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TIIVISTELMÄ

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metro 
-hankkeen ytimen muodosti 21 tutkimuspäiväkotia. Jokainen niistä valitsi 
itselleen omista lähtökohdistaan nousevan kehittämiskohteen, joka liittyi 
yhteiseen teemaan. Tämä julkaisu kertoo näiden päiväkotien kehittämis-
toiminnasta vuosina 2008-2009. 

Kehittämisprosessin etenemistä seurattiin kuukausittain VKK-Metron 
tekemillä sähköisillä kyselyillä. Niiden koonnit lähetettiin välittömästi 
takaisin tutkimuspäiväkoteihin yhteisen reflektion tueksi. Julkaisussa 
kuvataan tutkimuspäiväkotien prosessia kokonaisuutena.

Päiväkotiympäristö asettaa kehittämiselle omanlaisia haasteita, jotka 
on huomioitava, jos mielitään päästä hyvään tulokseen. Vaikeudet yhteisen 
keskusteluajan löytymisessä, toiminnan hektisyys ja henkilöstön vaihtu-
vuus ovat vaikuttaneet kehittämistyöhön. Erityisen tärkeäksi periaatteeksi 
muodostuu silloin ”pienten askelten kehittäminen”. 

Tutkimuspäiväkodin johtajan ja kehittämistoiminnan tueksi nimetyn 
ohjaajan merkitys kehittämisprosessin tukemisessa nousi tärkeäksi. Päivä-
kotien yhdyshenkilöiden rooli muodostui ennakoitua suuremmaksi. Osin 
vielä käyttämättömän voimavaran kehittämiselle muodostivat opiskelijat. 
Heihin liittyvät erilaiset kokeilut saivat kenttäväeltä runsaasti kiitosta. 

Julkaisun lopussa on tiivistetty VKK-Metron toimintaa ohjaavat kym-
menen periaatetta, jotka ovat muotoutuneet kehittämisprosessin aikana. 
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SaMMaNFaTTNING

Kärnan i huvudstadsregionens utvecklingsenhetsprojekt för förskole-
pedagogik VKK-Metro utgjordes av 21 forskningsdaghem. Var och en av 
dessa valde utifrån sina egna utgångspunkter ett utvecklingsobjekt som 
sammankopplades till det gemensamma temat. Denna publikation berättar 
om utvecklingsverksamheten vid dessa daghem under åren 2008–2009. 

Framskridandet av utvecklingsprocessen uppföljdes månatligen med 
en elektronisk enkät som VKK-Metro utförde. Sammanställningarna av 
enkäten skickades omedelbart tillbaka till forskningsdaghemmen för att 
användas som stöd för gemensam reflektion. I publikationen beskrivs 
forskningsdaghemmens process som helhet.

Daghemsmiljön ställer särskilda utmaningar på utvecklingen vilka 
bör beaktas om man vill uppnå goda resultat. Svårigheterna i att hitta 
gemensam tid för diskussioner, verksamhetens hektiska karaktär och 
personalomsättningen har påverkat utvecklingsarbetet. En speciellt viktig 
princip blir då ”utvecklandet av små steg”. 

Betydelsen av forskningsdaghemmets chef och handledaren som hade 
utsetts som stöd för utvecklingsverksamheten blev stor. Daghemmens 
kontaktpersoner fick en större roll än väntat. En resurs som tillvidare 
förblev delvis oanvänd bildades av studenterna. De olika experimenten i 
anslutning till dem fick beröm av de som agerade på fältet. 

I slutet av publikationen har man sammanfattat de tio principer-
na som styr VKK-Metros verksamhet och som har tagit form under 
utvecklingsprocessen. 
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SUMMaRY

The core of the early education development unit project, VKK-Metro, was 
formed by 21 research day-care centres. Each of them selected a development 
area that suited their needs but was connected to the common theme. This 
publication is an account of the day-care centres’ development activities 
in 2008 and 2009. 

The progress of the development process was observed each month 
via electronic surveys created by VKK-Metro. The collected data was 
immediately sent back to the respective day-care centres to support 
discussions and considerations within the units. The publication describes 
the processes of the day-care centres as a whole.

The day-care centre environment places its own unique set of challenges 
on developmental efforts. These challenges must be taken into consideration 
in order to reach a satisfactory result. The difficulty of finding time for 
shared conversations, the hectic nature of the work and the relatively rapid 
staff turnover have all affected the development work. Under these kinds 
of circumstances, one of the most important principles is to divide the 
development process into small steps. 

The importance of the instructor who was appointed to aid the day-
care centre’s director and support the development efforts was found to be 
considerable. Similarly, the contact persons in the day-care centres played a 
significant role. Students also emerged as a, for the present, largely untapped 
resource for development. The various pilot projects and activities involving 
students received ample praise from the workers in the field. 

The end of the publication summarises the ten guiding principles of 
the VKK-Metro unit, which took form during the development process. 
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ESIPUHE 

Tämän julkaisun tarkoituksena on antaa puheenvuoro niille päiväkotien 
työntekijöille, jotka ovat toimineet oman työnsä asiantuntijoina ja kehittä-
jinä VKK-Metro – varhaiskasvatuksen kehittämishankkeessa. He kertovat 
omasta kehittämistyöstään, jota he tekivät hankkeen tutkimuspäiväkodeissa 
syksystä 2008 kevääseen 2009. Sen lisäksi julkaisu sisältää muiden hank-
keen parissa toimineiden asiantuntijoiden aihetta käsitteleviä kirjoituksia.

Pääkaupunkiseudun kunnat, Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa, 
halusivat etsiä toimintamallia, jonka avulla ne yhdessä Helsingin yliopiston 
ja muiden alueen oppilaitosten kanssa voisivat kehittää alueella tehtävää 
varhaiskasvatustyötä. Tämän pohjalta syntynyt Pääkaupunkiseudun var-
haiskasvatuksen kehittämisyksikkö, VKK-Metro-hanke ajoittui vuosille 
2007–2009 ja toiminta jatkuu uuden, Lapsen ääni -hankeohjelman osana. 
Samalla se liittyy osaksi Socca – pääkaupunkiseudun osaamiskeskuksen 
toimintaa.

Varhaiskasvatustieteen pohjalta jatkuvasti kehittyvä varhaiskasvatus 
perustuu lapsuuden erityisluonteen tunnistamiseen ja tieteelliseen tietoon 
lapsen kehityksestä, kasvusta ja oppimisesta. Erityisesti haluttiinkin sy-
ventää kentän työntekijöiden ja tutkijoiden vuoropuhelua ja siten kehittää 
varhaiskasvatuksen työntekijöiden pedagogista osaamista.

Laadukas varhaiskasvatustyö edellyttää pedagogisesti tietoisia kas-
vattajia. Oman ja toisten työn kriittinen, mutta arvostava tarkastelu luo 
pohjan yhteiselle kehittämiselle.

Samalla pyrittiin nostamaan esiin kentän omaa osaamista ja auttaa 
kenttäväkeä jakamaan tietoa ja kokemuksia keskenään. Seuraavassa lainauk-
sessa yksi VKK-Metron tutkimuspäiväkotien johtajista kuvaa työyhteisöään 
ja syitä tutkimuspäiväkodiksi hakeutumiselleen: 

”Vahvuutena työyhteisöllämme ja itselläni on se, että haluamme kehittää työ-
tämme jatkuvasti. Meillä ei ole sellaista tunnetta, että osaamme jo homman. 
Näin olemme aina tehneet ja hyväksi todenneet. Olemme innokkaita kaikkeen 
uuteen koulutukseen. Yhteiskunta muuttuu ja meidän on muututtava sen 
mukana. Lapsen kehityksestä tulee koko ajan uutta tietoa ja meidän on sitä 
tietoa omaksuttava ja hyödynnettävä uusimpia tutkimustuloksia työssämme.”
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Olemme saaneet sivusta seurata tutkimuspäiväkotien monivaiheista ja 
rikasta matkaa, kulkua vaikeuksien kautta voittoon. Toivomme, että tä-
män julkaisun myötä yhä useammat päiväkodit rohkaistuisivat lähtemään 
mukaan oman työnsä kehittämiseen.

VKK-Metron ohjausryhmä 
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Virpi Mattila on Espoon kaupungin päivähoidon erityisasiantuntija. VKK-
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Elina Pulli on Espoon kaupungin päivähoidon asiantuntija. VKK-Metrossa 
hän toimi yhden tutkimuspäiväkodin kehittämistyön ohjaajana. Lisäksi hän 
veti tutkimuspäiväkotien henkilökunnalle tarkoitettua tekstipajatoimintaa.

Seppo Sarras on kehittämiskonsultti Helsingin kaupungin päivähoidon 
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nitelmaprosessien asiantuntijana sekä neljän tutkimuspäiväkodin kehit-
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aikana kyseisessä tutkimuspäiväkodissa. Heidän tehtävänsä sekä muiden 
VKK-Metro-hankeen toiminnassa mukana olevat työntekijät on kerrottu 
liitteessä.
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1. Lukijalle
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Tervetuloa löytöretkelle!
Ennen kuin kuvaamme kirjan sisältöä tarkemmin, haluamme esittää muu-
tamia ansaittuja kiitoksia. Lämpimät kiitokset kaikkien neljän kunnan ja 
yliopiston edustajien muodostamalle ohjausryhmälle erittäin sitoutuneesta 
ja napakasta toiminnasta VKK-Metro-hankkeen hyväksi. Soccan erityis-
suunnittelija Tuija Portell valmisteli ja pohjusti huolella hanketta, kiitos siitä. 

Kiitos kuntien organisaatioista valituille tutkimuspäiväkotien ohjaa-
jille siitä panoksesta, jonka annoitte ohjattavillenne. Aikanne ei mennyt 
hukkaan, sen he ovat itse todistaneet. Kiitos myös tutkimuspäiväkotien 
johtajille, jotka tuitte kehittämistä monin erilaisin konkreettisin toimen-
pitein. Suurimman kiitoksen ansaitsevat kuitenkin tutkimuspäiväkotien 
työntekijät lapsiryhmissä. On hyvä, että kehittäminen linkittyy luontevaksi 
osaksi tavallista arkitoimintaa. Se vaatii ponnistuksia päivästä päivään, 
viikosta viikkoon, kuukaudesta kuukauteen ja vuodesta vuoteen. 

