisen toimintaa 
lapsen osallisuuden mahdollistajana. Millaisia ajatuksia lapsen osallisuus aikuisen toiminnan 
kautta teissä herätti? Saitteko uusia ajatuksia ja ideoita toimintaan ja toiminnan 
kehittämiseen? Millaisia kysymyksiä ja ristiriitoja osallisuus teissä herättää?  



 
OSIO 2 - Lapsen osallisuuden esteet 
 
Osallisuus työntekijän toiminnassa ilmenee esimerkiksi siinä, kuinka paljon hän kykenee 
vaikuttamaan omaan työhönsä. Lapsen osallisuuden lisääminen toiminnassa saa pohjansa 
siitä toimintaympäristöstä, jossa lapsi on toimijana. Kun pyritään kehittämään lasten 
mahdollisuuksia osallistua omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon, on oleellista, että 
aikuiset panostavat niihin toimintaympäristön asioihin, joihin he katsovat voivansa itse 
vaikuttaa.  Seuraavassa kuviossa on esitelty Hyppäsen (2007) kuvaama Vaikuttamisen 
ympyrä. 

 
Kuvio 1. Vaikuttamisen ympyrä (Hyppänen 2007,30) 

 
Vaikuttamisen ympyrä auttaa tarkastelemaan asioita sen mukaan, kuinka suuri mahdollisuus 
jokaisella työntekijällä on itse vaikuttaa asioiden parantamiseen. Energiaa ei kannata käyttää 
asioihin, joista ei voi päättää tai joihin ei voi vaikuttaa.  
 
Sisin kehä kuvaa niitä asioita, joita työntekijät eivät voi päättää ja joihin he eivät voi edes 
vaikuttaa.  Päiväkodissa tällainen selvä asia voisi olla esim. päiväkodin sijainti. 
Keskimmäinen kehä kuvaa niitä asioita, joita työntekijät eivät voi päättää, mutta joihin he 
voivat vaikuttaa. Tällainen asia voisi olla esim. lasten jakaminen eri ryhmiin tai 
oppimisympäristön muokkaaminen. Uloin kehä kuvaa niitä asioita, jotka ovat työntekijöiden 
omassa päätösvallassa ja siis täysin heidän vaikutuksensa alla. Tällaisia asioita ovat esim. 
perushoitotilanteissa tapahtuva aikuisten työnjako tai lapsille järjestettävä toiminta. 



Seuraavassa kuviossa on kuvattu tutkimuspäiväkotien osallisuuden esteinä esille tuotuja 
asioita ja sitä, missä määrin vastaajat ovat katsoneet voivansa vaikuttaa kyseisiin asioihin. 

 

 

Kuvio 2.  Lapsen osallisuuden esteitä päiväkodissa  

 



 

Kuviosta käy ilmi, että pääkaupunkiseudun tasolla 27 % osallisuutta estävistä asioista on 
sellaisia, etteivät vastaajat katso kykenevänsä vaikuttamaan niihin juuri lainkaan. Ne on 
kuviossa sijoitettu vaikuttamisen ympyrän sisimmälle kehälle (Ei voi päättää, ei voi 
vaikuttaa).  Tällaisia asioita ovat esim. vaihtuva henkilöstö, erityistä tukea tarvitsevat lapset 
ja huonot tilaratkaisut. Tähän ryhmään kuuluivat myös lapsi- ja henkilöstömäärä. 

18 % asioista on sellaisia, joihin he katsovat voivansa vaikuttaa jossain määrin, ja jotka näin 
voidaan sijoittaa vaikuttamisen ympyrän keskimmäiselle kehälle (Ei voi päättää, mutta voi 
vaikuttaa). 38 % lasten osallisuutta estävistä asioista on sellaisia, joista vastaajat katsoivat 
voivansa lähes tai täysin itsenäisesti tiimissään päättää. Ne sijoitettiin vaikuttamisen ympyrän 
uloimmalle kehälle (Voi päättää ja voi vaikuttaa).  

Lisäksi 17 % vastaajista ilmoitti ettei heidän ryhmissään esiintynyt tiettyjä osallisuuden 
esteitä lainkaan.  

? Millaiset osallisuuden esteet ovat ryhmässänne voimakkaimpia? Mitä esteitä olette jo 
”ratkaisseet”? 

 

? Mihin osallisuuden esteeseen päiväkodissanne / tiimissänne haluaisitte vaikuttaa 
seuraavaksi?   



 

OSIO 3 – Lapsen vaikutusmahdollisuudet perushoitotilanteissa 
 

Perushoitotilanteet ja rutiinit kuuluvat kiinteänä osana päiväkotien jokaiseen arkipäivään. 
Usein ne ovat rutinoituneita tilanteita, jotka luovat säännöllisyyttä ja turvallisuutta niin 
lapsille kuin aikuisillekin. Joskus rutiineista voi kuitenkin tulla itseisarvo, jossa yksilöt (niin 
lapset kuin aikuisetkin) unohtuvat. Suhteessa siihen aikaan, joka perushoitoon käytetään, 
lapsilla tuntuu olevan perushoidossa vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kuin ohjatussa tai 
vapaassa toiminnassa.  

Annoskoon valinta ruokailussa, sisävaatteiden valinta sekä wc:ssä käyminen itsenäisesti 
olivat asioita, joihin lapsilla oli vaikutusvaltaa joissain tiimeissä jopa ”aina”, mutta 
yleisemmin ”usein” (ka välillä 3,5–4,2). Myös unilelun lapsi sai valita lähes ”aina”. 

Sen sijaan kurahousujen pukemiseen, lepohetkelle osallistumiseen tai istumapaikkaansa 
ruokapöydässä lapsella ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa. 

? Millaisia rutiineita ryhmässänne on ollut vuosien varrella ja ovatko ne muuttuneet ryhmän 
(lasten ja aikuisten) myötä? 

? Onko lapsen vaikutusmahdollisuus perushoidossa turvallisuusriski, vai millaisiin asioihin 
perushoitotilanteissa lapsi voisi osallistua ja vaikuttaa mielipiteillään ja näkemyksillään. 

? Kertokaa toisillenne, millaisia mahdollisuuksia tiimissänne on kehitetty /millaisia 
toimintatapoja haluaisitte kehittää, joilla rutiineista saadaan tehtyä vähemmän stressaavia ja 
aikuisella on mahdollisuus pysähtyä lapsen äärelle. 
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