
Kysymyksiä ja vastauksia osallisuudesta 
Kolumni  
 
VKK-Metro toteutti toukokuussa 2010 lasten osallisuutta varhaiskasvatuksessa tutkivan kyselyn 
pääkaupunkiseudun päiväkodeissa. Osallisuuden laajan ja monipuolisen käsitteen määrittely 
jätettiin vastaajille, päiväkotiryhmien työtiimeille, jotta saatiin monipuolinen kuva siitä, miten 
lasten osallisuus ymmärrettiin ja mitä sen katsottiin pitävän sisällään.  
Käytännön päivähoidon realiteetit ja teoreettinen taivaanrannan maalailu eivät aina kohtaa 
varhaiskasvatustyössä. Niinpä koimme tärkeänä kiinnittää huomiota myös käytännössä esille 
nouseviin kysymyksiin ja pyrimme löytämään näkökulmia siitä, miten kysymykset voisi ratkaista.  
Varmaa on vain se, että yhtä oikeaa tapaa mahdollistaa lasten osallisuutta ei ole, sillä osallisuus on 
jokaisen lapsen yksilöllinen kokemus siitä, että on tärkeä ja merkityksellinen omana itsenään.  
 
Kysymykset ja vastaukset on poimittu pohdintoina osallisuuskyselyn avoimeen kysymykseen: 
Mikä lasten osallisuuden vahvistamisessa askarruttaa tiimiänne? 
 
 
K: ”Miten voidaan taata aika/kiireettömyys kaikkien lasten ajatusten kuulemiseen 
tasapuolisesti?” 
 
V: ”Pienryhmätoiminta ja omahoitajuus ovat hyviä keinoja saada lapsen osallisuus ja ääni 
kuuluviin. Pienet hetket arjessa: keskustelut, hymyt ja kivat leikit ovat tärkeintä, että lapselle 
tullee tunne, että minut huomataan ja minusta välitetään.” 
 
Kuulluksi tuleminen on yksi sellainen lapsen oikeus, johon myös päiväkotiryhmässä aikuisten 
tulisi sitoutua. Suuret lapsiryhmät, henkilöstövaje ja arjen tiukat aikataulut herättävät oikeutetusti 
ihmetystä siitä, miten kaikkia lapsia ehtii kuulla tasapuolisesti. Usein voi tuntua, että 
äänekkäimmät lapset vievät huomion hiljaisemmilta ja vetäytyvämmiltä. Omahoitajuuden erääksi 
ominaisuudeksi voidaan kirjata jokaisen pienryhmän lapsen kuuleminen edes kerran viikossa. 
Olisiko mahdollista ohjata pienryhmän lapset pelin tai leikin pariin, jolloin aikuinen voisi 
keskittyä kuuntelemaan yhtä lasta kerrallaan? Kaikki eivät välttämättä ole yhtä puheliaita, mutta 
aikuinen voi auttaa lasta alkuun juttelemalla tämän kanssa tutuista aiheista. Keskustelun ei tarvitse 
aina olla tavoitteellista tai opettavaa ja aikuinen voi ylhäältä päin tapahtuvan ohjauksen sijaan 
heittäytyä välillä tasa-arvoiseen keskusteluun lapsen kanssa.  
 
 
K: ”Miten saisi tietoa ennen toiminnan suunnittelua lasten kiinnostuksen kohteista ja 
mieltymyksistä jotka voisi sisällyttää toimintaan?” 
 
V1:”…pienten ryhmässä havainnoimalla ottaa huomioon myös niiden pienimpien lasten 
mieltymykset ja tarpeet jotka eivät niitä vielä osaa sanallisesti ilmaista.” 
V2: ”Pyrimme tietenkin ryhmän toimintojen suunnittelussa huomioimaan havainnot lasten 
mieltymyksistä ja toivomuksista ja muuntamaan niitä mahdollisuuksien mukaan koko ryhmän 
toimintaan sopiviksi.”  



 
Havainnointi ja dokumentointi ovat oivallisia keinoja paitsi sen seuraamiseen, mitä ja miten lapset 
päiväkodissa toimivat, myös heidän kiinnostuksenkohteidensa ja päiväkotiryhmän ulkopuolisten 
kokemusten selvittämiseen ja hyödyntämiseen. Lapset tuovat mukanaan päiväkotiryhmään myös 
oman kotikulttuurinsa, arjen tapahtumat, sekä erikoiset ja yllättävät tilanteet, joita he haluavat 
käsitellä ja purkaa ryhmäkavereiden ja aikuisten kanssa. Lisäksi lapsi on motivoitunut kertomaan 
ja jakamaan omia kiinnostuksenkohteita ja elämyksiä. Tämän kautta lapsi sitoutuu ja innostuu 
toimintaa, joka koskettaa hänelle jo tuttua aihetta tai toimintatapaa. 
 
 
K: ”Miten käytännössä toteutetaan lasten suunnitteluun osallistuminen” 
 
V: Suunnitellaanko liikaa kuulematta lapsia? Onko viikko-ohjelma liian "kaavoihin 
kangistunut" - pitääkö joka viikko varata yksi päivä laululle, jumpalle, askartelulle ja 
leluille? Voisiko lelupäivänä jäädäkin aamulla sisälle leikkimään ettei iltapäivällä tarvitsisi 
todeta et "vitsit, en mä ehtiny yhtään leikkii mun leluilla!" Lisääntyisikö osallisuus ja 
sitoutuminen toimintaan, jos teema ei vaihtuisikaan päivittäin vaan olisikin vaikka 
liikuntaviikko? 
 