Ilman yhteistyöverkostoja emme olisi onnistuneet. Kiitos Helsingin 
yliopiston Soveltavan kasvatustieteenlaitoksen sekä Diak-, Laurea- ja 
Metropolia-ammattikorkeakoulujen yhteistyökumppaneille. Kaikilla näillä 
tahoilla yhteistyötä ovat kanssamme tehneet sekä henkilökunta että opis-
kelijat. Tie on pitkä ja siitä on aurattu vasta ensimmäiset metrit.

Kirja muodostuu neljästä luvusta. Ensimmäisen luvun johdannon ja 
alkusanojen jälkeen toisen luvun muodostavat kehittämistä koskevat yleiset 
artikkelit. Erityissuunnittelija Anna-Riitta Mäkitalo kuvaa VKK-Metro-
hanketta, sen tavoitteita ja toimintaa yleisesti. Professori Mikko Ojala kuvaa 
reflektiivistä työotetta. Tutkijatohtori Tuulikki Venninen jatkaa reflektii-
visen työtavan liittämisellä tutkimuspäiväkotien toimintaympäristöön. 

Kirjan kolmas luku kuvaa konkreettista toimintaa. Se alkaa Anna-
Riitta Mäkitalon kuvauksella tutkimuspäiväkotiverkoston toiminnasta 
VKK-Metrossa. Sen jälkeen erityisasiantuntija Virpi Mattila kuvaa tutki-
muspäiväkotien käyttämää kehittämismallia, jonka käyttämistä Birgitta 
Vilpas esittelee konkreettisesti kahden päiväkodin kohdalta. Kehittämis-
konsultti Seppo Sarras kertoo kokemuksistaan tutkimuspäiväkotien oh-
jaajana. Suurimman osan tästä luvusta muodostavat tutkimuspäiväkotien 
omakohtaiset kertomukset. Jos haluat saada lisätietoa kyseisen kertomuksen 
päiväkodista, voit saada tämän kirjan lopussa olevista liitteistä. Luvun 
päättää Birgitta Vilppaan ja Anna-Riitta Mäkitalon kuvaukset videoinnin 
hyödyntämisestä kehittämisen tukemisessa.

Neljännessä luvussa Tuulikki Venninen kuvaa tutkimuspäiväkotien 
kehittämisprosessia sen pohjalta, mitä osallistujat ovat vastanneet vuoden 
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aikana toimitettuihin sähköisiin prosessinseurantakyselyihin. Viimeisessä 
luvussa tuodaan esille, miten yhteiset kokemukset ohjaavat tulevaa kehittä-
mistyötä. Kirjan päätteeksi esitetään VKK-Metron kymmenen toimintaa 
ohjaavaa periaatetta. 

Antoisia lukuelämyksiä!

VKK-Metron puolesta: Mikko Ojala, Tuulikki Venninen, 
Anna-Riitta Mäkitalo ja Birgitta Vilpas
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2. Tutkimukseen ja  
 kehittämisen haasteet  
 varhaiskasvatustyössä
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Pääkaupunkiseudun 
varhaiskasvatuksen kehittämis-
yksikkö, VKK-Metro-hanke

erityissuunnittelija anna-riitta Mäkitalo, Vkk-Metro-hanke

Hankkeen tausta, tavoitteet ja teemat
Varhaiskasvatuksen keskeisenä voimavarana pidetään ammattitaitoista 
henkilöstöä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen kannalta on olennaista, että 
koko kasvatusyhteisön ja jokaisen yksittäisen kasvattajan ammatillinen 
osaaminen on vahva.

Jatkuva muutos varhaiskasvatus- ja päivähoito palvelujen toimintaym-
päristöissä edellyttää osaamisen ja ammatillisten käytänteiden jatkuvaa 
uudelleenarviointia. Päivähoidon arjessa muutoksia aiheuttavat muun 
muassa kasvatustieteen ja oppimisen teorioiden muuttuminen, vanhempien 
erilaiset odotukset ja muutokset niin valtakunnallisissa organisaatioissa 
kuin lähiorganisaatioissakin sekä henkilöstöpoliittiset muutokset.

Muutosten keskellä on ollut tärkeätä huolehtia varhaiskasvatuksen 
laadusta. Yksi laadun keskeinen osa-alue on henkilökunnan ammatillisen 
osaamisen kehittäminen. Laaduk kaan varhaiskasvatuksen ja päivähoito-
palveluiden edellytyksenä on myös oikein kohdistunut, pitkä jänteinen ja 
asiantunteva kehittämistyö. Tämän työn tarpeet lähtevät varhaiskasvatuksen 
arjen perustyössä kohdatuista uusista haasteista. Tällöin tarvitaan uusia 
mene telmiä ja uutta tieto-taitoa, jotta näihin haasteisiin voidaan vastata. 
Näin käytännön kehit tämis- ja tutkimustyö sekä näihin tarvittava osaa-
minen nousevat tärkeäksi osaksi varhaiskasvatuksen perustyötä. 
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Pääkaupunkiseudulla nousi yh teistyötarve tutkimuksen ja kehittämisen 
tekemiseen niin kunnan sisällä eri toimialojen ja sektoreiden välillä kuin 
myös seudun kuntien, yli opiston, ammattikorkeakoulujen ja muiden toimi-
joiden kesken. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) todetaan, 
että laadukas varhaiskasvatus on monimuotoista toimintaa, joka edellyttää 
eri tahojen yhteistyötä. Verkostoyhteistyötä tehdään varhaiskasvatuksen 
linjausten mukaisesti koko laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston 
kanssa ja tarvittaessa seudullisesti. 

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen toimijat halusivat luoda 
kehittämis- ja tutkimustyölle toimivan rakenteen, joka ulottuu kuntien 
toimintayksiköt kattavaksi sekä oppilaitosten kanssa tehtäväksi pysyväksi 
yhteistyöksi. Näistä lähtökohdista syntyi ”Pääkaupunkiseudun varhaiskas-
vatuksen kehittämisyksikkö, VKK-Metro-hanke” (2007–2009). Lyhenne 
VKK tulee sanoista VarhaisKasvatuksen Kehittämisyksikkö ja Metro 
kuvaa alueen urbaania luonnetta, onhan pääkaupunkiseutu Suomen ai-
noa metropoli-alue. Hankkeen keskeisinä toimijoina ovat neljä kuntaa: 
Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan 
osaamiskeskus Socca sekä Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen 
laitos. Lisäksi tehdään yhteistyötä alueen ammattikorkeakoulujen ja muiden 
oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa.

Hanke sijoittuu hallinnollisesti alueen sosiaalialan osaamiskeskuksen 
Soccaan, joka on kuntien verkosto-organisaatio. Hankkeesta rahoittaa 75 
prosenttia Sosiaali- ja terveysministeriö ja 25 prosenttia mukana olevat 
kunnat. Hankkeen jälkeen VKK-Metro-toiminta jatkuu sisältyen Soccan 
varhaiskasvatuksen kehittämistyön kokonaisuuteen.

Hankkeelle asetettiin kaksi päätavoitetta. Kuntien ja Helsingin yliopis-
ton yhteistyönä käynnistettäisiin Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen 
kehittämisyksikkö, VKK-Metro. Tavoitteena oli löytää toimintaperiaatteet 
ja pysyvä rakenne, joka sovel tuu pääkaupunkiseudulle. Tämän yksikön 
työhön haluttiin liittää varhaiskasvatuksen käytännöstä lähtevää käytäntö- 
ja kehittämistutkimusta, jossa sekä kaupungit että alueen oppilaitokset, 
yliopisto ja ammattikorkeakoulut, olisivat mukana yhteistyössä.

Käytännöstä lähtevän tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena on 
VKK-Metrossa varhaiskasvatuksen työntekijöiden kiin teä liittyminen 
tutkimustyöhön. Tavoitteena on vahvistaa dialogia tutkijoiden ja kentän 
välillä. Näin tutkimuksen lähtökohtana on perustyön tarpeita palveleva 
tutki mus. VKK-Metron avulla halutaan liittää tutkimusta kuntien var-
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haiskasvatuksen kehittämistyöhön ja löytää kaikkia kuntia hyödyttävää 
toimintaa ja yhteistä etua.

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat tehneet yhteistyötä sekä toistensa 
että Helsingin yliopiston kanssa aikaisemminkin. Se on kuitenkin ollut 
satunnaista, kulloiseenkin tilanteeseen ja aiheeseen liittyvää. Kuitenkin 
pääkaupunkiseudulla on mittava määrä varhaiskasvatuksen toimijoita. 
Erilaisten verkostojen luomista, ylläpitämistä ja syventämistä tapahtuu jat-
kuvasti. Kolmessa kunnassa on runsaasti muun muassa omaa kehittämis- ja 
täydennyskoulutusta. Haasteena on sovittaa VKK-Metron toiminta tuke-
maan jo olemassa olevaa toimintaa. Hankkeen toiminta koskettaa monia 
eri tasoja kunkin kunnan organisaatiossa. Kaikkien tasojen sitouttaminen 
toimintaan on onnistumisen ja tuloksellisuuden kannalta tärkeää. VKK-
Metro-hankkeessa etsitään niitä kehittämiskohteita, jotka ovat kaikille 
yhteisiä. Ajatellaan, että tämänkaltainen yhteistoiminta hyödyttää kaikkia 
yhteistyökumppaneita.

VKK-Metro-toiminnan taustalla oli kaksi alueella päättymässä olevaa 
hanketta: Helsinki 2 -hanke (Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston 
yhteinen arviointihanke), jossa tutkittiin ja kehitettiin peda gogisen do-
kumentoinnin arvi ointi strategioita, menetelmiä ja konkreettisia välineitä 
sekä MONIKU-hanke (Seudullinen vahvistaminen moni kulttuurisessa 
varhaiskasvatuksessa -hanke). Näiden hankkeiden pohjalta valittiin VKK-
Metron ensimmäiset tutkimuksen ja kehittämisen teemat.

Ensiksi haluttiin kehittää varhaiskasvatustyön havainnointia, doku-
mentointia ja arviointia. Kunnissa oli hankkeen aikana meneillään vaihe, 
jossa kaikki päivähoitoyksiköt olivat saamassa valmiiksi ensimmäisen ver-
sion omasta yksikkökohtaisesta varhaiskasvatussuunnitelmastaan (VASU). 
Tätä suunnitelmaa seurataan, arvioidaan ja muutetaan tarpeen mukaan. 
VASU voidaan nähdä uudenlaisena välineenä arvioida oman toimintaa 
ja osaamista. 

Toiseksi teemaksi valittiin monikulttuurisen varhaiskasvatuksen kehit-
täminen pääkaupunkiseudulla. VKK-Metro-hankkeen pyrkimyksenä on 
kehittää edelleen monikulttuurista varhaiskasvatusta pääkaupunkiseudulla. 

Kehittämisyksikön rakenne ja yhteistyöverkostot
VKK-Metrossa on hankkeen ajan kaksi vakinaista työntekijää tutkijatohtori 
Tuulikki Venninen ja erityissuunnittelija Anna-Riitta Mäkitalo. Lisäksi 
palkattuna työntekijänä osan aikaa on toiminut tutkimusavustaja Birgitta 
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Vilpas. Tutkimuksellisesta toiminnasta vastaa professori Mikko Ojala 
Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitokselta.

VKK-Metro-hankkeen toimintaa ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu 
kuntien, Soccan ja yliopiston edustajista. Ohjausryhmän puheenjohtajana 
toimii Helsingin sosiaaliviras ton päivähoidon johtaja Satu Järvenkallas. 
Ohjausryhmän ja hankkeen työntekijöiden tueksi perustettiin lisäksi 
projektiryhmä sekä suunnittelemaan että auttamaan käytännön toimen-
piteissä ohjausryhmässä sovitun toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. 
Projektiryhmän jäsenet toimivat esimerkiksi koordinoivana linkkinä oman 
kuntansa muihin toimijoihin. Kuntien toimijoita eri organisaation tasoilta 
on VKK-Metron toiminnassa monissa muissakin tehtävissä. Näin eri 
toimijoita halutaan sitouttaa toimintaan myös konkreettisen toiminnan 
kautta. Haasteena on edelleen kentän työntekijöiden osallisuus. 

Yhteistyötä Helsingin yliopiston ja myös muiden varhaiskasvatuksen 
tehtäviin kouluttavien oppilaitosten (ammattikorkeakoulut ja toisen asteen 
oppilaitokset) kanssa halutaan syventää. Etenkin tutkimustyön ja -tulosten 
hyödyntäminen käytännön työn kehittämisessä nähdään tärkeänä. Kehittä-
minen pyritään pohjaamaan sekä VKK-Metrossa tehtävään tutkimukseen 
että muualla tehtyihin uusimpiin tutkimuksiin.

VKK-Metron toiminnassa on mukana myös oppilaitosten opiskelijoita. 
Esimerkiksi Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen maisteriharjoittelijat 
ovat ohjanneet työpajoja tutkimuspäiväkodeissa. VKK-Metro on myös 
koordinoinut tutkimuspäiväkotiverkostoon kuuluvien päivähoitoyksikköjen 
ja ammattikorkeakoulujen (DIAK, AMK, Metropolia AMK ja Laurea 
AMK) opiskelijoiden välistä yhteistyötä. 

Toiminnan toteutus sekä tutkimus- 
kehittämistyön muodot 
Toiminnan edetessä se voitiin jakaa kolmeen kokonaisuuteen: varsinaiseen 
tutkimus- ja kehittämistyöhön, täydennyskoulutukseen ja tiedotukseen. 
Nämä eivät muodostaneet selkeärajaisia kokonaisuuksia, mutta toimintaa 
voidaan tarkastella niistä näkökulmista. 

Suurimmaksi kokonaisuudeksi muodostuu varsinainen tutkimus- ja 
kehittämistyö, joka jakaantuu laajoihin kyselyihin ja tutkimuspäiväkoti-
verkoston työhön. VKK-Metro teki 2008–2009 kaksi laaja kyselyä pää-
kaupunkiseudun kaupunkien päiväkodeille. Kyselyt liittyivät hankkeen 
kahteen teemaan. 
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Näkyväksi osaksi VKK-Metron työtä rakentuu tutkimuspäiväkotiver-
kosto, jonka avulla tutkitaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen toimintoja. 
Tämä julkaisu painottuu kuvaamaan hankkeen aikaisen verkoston työtä, 
joka keskittyi ”varhaiskasvatustoiminnan havainnointi, dokumentointi 
ja arviointi” -teemaan. Tutkimuspäiväkotiverkoston työtavoista ja sen 
muotoutumisesta kerrotaan tarkemmin luvussa kaksi.

Toisena toiminnan muotona on täydennyskoulutuksen järjestämi-
nen. Pääkaupunkiseudulla on tarjolla runsaasti erilaisten toimijoiden 
järjestämää koulutusta. Samoin kunnat järjestävät itse paljon koulutusta. 
Siksi VKK-Metron järjestämä koulutus rajataan vain hankkeen toimin-
taan ja teemoihin liittyviksi. Täydennyskoulutusta järjestetään sekä koko 
pääkaupunkiseudun laajalle kentälle suunnattuna että kohdennettuna 
tutkimuspäiväkotiverkoston toimijoille. 

Seuraavassa kuviossa kuvataan hankkeessa rakennettua mallia varhais-
kasvatustyön kehittämiseen pääkaupunkiseudulla. Yhteiseksi näkökulmaksi 
kehittämistyöhön valitsemme ajankohtaisen teeman, joka toimii toimintaa 
yhdistävänä tekijänä. Yhteiset keskustelut, kokeilu- ja tutkimustoiminta 
ja kokemusten vaihto lisäävät ammatillista osaamista ja tiedostamista. 
Tähän valittuun teemaan liittyvät niin tutkimuspäiväkotiverkostossa 
(päivähoitoyksiköitä Espoosta, Helsingistä, Kauniaisista ja Vantaalta) 
tehtävä työ, VKK-Metron tekemä muu tutkimustyö kuin järjestettävä 
täydennyskoulutuskin. Koulutuksessa hyödynnetään myös jo olemassa 
olevaa tutkimustietoa ja yhteistyökumppanien asiantuntijuutta. Esimer-
kiksi monissa havainnointiin ja dokumentointiin liittyvissä koulutuksissa 
oli kouluttajina Helsingin yliopiston opettajia. 

Etsimme tapoja, joilla varhaiskasvatuksen kentällä löytyneet hyvät 
käytännöt saadaan levitettyä mahdollisimman monen varhaiskasvattajan 
tietoisuuteen. Ajattelemme, että kehittämistyö varhaiskasvatustyössä tulee 
todeksi, kun koko työyhteisö yhdessä kehittää työtään. Osaaminen siirtyy 
lähialueen varhaiskasvatuksen käytännöiksi, kun koko alueen työntekijät 
yhdessä kehittävät varhaiskasvatusta. Tähän työhön työyhteisöt tarvitsevat 
tukea ja uusia työkaluja. Tässä VKK-Metron verkosto pyrkii tarjoamaan 
apua. Tästä yhteisestä kehittämistyöstä nousee myös uusia ajatuksia, 
joista voidaan valita ajankohtainen ja koko kentäntarpeita palveleva uusi 
kehittämisteema.
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Kuva 1. VKK-Metron teematyöskentelymalli

Koska pääkaupunkiseudun alueen varhaiskasvattajien joukko on suuri, on 
tärkeää tiedottaa VKK-Metron toiminnasta hyvin. Muut voivat hyötyä 
kehittämistyön tuloksena syntyneistä hyvistä käytännöistä vain jos ne 
saadaan samojen haasteiden kanssa painivien tietoon. Hankkeelle avattiin 
www.socca.fi/vkk-metro sivut, joissa kerrotaan yksikön toiminnasta ja sinne 
myös kerätään kehittämisteemaan liittyvää materiaalia. Päivähoitoyksiköille 
tiedotetaan jonkin verran myös suoraan sähköisillä tiedotteilla. Lisäksi osa 
VKK-materiaalista levitetään suoraan kuntien omien organisaatioiden 
tiedotusmekanismien kautta. Tiedotus on osoittautunut haasteelliseksi ja 
sen parantaminen jää jatkotoiminnan tehtäväksi.
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Varhaiskasvatuksen käytännön 
kehittäminen reflektion avulla

professori Mikko ojala, helsingin yliopisto

Johdanto
Kasvatustoiminnan kehittäminen tapahtuu arkipäivässä, johon viime 
kädessä pelkistyy henkilöstön koulutus, varhaiskasvatus- ja esiopetussuun-
nitelma, oma käyttöteoria, kasvatuskumppanuus, lasten hyvinvoinnista 
huolehtiminen, työyhteisön toimivuus, arkipäivän jaksaminen, halua 
uudistua ja niin monet muut tärkeät seikat. Kehittäminen voi olla ennalta 
hyvin suunniteltua, jolloin sitä ohjaavat ja arvioivat ulkopuoliset asiantuntijat 
ja kouluttajat etukäteen pohdittujen tavoitteiden ja menetelmien kautta. 
Esimerkkinä voidaan mainita kehittävän työntutkimuksen malli. Myös 
toimintatutkimuksen avulla tapahtuvaa kehittämistä ohjaa sille ominainen 
etenemismalli, jota on käytetty myös päivähoidon kehittämisessä. 

Kehittämistä voidaan tehdä myös sitoutumatta edellä mainittuihin 
suuntauksiin. Käytännön toimijat voivat löytää itselleen sopivan tavan 
kehittää omaa työtään syvenevän reflektion kautta. Artikkelini tarkoi-
tuksena on avata joitain keskeisiä tunnusmerkkejä varhaiskasvatuksen 
kehittämiselle tavalla, jonka keskiössä on omakohtainen ja työyhteisön 
yhdessä synnyttämä reflektio.