Päivähoidon rakenteet eivät aina mahdollista lasten ottamista mukaan toiminnan suunnitteluun ja 
arviointiin.  Jos suunnittelu on totuttu tekemään esimerkiksi päivälevon aikana, ei lapsilla ole 
mahdollisuutta tarjota aloitteitaan ja ideoitaan suunnitelmiin. Suunnittelusta voitaisiin tehdä 
ohjattua toimintaa, jossa lapset ja aikuiset yhdessä vaihtaisivat ideoita ja ajatuksia, siitä mitä olisi 
mukava tehdä, millaisia tavoitteita oppimiselle asetetaan ja millainen aikataulu ja välineistö 
suunnitelmien toteuttamiselle tarvitaan. Osallistuminen suunnitteluun ei ole usein mielekästä 
suuressa ryhmässä, sillä jokaisella tulee olla mahdollisuus tuoda ideoitaan esille ja kommentoida 
toisten esittämiä ajatuksia. Suunnittelua voidaan toteuttaa myös pienryhmissä. Voisiko jokaisella 
pienryhmällä olla ”vetovastuu” aina yhden viikon ohjelmasta? Näin lapset saisivat 
mahdollisuuden hahmottaa ja sitoutua tulevaan toimintaan. Aikuisilta suunnittelun ja 
toteuttamisvastuun jakaminen vaatii avoimuutta pysähtyä kuuntelemaan lasten ideoita ja taitoa 
poimia niistä tärkeitä asioita. Tarvitaan myös ohjausta ja keskustelua siitä, mikä on mahdollista 
toteuttaa, miten toiminnan mielekkyys säilyy ja toiminta päiväkotiryhmässä pysyy pedagogisesti 
merkityksellisenä.  
 
 
K: ”Miten paljon lasten osallisuutta on syytä tukea ja milloin tulee raja vastaan siinä, ettei 
lasten tarvitse vaivata päätään liialla päätöksenteolla ja jatkuvilla valinnoilla...” 
 
V1: ”Jos lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, hän kykenee paremmin ilmaisemaan mielipiteensä 
ja toiveensa.” 
V2: ”Päiväkodissamme mielestäni tuetaan paljon lapsen oman ajattelun kehittymistä, lasten 
kanssa keskustellaan paljon ja asioita pohditaan ja eri vaihtoehtoja punnitaan yhdessä lasten 
kanssa, lapsen mielipiteitä ei tyrmätä. Tämä on tärkeämpää kuin vain pohdiskella sitä mitä 
lapsi voi itse päättää. Kysymys on siis miksi ja miten, ei vain mitä!” 



 
Osallisuuden kokemusta ja halua osallistua ei synny, jos lapsi ei koe oloaan turvalliseksi. Lasten 
osallisuuden tukeminen ja mahdollistaminen ei tarkoita sitä, että lapsen pitäisi toimia tavoilla, 
joita hän kokee epämukaviksi ja ahdistaviksi. Päiväkodissa lapsi saa harjoitella osallisuutta, 
kokeilla aloitteiden tekemistä ja päätöksentekoa, mutta kun vastuu tuntuu liian raskaalta kantaa, 
lapsi saa olla lapsi ja aikuinen se, joka turvallisesti kantaa vastuun. Kasvu osallisuuteen kulkee käsi 
kädessä lapsen kehityksen kanssa, eikä vaikuttamista ja päätöksentekoa voi oppia harjoittelematta, 
kuten ei muitakaan elämän perustaitoja. 
 
K: ”Miten aikuiset saataisiin tietoisiksi ja myös kiinnostuneiksi lasten osallisuuden 
kasvattamiseen? Ja tukevatko päiväkodin rutiinit tätä?” 
 
V1: ”Osallisuutta enemmän huomioivan toiminnan toteuttaminen vaatii innostusta ja 
sitoutumista koko ryhmän aikuisilta!” 
V2: ”Olemme pohtineet asiaa siltä kannalta, että lasten osallissuutta päiväkodissa tukevat 
aikuiset jotka aidosti ovat kiinnostuneita ja läsnä.  Aikuiset luovat ympäristöstä joko 
osallistavan tai ei.” 
 
Kiire ja lisääntyvät työt painavat tasaisesti kaikkia päiväkotien työntekijöitä, mutta siitä huolimatta 
monet kykenevät säilyttämään motivaationsa ja kiinnostuksensa lapsista ja lasten asioista. 
Aikuisen merkitys lapsen kehityksen ja osallisuuden tukijana ja vuorovaikutuksen tärkeyden 
pohtiminen ja löytäminen auttaa keskittymään olennaiseen. Jos päivärytmi ja struktuuri tuntuvat 
liian kahlitsevalta ja stressaavalta, voisiko sitä löysätä ja luopua joistain toiminnoista? Myös 
aikuiset tarvitsevat aikaa pohtimiselle, jos ryhmän toimintatapaa aiotaan lähteä muuttamaan. 
Olisiko mahdollista varata muutamaa tiimipalaveria tästä puhumiseen? Osallisuuden kokemus on 
myös aikuisen oikeus.  
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