Reflektiivisen kehittämisen tunnusmerkkejä
Reflektiivistä lähestymistapaa on pyritty kuvaamaan ja täsmentämään 
tutkijoiden ja toimijoiden äänin. Erään luonnehdinnan mukaan reflektion 
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keskeinen merkitys voisi olla siinä, että se kehittää toimijoiden itsetietoisuut-
ta kasvatuskäytännön luonteesta ja sen merkityksestä omaan toimintaan 
(esim. Osterman & Kottkamp, 1993). Lisääntyvä tietoisuus antaa uusia 
mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen. Syvenevä 
tietoisuus merkitsee myös sitä, että kasvattaja voi kokea itsensä aidommin 
ja olla samalla arkipäivän toimija. 

Reflektioon perustuvaa pedagogista kehittämistä voidaan konkreti-
soida kuvaamalla sitä suhteessa sille asetettuun tarkoitukseen, sisältöön 
ja prosessiin (Osterman & Kottkamp, 1993). Tarkoituksena on saada 
aikaan toiminnan muutosta niin, että on itse tietoinen muutoksesta. 
Muutos ilmenee ajattelussa, tunteissa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
ja toimintakulttuurissa. Sisältönä on monitasoinen tieto, joka voi olla 
yleistä, persoonallista, annettua, probleemaorientoitunutta, tiettyihin si-
sältöihin kytkeytyvää tai prosessiorientoitunutta. Tieto ankkuroituu myös 
teoreettisiin lähestymistapoihin kuitenkin niin että teoria ja käytännön 
toiminta ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Keskeistä on siis eräänlaisen 
käyttöteorian muotoutuminen. Keskinen tunnusmerkki reflektiolle on 
myös prosessikeskeisyys, joka voi muotoutua dialektiseksi, kokeilevaksi, 
yhteistoiminnalliseksi, kokonaisvaltaiseksi tai/ja persoonalliseksi. Proses-
sin osallistuvien eksperttien roolina ei ole opettaa vaan tukea muutosta. 
Käytännön toimijat ovat oppijoita eivätkä opetettavia ja he kehittävät ja 
tutkivat toimintaansa kuten toimintatutkijat voivat tehdä.

Eräs tapa luonnehtia reflektiota on kiinnittää huomiota reflektiivisen 
ajattelun ja toiminnan väliseen vuorovaikutukseen (Hatton & Smith, 1994). 
Esimerkiksi Dewey (1993) korosti toiminnan kautta tapahtuvaa reflektiota. 
Näin kasvatus voi uudistua tavalla, jossa tavoitteet ovat dynaamisia eivät-
kä tarkkaan etukäteen suunniteltuja, joka voi johtaa kasvatuskäytäntöä 
staattisuuteen. Tiukka etukäteismäärittely johtaa siihen, että tavoitteet 
eivät kiinnity oppimisprosessiin ja sen kontekstiin. Näin henkilöllä ei 
ole mahdollisuutta oppia prosessien ja kontekstin kautta. Jos sen sijaan 
oppiminen etenee dynaamisten tavoitteiden avulla, toiminnan tavoitteet 
jäsentyvät toiminnasta sinänsä, jolloin näin saavutettu dynaaminen tavoite 
saa aikaan toiminnan, joka johtaa johonkin uuteen dynaamiseen tavoit-
teeseen. Tärkeä ehto tällaiselle dynaamisesti ohjautuvalle oppimiselle on 
taata sille riittävästi aikaa. 

Toiminnan kautta huomio kiinnittyy käytäntöön, jota tarkastellaan 
sekä ajattelun että tunteen avulla monipuolisesti, avoimesti ja vastuuta 
tuntien. Toiminnan dynaamiseen reflektioon liittyy tietoista ajattelua, 
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jolle on tyypillistä probleemanratkaisutyyppinen lähestymistapa, jossa 
pohditaan ja testaan erilaisia vaihtoehtoja käytännön kehittämiselle ja 
muutetaan toimintaa ajattelun ja kokemusten perusteella. Tälle vastakkaista 
on toiminta, jota ei reflektoida, tai sitä reflektoidaan vain vähän. Tällöin 
käytännön toiminnasta tulee rutiininomaista tai heittelehtivää. Siinä nou-
datetaan traditioita ja aikaisempien toimijoiden käytäntöjä. Tällöin myös 
teoreettinen tieto sovelletaan mekaanisesti ilman pohdintoja ja tietoisuutta 
sen liittymisestä käytännön tilanteisiin. 

Kuten jo edellä kävi ilmi, reflektiivisessä toiminnan analyysissa prob-
leeman ratkaisulla on keskeinen merkitys ja siksi se on eräs reflektion 
yleisistä tunnusmerkeistä (esim. Hatton & Smith, 1994). Jos tätä pidetään 
reflektion keskeisimpänä tunnusmerkkinä refektion voi määritellä lyhyesti: 
se on toiminnan ajattelua. Usein lähdetään vielä siitä, että ajattelua tehdään 
yhdessä muiden kanssa vaikka ajattelu perustuukin yleensä omakohtaisiin 
havaintoihin, ajatteluprosesseihin ja johtopäätöksiin. Ajattelun ja pohdis-
kelun avulla kasvattajat voivat kehittää syvenevää ymmärrystä toiminnasta 
siinä kontekstissa, missä se tapahtuu, kiinnittämällä huomiota toiminnan 
tarkoitusperien ja toiminnan toteutuksen välisiin ongelmiin. 

Kriittisyyttä pidetään myös keskeisenä reflektioon liittyvänä tunnus-
merkkinä (esim. Hutton & Smith, 1994; Brookfield, 1995). Toiminnan 
reflektioon liittyvä kriittisyys kehittyy usein pitkäaikaisena itsekriittisenä 
ajatteluna siitä, miten toimintaa pitäisi muuttaa ja kehittää. Kriittisyydellä 
voi olla myös edellistä laajempi tietoisuuden taso, jolloin toimija alkaa poh-
tia syvällisemmin käytäntöä ohjaavaa kasvatusideologiaa ja sitä sääteleviä 
arvoja. Tällainen taso on mukana esimerkiksi Dahlbergin ym. (1999) 
tavassa hahmottaa pedagoginen dokumentointi, jota tarkastelen artikkelini 
yhteydessä yksityiskohtaisemmin. Tällöin reflektio ei enää kiinnity suoraan 
toimintaan vaan toimintaa ohjaaviin ja jäsentäviin uskomuksiin ja arvoi-
hin. Myös kriittisessä toiminnan reflektiossa yhteinen ajattelu ja pohdinta 
kollegojen kanssa on keskeistä. Tällöin kollegat ovat kriittisiä ystäviä. 
Ajatusten vaihto toisten kanssa kehittää reflektion syvyyttä, antaa siihen 
uutta perspektiiviä ja rohkaisee testaamaan omia ajatuksia. Kun toimijat 
voivat työskennellä yhdessä kriittisinä ystävinä palaute toiminnasta sekä 
sen probleemoista ja kehittämisen suunnista voidaan tehdä monipuolisen 
ja yhdessä avatun palautteen avulla (Venninen, 2007). 

Yhdistämällä erilaisia reflektioon kytkeytyviä elementtejä reflektiivisen 
ajattelun ja toiminnan muotoutumista on mahdollista tyypitellä sen tason 
ja siihen liittyvän syvyyden perustella (esim. Van Manen, 1977). Usein 
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reflektiivinen toiminnan tarkastelu alkaa sillä, että henkilö ryhtyy kerää-
mään toiminnasta faktoja. Se voi tapahtua esimerkiksi dokumentoinnoin 
avulla. Tällainen reflektointi on pääosin kasvatuskäytännön teknistä ku-
vaamista. Siinä kirjataan ekologisesti orientointuneen tutkimusaineiston 
keräämisessäkin omaksutun tavan mukaan tarkkaan ylös tapahtumat ja 
niiden konteksti ilman että samalla ryhdytään tulkitsemaan niitä. Ref-
lektioprosessin edetessä pohdinnan syvyys lisääntyy. Kasvatuskäytäntöä 
tarkastellaan kiinnittämällä huomiota esimerkiksi sen tavoitteisiin, pro-
sesseihin ja toivottuun tulokseen. Yhteinen ja avoin pohdinta on tälläkin 
reflektion tasolla keskeistä. Reflektio voi edetä vielä seuraavan vaiheeseen, 
jolle on tunnusomaista kriittisyyden lisääntyminen. Kriittiseen reflektioon 
liittyy periaatteellista pohdintaa kasvatuskäytännön päämääristä ja sen 
toteutuksesta, moraalista ja eettistä pohdiskelua, avointa arviointia sekä 
avoimuutta kuunnella ja toimia muiden kanssa. Kriittisessä reflektiossa 
käytäntöä voidaan pohtia esimerkiksi suhteessa varhaiskasvatuksen yh-
teiskunnalliseen, sosiaaliseen, poliittiseen, kulttuuriseen ja pedagogiseen 
perustehtäviin.

Reflektion mallintaminen
Edellä on käynyt ilmi, että reflektion määrittelyssä ja sen olennaisten 
elementtien kuvaamisessa on monia vaihtoehtoja. Myös tulkinnat siitä, 
mistä reflektiossa todella on kysymys vaihtelevat. Tästä huolimatta on 
eräitä yrityksiä täsmentää reflektiota mallintamalla sen olennaiset osateki-
jät. Esittelen näistä kaksi mallia, jotka poikkeavat jossain määrin toistaan 
vaikka niissä on yhteisiäkin elementtejä.

Analysoidessaan käytännön ja teorian linkittymistä erityisesti opetta-
jien koulutuksen näkökulmasta Korthagen (2001) on kehittänyt ALACT-
mallin. Malli perustuu ajatukseen, jonka mukaan teorian ja käytännön 
kohtaaminen voisi edetä viiden toisiinsa liittyvien osaprosessien kautta: (a) 
toiminta, (b) toiminnan reflektointi, (c) tietoisuus olennaisista tekijöistä, 
(d) vaihtoehtoisten toimintatapojen kehittäminen, ja (e) uusi toiminta. Kun 
ollaan toiminnan vaiheessa, on tärkeää kiinnittyä koettuihin konkreettisiin 
probleemoihin sellaisina kuin ne esiintyvät ja millaisissa tilanteissa niitä 
esiintyy. Reflektiivisessä käytännön kehittämisessä on tärkeää pitää yllä 
halukkuutta muuttumiseen ja kehittymiseen siten, että yllykkeet eivät tule 
ulkoa käsin ja ne vastaavat toimijoiden tarpeita. Keskeistä siis on riittävä 
motivaatio muutokselle. Tätä seuraavassa osavaiheessa toimijoiden tulisi 
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reflektoida syvällisemmin toimintaa. Tähän prosessiin liittyy esimerkiksi 
tarkempi pohdinta kasvatuskäytännön puitteista, omista pyrkimyksis-
tä, omakohtaisista ajatuksista ja keinoista joilla voi syventää reflektiota. 
Reflektiossa on tärkeää säilyttää avoimuus lapsista ja aikuisista tehdyille 
havainnoille, ajatuksille, tunteille, tarpeiden pohdinnalle, toiminnan 
erityispiirteille ja eri osapuolten näkemyksiin. Esimerkiksi aktiivisilta 
kasvattajilta saaduilla roolimalleilla voi olla tärkeä merkitys käytännön 
kehittämisessä. Syvenevän reflektion avulla tietoisuus kasvatuskäytännön 
olennaisista tekijöistä voi syventyä ja reflektio voi sisäistyä uudelle tasolle. 
Tässä vaiheessa voidaan saada aikaan kosketuspinta myös teoreettisempiin 
kiinnekohtiin. Tärkeää Korthagenin (2001) mukaan on kuitenkin kohdata 
teorianeinekset henkilökohtaisista tarpeista käsin. Keskeistä on säilyttää 
yhteys tiedon ja teorian omakohtaiseen tarkasteluun siten, että kiinnitty-
minen käytännön toimintaa ei katoa. Lisääntyvä sisäinen ja teoreettinen 
pohdiskelu myötävaikuttaa siihen, että toimijat ryhtyvät pohtimaan ja 
työstämään vaihtoehtoisia tapoja jäsentää ja toteuttaa kasvatuskäytäntöä. 
Näiden muotouduttua henkilöt ovat valmiita kokeilemaan ja työstämään 
käytäntöä uudella tavalla ja edellä kuvattu reflektiivinen prosessi voi ta-
vallaan alkaa alusta. 

Esittelemäni toinen reflektiivisen käytännön mallintamistapa nojautuu 
Östermanin ja Kotkampin (1993) kehittämään kokemuksellisen oppimi-
sen malliin. Tämä malli on edellistä yleisemmällä tasolla, mutta siinä on 
myös samoja osatekijöitä. Kokemuksellisen oppimisen mallin keskeiset 
osatekijät ovat (a) konkreettiset kokemukset, (b) havainnointi ja analyysi, 
(c) uudelleen jäsentyvä käsitteellistäminen, ja (d) aktiivinen kokeilu. Läh-
tökohtana reflektiolle ovat konkreettiset kokemukset kasvatuskäytännöstä. 
Huomio voi kiinnittyä johonkin mieltä askarruttavaan seikkaan, joita on 
vaikea ratkaista vallitsevalla kasvatuskäytännöllä. Ensimmäisen vaiheen 
jälkeen voidaan siirtyä kasvatuskäytännön tarkempaan havainnointiin ja 
analyysiin. Kasvattaja voi pohtia, havainnoida ja analysoida toimintaansa 
kiinnittämällä huomiota esimerkiksi siihen, mitä hän todella teki ja mitä 
ehkä jätti tekemättä. Havainnoinnin ja analyysiin avulla kasvatustoimin-
nan todellisuutta ja ideaalia voi haarukoida ja selkeyttää näiden välistä 
kuilua. Näin kasvattajalle on mahdollisuus ammentaa uutta ainesta, uusia 
keinoja ja uusia välineitä saadakseen aikaan paremmin toimivaa kasvatus-
käytäntöä. Tämän tueksi kasvattaja usein tarvitsee uudelleen jäsentyvää 
teoria-ainesta ja toimintaa ohjaavia periaatteita. Edellisten osaprosessien 
ohjaamana kasvattajat ryhtyvät vallitsevan kasvatuskäytännön vaihtoeh-
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toisiin aktiivisiin kokeiluihin. Edellytyksenä on, että tähän liittyy riittävää 
motiivia ratkaista aikaisemmin esiintyviä probleemoita tai aukkoja. Edellä 
esitellyn mallin perusidea voidaan pelkistää periaatteessa yksikertaiseksi: 
Reflektoiva kasvatuskäytännön uudistaminen saa alkunsa kysymyksistä ja 
päättyy syvenevän reflektion kautta toiminnan muuttamiseen. 

Pedagoginen dokumentointi osana reflektiota 
Dahlbergin ym. (1999) käsitys reflektion merkityksestä pedagogiseen 
toimintaan korostaa pedagogisen dokumentoinnin tärkeyttä. Heidän 
mukaansa pedagogiselle dokumentoinnille on tunnusomaista seuraavan-
laiset oletukset:

• On väline reflektoida pedagogista toimintaa ja keino saada 
aikaan eettinen suhde omaan itseensä, toisiin ja maailmaan.

• On keino, jolla pedagogi voi toimina tutkijana. 
• Ei ole tavanomaista observointia ja dokumentointia, jossa tar-

koituksena on havainnoida ja dokumentoida universaalista ja 
objektiivista sosiaalista todellisuutta.

• On prosessi, jolla konstruoidaan sosiaalista todellisuutta ja 
konkreettista pedagogista toimintaa.

• On keino yhdistää teoria ja käytäntö, jolloin voidaan siirtyä 
teoretisoinnista pedagogiseen käytäntöön ja opettamiseen.

• Syventää pintatasolle jääneet havainnot pedagogien antamiin 
aitoihin merkityksiin.

• Tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää tiedon ja oppiaineksen 
sosiaalista ja yhteiskunnallista merkitystä.

Dahlberg ym. (1999) mukaan pedagogisen dokumentoinnin avulla 
voidaan pedagogeja auttaa siirtymään sosiaalisesti ulkopuolisesta 
(socially outsider) toiminnan havainnoinnista sosiaalisten ja 
yhteiskunnallisten merkityssisältöjen konstruointiin (socially insider). Se 
voi toimia välineenä, jonka avulla voidaan saada aikaan reflektiivinen 
ja demokraattinen pedagoginen käytäntö. Dokumentoinnin avulla 
pedagogiseen käytäntöön voi etsiä syvempää merkitystä, lisätä omaa 
vastuuntuntoa ja tehdä sitoutuneita päätöksiä. Dokumentointi tarjoaa 
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konkreettisen, näkyvän keinon pedagogeille ja muille tahoille keskustella 
ja neuvotella avoimesti ja demokraattisesti pedagogiikasta. 

Pedagogisessa dokumentaatiossa tarkastellaan ja pyritään ymmärtä-
mään pedagogista käytäntöä ja sitä, mihin lapsi kykenee ilman etukäteen 
määriteltyjä tai ajateltuja oppimisen ja kehittymisen normeja tai odotuksia. 
Siinä ei oleteta, että se mitä dokumentoidaan kuvaa vain sitä, mitä lapsi 
sanoo ja tekee tai mitä pedagogiikassa on todella tapahtunut. Pedagoginen 
dokumentointi on Dahbergin ym. (1999) mukaan näkemisen prosessointia. 
Tähän liittyy ajatus siitä, että se, mitä dokumentoidaan, ei sinänsä kuvaa 
todellisuutta vaan on tulosta sosiaalisesta konstruktiosta, jossa pedagogi 
valitessaan sen mitä dokumentoi osallistuu todellisuuden konstruointiin ja 
rekonstruointiin. Näin pedagogisen toiminnan merkitys ei synny näkemi-
sestä ja havainnoista sinänsä, vaan merkitys rakennetaan ja konstruoidaan, 
eli merkitys syntyy tulkinnan avulla. Dokumentoinnin avulla rakennetaan 
ja konstruoidaan suhde itseensä pedagogina ja suhde lapseen/lapsiin, joiden 
ajattelua, sanomista ja toimintaa dokumentoidaan. Näin hahmotettuna 
pedagoginen dokumentointi ei ensisijaisesti ole objektiivista ja neutraalia 
arviointia, vaan se on prosessi, jossa sitoudutaan ja osallistutaan pedago-
giseen toimintaan. Se mitä dokumentoidaan, perustuu valintaan, johon 
pedagogi osallistuu. Myös se mitä ei valita on valinta.

Dahlbergin ym. (1999) mukaan pedagoginen dokumentointi on ennen 
kaikkea prosessi, jossa keskeinen sisältö on pedagogisessa toiminnassa. 
Sisällön dokumentoinnissa käytäntöä kirjataan ja tallennetaan mahdolli-
simman usein ja yksityiskohtaiseksi. Kohteena on se, mitä lapset sanovat ja 
tekevät, mitä tuotoksia lapset tuottavat, ja kuinka pedagogi on vuorovai-
kutuksessa lapsiin ja heidän tapaansa työskennellä. Keinoja pedagogiseen 
dokumentointiin voivat olla tapahtumien ja erityisesti lasten puheen ja 
kielen kirjaaminen, nauhoittaminen ja videointi, valokuvaaminen, tieto-
konetallenteet sekä lasten töiden ja tuotosten arkistointi. Keskeistä on, että 
dokumentoinnin avulla pedagogiikka tehdään konkreettiseksi ja näkyväksi.

Dokumentointiaineiston prosessoinnissa kerättyä materiaalia ja sen 
sisältöä käytetään pedagogisen työn reflektointiin tietoisella ja demokraat-
tisella tavalla. Prosessin reflektointi etenee eri tasoilla ja syvyydellä:

• pedagogin itsereflektio
• pedagogien keskinäinen reflektio
• reflektointi suhteessa toisiin reflektioihin
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• reflektointi suhteessa lapsen reflektioihin
• reflektointi suhteessa lasten keskinäisiin reflektioihin
• reflektointi suhteessa lasten vanhempiin
• reflektointi suhteessa päättäjiin.

Reflektion ja dokumenttiaineiston avulla pedagogin on mahdollista päästä 
kasvatustoiminnan syvempään pohdiskeluun kiinnittämällä huomiota, 
mitä tehtiin ja sanottiin suhteessa lapseen (lapsen taso) ja suhteessa peda-
gogiseen toimintaan (sosiaalinen konstruktio) eli siihen miten pedagogi 
on jäsentänyt lapset, oman itsensä ja pedagogisen toiminnan. Tämän 
lisäksi pohditaan kuinka oppiva lapsi ja oppiva pedagogi ovat rakenta-
neet pedagogisen toiminnan, kuinka tieto on konstruoitu tai millaisia 
välineitä ympäristö tarjoaa konstruointiin (kokeilut, symbolit). Huomiota 
kiinnitetään mihin lapset sitoutuvat, millaisia teorioita/ajatuksia/ideoita 
lapsilla on omasta toiminnastaan, miten pedagogi voi tukea ja rohkaista 
lasta omaan teoretisointiin ja ideointiin tai miten pedagogi sallii ja tukee 
lapsen työskentelyä ja oppimista ajallisesti pitkäjännitteisenä ja syvenevänä 
oppimisena. 

Pedagogisessa dokumentoinnissa suositaan projektityöskentelyä. Sen 
yhteydessä dokumentoidaan mitä nähdään, tehdään ja tuotetaan. Herätetään 
itsereflektio, yhteinen reflektio ja keskustelu. Keskustelua voidaan laajentaa 
verkostoon esimerkiksi järjestämällä intensiivinen verkostokeskustelu ker-
ran kuussa. Dokumentoinnin jatkotyöskentelyssä voidaan myös syventyä 
pohtimaan kasvatustoiminnan historiallista, teoreettista ja filosofista 
ulottuvuutta suhteessa opetukseen, oppimiseen, opetussuunnitelmaan 
ja yhteiskuntaan ja näiden muutoksiin. Keskeisenä huomion kohteena 
havainnoissa ja dokumentoinnissa on pohtia, miten lapset keksivät ja 
dokumentoivat maailmaa ja miten heidän oppimisprosessinsa etenevät. 

Pedagoginen dokumentointi voi olla väline kriittiseen pedagogisen 
toiminnan reflektointiin, jolloin pedagogit alkavat kriittisemmin tutkia 
ja kehittää omaa pedagogiikkaansa. Käyttämällä välineenä pedagogista 
dokumentointia reflektiivinen pedagogi pitää yllä elävää ja kriittistä kes-
kustelua pedagogisesta käytännöstä ja olosuhteista. Dokumentoinnin avulla 
voidaan ymmärtää lapsen asemaa ja merkitystä pedagogisessa ympäristössä: 
kuinka näemme lapsen ja mitä meille käsite lapsi merkitsee.
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Päätelmiä
Reflektioon perustuvaa kasvatuskäytännön kehittämistä voi lähestyä 
monella tavoin. Siinä tarvitaan kykyä irtautua aikaisemmasta käytännös-
tä, tarkastella omia uskomuksia ja omaa käytäntöään. Se on reflektiota 
toiminnasta (katsoa taaksepäin, katsoa mitä on tapahtunut) ja toimin-
nan reflektiota (ymmärtää, että tietty toimintatapa ei toimi, ja muuttaa 
toimintaa). Reflektion tulee olla jatkuvaa. Muutos edellyttää positiivista 
asennoitumista, valmiutta ottaa riskejä ja tehdä erehdyksiä ja myös epäon-
nistua. Keskeistä on dokumentoida omat ja muiden kokemukset. Muutos 
edellyttää tyytymättömyyttä asiantilaan ja tietoisuutta muutoksen tarpeel-
lisuudesta. Sitoutuminen muutokseen on tärkeää. Muutokseen tarvitaan 
visiota, jota asteittain sisäistetään. Muutos siirretään kasvatuskäytännön 
todellisuuteen, jossa se etenee vaiheittain. Muutoksen yhteydessä tulee 
epäilyä, ehkä epätoivoa – ja kaikki pysähtyy. Kasvatuskäytännön muutos 
edellyttää usein myös ympäristön muutosta. Henkilökohtaisen ja työyhteisön 
autonomian säilyttäminen on keskeistä. Muutoksen kuluessa voidaan esittää 
kysymyksiä itselle: mitä teen (kuvaus), mitä tämä merkitsee (informaatio) 
ja miten olen päätynyt olemaan tällainen (kohtaaminen), miten teen asiat 
eri tavoin (rekostruktio). 

Reflektiivisen käytännön muuttamisen tavoite on dynaaminen eikä 
sitä voida asettaa selkeästi etukäteen. Yksityiskohtainen tavoitteen asettelu 
johtaa staattisuuteen ja erottaa tavoitteen toiminnasta. Kysymyksessä on sarja 
dynaamisia muutoksia, jolloin toiminnan tavoitteet syntyvät toiminnasta 
sinänsä. Muutoksen yhteydessä on tärkeää vapautua perfektionismista. 
Käytännön muuttuessa kehitytään taidoissa tutkia, kommunikoida ja olla 
luova. Oppiminen on neuvottelevaa. Muutoksessa liikutaan toiminnan 
lähialueella eikä pyritä paikallaan pysyvään tilaan ja tavoitteeseen. Reflek-
tiivinen käytäntö lisää vastuuntuntoa ja halua jakaa työtä toisten kanssa.

Lopuksi haluan tiivistää refektiivisestä kasvatuskäytännöstä joitain 
sellaista millaiseksi Reggio Emila -pedagogiikkaakin voidaan kuvata:

1.  Muutos on oppimista, varustettu epävarmuudella: tietty ahdistus ja 
vaikeudet ovat taustavoimia onnistuneeseen muutokseen.

2.  Muutos on matka, ei suunnitelma: tee, suunnittele, tee, suunnittele 
lisää ja lisää…

3.  Probleemat ovat ystäviämme: edistymiseen kietoutuu runsaasti 
esiin tulevien probleemojen ratkaisuprosesseja. 
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4.  Muutokset vaativat resursseja, joista keskeistä on muutokselle varat-
tu aika ja usko muutokseen.

5.  Muutos vaatii voimaa, jolla se hallitaan: voimaa saadaan avoimuu-
desta ja jatkuvasta vuorovaikutuksesta.

6.  Muutos on systemaattista ja kokonaisvaltaista, jossa lapsien, opetta-
jien, vanhempien, yhteisön ja yhteiskunnankin olisi oltava mukana. 
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Reflektiivinen lähestymistapa 
päiväkotien kehittämistyössä

tutkijatohtori tuulikki Venninen, helsingin yliopisto 

Päiväkoti työn kehittämisen ympäristönä
Professori Mikko Ojala tuo artikkelissaan esille monia reflektiiviseen lähes-
tymistapaan liittyviä seikkoja, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä lähdettäessä 
kaikki yhdessä tavallista systemaattisemmin kehittämään työyhteisön 
toimintaa. Palaan myöhemmin kirjoituksessani joihinkin hänen esiin 
tuomista seikoista. Ensin haluan kuitenkin painottaa sen ympäristön 
huomioimista, jossa kehittäminen tapahtuu. 

Työn kehittämisen suhteen päiväkoti on ympäristönä tavallista haas-
teellisempi, sillä kehittämiseen liittyville asioille vaadittavaa yhteistä aikaa 
on vaikea löytää. Suuri vastuu lapsista, lasten leikeistä nouseva melu, 
toiminnan vilkkaus ja erilaiset keskeytykset asettavat aikuisten yhteiselle 
kanssakäymiselle suuria haasteita. On vain harvoja hetkiä, jolloin työyhteisö 
voi kokoontua keskustelemaan ilman vastuuta lapsista. Siksi kokoukset ovat 
yleensä edustuksellisia, jolloin niissä saatu informaatio perustuu edustajan 
kautta saatuun toisen käden tietoon. Tämä lisää väärinymmärrysten riskiä 
ja sitoutumisen astetta.

Toinen kehittämistä vaikeuttava asia on päiväkodeille tällä hetkellä 
ominainen henkilöstön vaihtuvuus. Uusien tiimien kehittyminen häi-
riintyy helposti. Ryhmän jäsenten on ansaittava vuorovaikutuksen kautta 
toistensa luottamus. Se ei tapahdu hetkessä. Rakentuakseen tämä tarvitsee 
henkilökohtaisia kokemuksia rehellisyydestä, avoimuudesta, johdonmukai-
suudesta ja kunnioituksesta. Vaikeutena tiimissä muodostuvalle yhteiselle 
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luottamukselle on lisäksi se, että jokaisen jäsenen on rakennettava luotta-
mus jokaiseen toiseen ryhmän jäseneen. Siksi luottamuksen syntyminen 
vie pitkän ajan. Jäsenten vaihtuminen tiimissä voi vaikuttaa voimakkaasti 
tiimin muihinkin sisäisiin tekijöihin, rooleihin, vuorovaikutukseen ja 
tiimin suorituskykyyn. (Keyton 1995, 211; 1998, 372–373.)

Dialogi vaatii harjoittelua
Avoimuuden kehittyminen tiimin tai työyhteisön sisällä on pitkä, mutta 
jatkuvasti rikastuva prosessi. Jos yksikin työntekijöistä rohkaistuu rehel-
lisesti tuomaan esille omia, muista ehkä eroavia käsityksiään asioista, 
voivat muut työtoverit saada häntä kuunnellessaan kosketuksen myös 
omiin ennen tiedostamattomiin ajatuksiinsa. Jos hekin kertovat näistä 
ajatuksistaan tai tuntemuksistaan muille, keskustelu on saanut vahvoja 
dialogisuuden piirteitä ja omaa työtä aletaan oppia tarkastelemaan uudelta, 
syvällisemmältä tasolta.

Dialogi on yksi niistä välineistä, joiden avulla rakennetaan yhteistä 
jaettua ymmärrystä monin tavoin erilaisten työntekijöiden kesken. Kaikki 
keskustelu ei ole dialogia, sillä dialogin yksi ominaisuus on, että kaikki 
osallistujat ovat aktiivisia ja tasa-arvoisia (ks. Isoherranen 2005, 24–26; 
Peavy 1999, 87–89). Tämä ei aina toteudu. Tiimityöskentelyn arkipäivässä 
ilmenee usein esimerkiksi asemavalta, joka helposti johdattelee keskusteluja. 
Silloin jollakin tavalla korkeamman statuksen omaavat henkilöt esiintyvät 
varmemmin ja puhuvat enemmän. He kommentoivat, kritisoivat ja kes-
keyttävät muita useammin. (Ks. Isoherranen 2005, 37.) Aiemmin tuli jo 
esille, ettei dialogisuus toteudu, jos kaikki eivät tuo ajatuksiaan yhteiseen 
keskusteluun. Vastuu siitä on sekä puhujilla että kuuntelijoilla. Kukaan ei 
voi väkisin pakottaa toista keskusteluun mukaan. Toisaalta kukaan ei jaksa 
jatkuvasti tuoda ajatuksiaan esille, jos muut eivät osoita arvostavansa niitä.

Dialogin kautta tapahtuva oppiminen on tehokasta, koska sen aikana 
syntyy kosketus jokaisen osallistujan omiin ajatuksiin ja käsityksiin käsi-
teltävästä asiasta. Sarja (2000) on tutkinut dialogioppimista ja todennut 
sen soveltuvan erityisesti moniammatillisessa ryhmätyössä esiin tulevien 
ongelmatilanteiden selvittämiseen. Hän toteaa dialogioppimisen olevan 
vaativa oppimisen muoto ja soveltuvan hyvin oppimisympäristöihin, joissa 
on toivottavaa ryhmän jäsenten tuleminen tietoisiksi paitsi omasta myös 
toistensa ajattelusta. (Sarja 2000, 138–141.) Näinhän on kyse kasvatus-
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työssä, jonka johdonmukainen toteuttaminen on lapsen hyvän hoidon, 
kasvatuksen ja opetuksen perusta.

Työyhteisön jäsenillä on mahdollisuus oppia eri ammattiryhmien ja eri 
ammatillisen kehityksen tasolla olevien työntekijöiden välisestä dialogista. 
Noviisit voivat hyötyä sekä kokeneempien työntekijöiden tavasta jäsentää 
erilaisia ammatillisia kokonaisuuksia että heidän tavastaan pohtia arvojensa 
ja uskomustensa vaikutusta niin toimintaan kuin oppimiseenkin. (Brown 
ym. 1993, 194.) Vaikuttaa siltä, että asiantuntijuus kehittyy nimenomaan 
tällaisessa eritasoisten asiantuntijoiden muodostamassa yhteisössä (Brown 
& Campione 1994, 234, 267; Hakkarainen ym 1999, 21). Myös Vea Vecchi 
viittaa samaan asiaan sanoessaan, etteivät juuri valmistuneet työntekijät 
osaa ”paljon mitään”. Tämän takia hän painottaakin, että työpaikalla on 
voitava oppia, ja oppimisprosesseja voidaan myös vauhdittaa. Voidaan 
esimerkiksi katsella yhdessä videota, joissa taitavat ammattilaiset työsken-
televät ja ruotia nähtyä yhdessä. Samalla kokeneemmatkin kollegat saavat 
mahdollisuuden toisten kanssa reflektoida omaa työtään, sillä he ovat usein 
tottuneempia arvioimaan lasten toimintaa kuin omaa työskentelyään. Uudet 
työntekijät kehittyvät osallistuessaan jatkuvaan keskusteluun ja arviointiin. 
(Keskinen 1994.) Dialogin suuri merkitys kasvatustyön kehittämisessä 
saakin kysymään, voisiko dialogin hallinnan taitoja pitää yhtenä tärkeänä 
varhaiskasvattajan ammattiosaamisen osana?

Jaettu asiantuntijuus ja moniammatillisuus
Jokaisen päiväkodin tai muun omaa työtään kehittävän työyhteisön on 
tärkeää paneutua myös siihen, miten eri työntekijöiden osaamista voidaan 
mahdollisimman hyvin hyödyntää kaikkien eduksi. Jaettu asiantuntijuus 
perustuu ajatukseen, jonka mukaan jokaisella työyhteisön jäsenellä on 
muita enemmän asiantuntemusta jossakin asiassa, mutta kenelläkään ei 
ole kaikkea asiantuntijuutta. Jokaisella tiimin jäsenellä ei siis tarvitse olla 
samoja tietoja ja taitoja, vaan jokaisen asiantuntijuutta voidaan kehittää 
omalla alueellaan. (Brown & Campione 1994, 32, 234, 267.)

Usein jollain työtovereista on käsiteltävästä asiasta muita enemmän 
tietoa. Muut voivat haastaa hänet perustelemaan kantaansa ja sitä kautta 
kirkastamaan edelleen käsityksiään. Näin hyötyjinä tai oppijoina voivat 
olla sekä osaajat että kyselijät. Tämä on jaettua asiantuntijuutta. Hakka-
rainen ym. (1999) tuovat esille, että pystyäkseen selittämään käsityksensä 
toisille henkilön on täytynyt luoda oma kanta asiasta sekä muuntaa omat 
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uskomuksensa tietoisiksi ja perustelluiksi. Sen jälkeen tapahtuvan yhteisen 
keskustelun aikana hänen käsitystensä heikkoudet ja vahvuudet nousevat 
esille. (Hakkarainen ym. 1999, 21.)

Työn arjessa kohdataan ongelmia, joiden ratkaisussa on hyvä huomioida 
asioiden tarkastelu monista erilaisista näkökulmista käsin. Tässä auttaa eri 
ihmisten luontainen taipumus lähestyä kohdattavia asioita omista lähtö-
kohdistaan käsin. Kun jokaista näkökantaa tarkastellaan yhtä arvokkaana, 
voidaan löytää uusia ratkaisuja, jotka ovat saaneet lähtökohtansa monien 
eri henkilöiden ajatuksista. Näin toimintatavat uudistuvat ja kehittyvät 
paremmin vastaamaan jatkuvasti muuttuvia haasteita. Jokaisessa ongel-
manratkaisutilanteessa on mahdollista oppia uutta.

Karila & Nummenmaa (2001, 7–8, 39) tuovat esille, että monia-
mmatillisuus voidaan nähdä jaetun asiantuntijuuden mahdollistajana. 
Moniammatillisuus siis toimii parhaimmillaan jaetun asiantuntijuuden 
periaatteiden mukaan ja on siksi haastava tapa työskennellä. Toisaalta 
työntekijän tulee selvittää ja kirkastaa omaa erityisosaamistaan ja asian-
tuntijuuttaan ja toisaalta kyetä rakentamaan ryhmän yhteistä osaamista. 

Oman erityisosaamisen ymmärtäminen on osoittautunut erittäin 
oleelliseksi seikaksi, kun pyritään keräämään yhteen kaikkien ryhmään 
kuuluvien työntekijöiden erilaisia näkemyksiä. Jos henkilö ei itse tunnista 
oman osaamisensa ja tietonsa erityislaatuisuutta, hän ei tule antaneeksi 
tietojaan ryhmän yhteiseen käyttöön. (Isoherranen 2005, 24–26.)

Olen omissa palautteen jakamista koskevissa tutkimuksissani kiin-
nittänyt huomiota varhaiskasvattajien usein täsmentymättömään tietoon 
omaa osaamistaan kohtaan. Sen kirkastamisessa on auttanut erityisesti, 
jos työtoverit ovat keskenään ryhtyneet jakamaan toisilleen ammatillista 
palautetta arjen toiminnan lomassa. Tätä kautta myös luonnollisiin tilan-
teisiin liittyvät kasvatuskeskustelut ovat lisääntyneet työyhteisön sisällä. 
(Ks. Venninen 2007, 2008.) Sekä omassani, että Hapon (2006, 184) 
tutkimuksessa varhaiskasvattajat kertoivat asiantuntijuutensa kehittyneen, 
mikäli työyhteisö oli antanut tilaa kehittymiselle. Tilan antaminen merkitsi 
luottamuksellista ja turvallista ilmapiiriä, jossa omia ajatuksia uskallettiin ja 
haluttiin ilmaista ja uudenlaisia toimintatapoja ja -käytäntöjä oltiin valmiita 
kokeilemaan. Kehittymisen mahdollistavassa ympäristössä ja ilmapiirissä 
kyettiin hiomaan omia taitoja ja laajentamaan omaa osaamista.

On myös muistettava, että mahdollisuuksien tarjoamisen lisäksi 
moniammatillisuus voi heikomman ilmapiirin omaavassa työyhteisössä ja 
heikomman ammatti-identiteetin omaaville työntekijöille tarjota lukuisia 
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mahdollisuuksia pantata tietoa, varjella omia rajoja tai vähätellä toisten 
ammattiryhmien osaamista. Jaettu asiantuntijuuskin toteutuu vain, jos 
kaikki ovat halukkaita jakamaan omaa osaamistaan ja oppimaan muilta. 

Se, miten tiimin jäsenet pystyvät toimimaan yhdessä, riippuu myös 
jäsenten käsityksistä itsestään, omasta tiimistään ja työyhteisöstään. Mi-
nä-identiteetti koostuu sosiaalisesta ja persoonallisesta identiteetitstä. 
Persoonallinen identiteetti muodostuu ihmisen persoonaan liittyvistä 
tekijöistä, sellaisista kuin lapsuus, harrastukset ja koulutushistoria. Sosiaa-
linen identiteetti muodostuu sen kautta, miten yksilö näkee itsensä vuoro-
vaikutuksessa muiden kanssa. (Lord, Brown & Freiberg 1999, 169–171.) 
Varhaiskasvattajan ammatillinen identiteetti on persoonallisen ja sosiaalisen 
identiteetin pohjalta muotoutuva liikkeessä oleva käsitys omasta itsestä 
ammattilaisena muiden varhaiskasvattajien joukossa (ks. Eteläpelto & 
Vähäsantanen 2006, 26).

Ammatilliseen identiteettiin kuuluu sekin, missä määrin henkilö 
katsoo osaavansa kehittää omaa työtään. Katsooko hän, että kykenee 
toimimaan oman työnsä tutkijana ja kehittämään työtään omien ja kolle-
goidensa havaintojen pohjalta, vai uskooko hän, ettei mitään ole tehtävissä, 
jos työyhteisön ulkopuolinen auktoriteetti ei määrittele, mitä kannattaa 
kehittää ja miten. Työn laatua ja kehittämisen tuloksia voi arvioida joko 
itse tai yhdessä kollegoiden kanssa tai odottaa, että sen tekee ulkopuo-
linen tarkkailija. Kuten Mikko Ojala toteaa, myös oman arvioinnin (= 
reflektoinnin) pohjaksi on hyvä hankkia dokumentoitua aineistoa. Näin 
päätelmät eivät nojaa vain ”mutu”-tuntumaan.

Dokumentointi reflektion avuksi
Professori Ojala toteaa myös: ”Usein toiminnan tarkastelu alkaa sillä, että 
henkilö ryhtyy keräämään toiminnasta faktoja. Se voi tapahtua esimerkiksi 
dokumentoinnin avulla.” VKK-Metron järjestämissä havainnointikoulu-
tuksissa yleisön taholta nousi esille ongelma: Mitä tehdä dokumentoidulla 
aineistolla? Miten sitä voisi hyödyntää? Kouluttajana toiminut Lasse Lip-
ponen totesi, että aineistoa voidaan kerätä jonkin arkisen ongelman rat-
kaisemiseen, esimerkiksi selvittämään, miksi ruokailutilanne on rauhaton? 
Mitä sen aikana oikeastaan tapahtuu? Edistävätkö tapahtumat tavoitteita? 
Jos eivät, mitä olisi havaintojen pohjalta syytä tehdä? Hän painotti, että 
tehtyjen ratkaisujenkin vaikutuksia tulee seurata ja dokumentoida. 
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Kuten edellisestäkin artikkelista käy ilmi, Dahlberg (1999) kolle-
goineen painottaa pedagogisen dokumentoinnin tärkeyttä oman työn 
arvioinnin apuna. Dokumentoinnin kautta kasvattaja voi toimia oman 
työnsä tutkijana. Sen avulla selvitetään, mitä tilanteessa ja prosessissa itse 
asiassa tapahtuu. Pienet yksittäisetkin havainnot voivat saada merkityksen 
hahmottuessaan osaksi kokonaisuutta. 

Jatkuvan tietoisen työn kehittämisen kautta kehittyy niin sanottu 
käyttöteoria (se teoria, jonka mukaan todellisuudessa toimitaan). Mikko 
Ojala tuo esille, että käyttöteoria rakentuu hitaasti. Itse haluan sen lisäksi 
painottaa, että käyttöteorian ja julkiteorian (se teoria, jonka mukaan ker-
rotaan itse toimittavan) suhdetta tulee uskaltautua reflektoimaan. Jokainen 
meistä osaa kuvata kauniisti, minkälaisten periaatteiden mukaan haluaa 
kasvattaa lapsia. Kiireessä tai väsyneenä tulee usein toimittua omiakin 
periaatteita vastaan. Silloin käyttöteoria ei ole yhtenevä julkiteorian kanssa. 
Ristiriita olisi kyettävä ratkaisemaan. Osittain samaa asiaa tarkoitetaan, 
kun puhutaan kirjoitetun opetussuunnitelman ja piilo-opetussuunnitelman 
eroavuuksista. Piilo-opetussuunnitelma tarkoittaa niitä asioita, joita lapset 
oppivat ilman, että niiden oppimiseen olisi pyritty. Esimerkiksi opetus-
suunnitelmassa voidaan painottaa toisten huomioimista, mutta piilo-
opetussuunnitelma näyttää, etteivät aikuisetkaan pyri kyseisiin tavoitteisiin 
keskinäisessä viestinnässään. Silloin piilo-opetussuunnitelma vie pohjaa 
varsinaiselta opetussuunnitelmalta.

Edelleen Mikko Ojala toteaa: ”Toiminnan kautta huomio kiinnittyy 
käytäntöön, jota tarkastellaan sekä ajattelun että tunteen avulla monipuo-
lisesti, avoimesti ja vastuuta tuntien.” Näin toiminnan tarkasteluun tulisi 
sisältyä sekä tunteitten tasolla tapahtuvaa että tätä analyyttisempaa reflek-
tointia. Vastuu kulkee mukana, kun tiedostetaan jokaisen toimenpiteen 
vaikutus lapselle ja perheille. On uskaltauduttava esimerkiksi myöntämään, 
jos joistakin tavoista halutaan pitää kiinni vain siksi, että ne ovat työn-
tekijöille mukavia. Kun asia on tiedostettu, voidaan sitkeämmin pyrkiä 
muuttamaan toimintaa lasten kannalta laadukkaammaksi.

Reflektiolla on suuri merkitys oman työn kehittämisessä. Reflektioon 
uskaltautuminen vaatii luottamusta omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin 
oppia lisää, samoin toisten hyväntahtoisuuteen. Päiväkotityöympäristös-
sä olisi tärkeää, että jokaisen ammattiryhmän edustajat uskaltautuisivat 
näyttämään myös oman tietämättömyytensä, kysymään ja pyytämään 
apua toisilta. Olen viitannut kolumnissani (www.socca.fi/vkk-metro) Vea 
Vecchin ajatuksiin siitä, että havainnointia harjoiteltaessa herää usein epä-
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varmuus omien tulkintojen oikeellisuudesta. Hän painottaa havainnoinnin 
olevan aina avointa lukuisille eri tulkinnoille. Tärkeää ei ole, onko tulkinta 
oikea. Tärkeää on, että on monia tulkintoja, joista ei saa olla liian varma. 
Kaikkein tärkeintä on henkilökunnan mielipiteenvaihto, jatkuva ajatusten 
vertaaminen. Näin omat ajatukset kirkastuvat.

Professori Ojala painottaa, että kriittisyys kaiken toiminnan tar-
kastelussa on reflektion tunnusmerkki. On uskaltauduttava riisumaan 
vaaleanpunaiset silmälasit. Kriittisyys ei saa syrjäyttää kohtuullisuutta 
omien ja muiden vaatimusten suhteen. Kriittisen tarkastelun avulla voi-
daan nostaa esille niitä asioita, jotka vaativat muutosta. On tunnistettava 
omat voimavarat, usein kehittämiseen kannattaa lähteä kuitenkin pienen 
ja tarkasti rajatun kohteen kautta. Näin ei uuvuta liian suuren taakan alle. 
Keskittymällä yhteen asiaan kerrallaan voidaan havaita pienet edistysas-
keleet ja iloita niistä täysin siemauksin. On muistettava myös, että kautta 
aikojen ihmiset ovat jaksaneet paremmin ponnistaa myönteisen palautteen 
kannustamina kuin lannistettuina kritiikin alle.

Kriittinen ystävä tuo rehellisesti kärkeviäkin näkemyksiään esille, 
mutta toimii samalla kannustajana yhä parempiin suorituksiin. Siihen-
hän jälkimmäinen osa sanaparista viittaakin. Ystävän tukemana jaksaa 
paremmin ja rohkaistuu enemmän.
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Tutkimuspäiväkotiverkoston 
toiminta VKK-Metrossa

erityissuunnittelija anna-riitta Mäkitalo, Vkk-Metro-hanke

Näin toimittiin
Tutkimuksen liittäminen varhaiskasvatustyön arkeen oli hankkeemme 
toinen päätavoite. Tätä tehtävää varten muodostimme tutkimuspäiväko-
tiverkoston, jonka avulla voitaisiin tutkia ja kehittää varhaiskasvatuksen 
toiminnan havainnointiin, dokumentointiin ja arviointiin liittyviä teemoja.

Pääkaupunkiseudun päivähoitoyksiköitä pyydettiin keväällä 2008 
ilmoittamaan halukkuutensa liittyä yhteiseen kehittämistyöhön. Hakemuk-
sessaan päiväkodit kuvasivat alustavan kehittämiskohteensa ja ilmaisivat 
valmiutensa sitoutua vuodeksi kehittämistyöhön. Hakemusten perusteella 
hankkeen ohjausryhmä valitsi mukaan 21 erilaista yksikköä. Espoosta tuli 
mukaan 5 päiväkotia: Perkkaanpuisto, Hirsikallio, Matinkylä, Yläkartano 
ja Mankkaa;   Helsingistä 10 päiväkotia: Onnela, Meripirtti, Pasila, Rus-
keasuo, Tonttula, Havukka, Kytöniitty, Tilhi, Auringonkukka ja Saana; 
Kauniaisista tutkimuspäiväkotiverkostoon liittyi Puistokujan päiväkoti ja 
Vantaalta 4 päiväkotia: Havukallio, Nikinmäki, Jokiniemi ja Ollas sekä 
Rajatorpan päivähoitoyksikkö. 

Joissakin yksiköissä VKK-Metro-toiminnassa oli mukana koko hen-
kilökunta, muutamissa vain osa. Pienimmillään mukana oli vain yhden 
tiimin henkilökunta. Joissakin yksiköissä, tosin VKK-Metron ohjaamana, 
toiminta levisi työn edetessä alkutilannetta laajemmaksi. Pidimme tärkeä-
nä, että kukin yksikkö arvioi ja määritteli itse oman kehittämistyöhönsä 
tarpeen ja resurssit. Siten jokainen verkostoon liittynyt päivähoitoyksikkö 
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oli valinnut työstettäväkseen omista tarpeistaan lähtevän mutta yhteiseen 
teemaan liittyvän kehittämiskohteen.

Tiedot kaikista verkostoon kuuluneista päiväkodeista ja päivähoitoyksiköistä 
ja näissä VKK-Metro-toimintaan osallistuneista työntekijöistä sekä yksiköiden 
valitsemista kehittämistehtävistä löytyvät julkaisun liitteistä.

Jokaiselle yksikölle nimettiin prosessin ohjaaja kunkin kunnan omasta 
organisaatiosta. Ohjaajat toimivat perustehtävissään erilaisilla tehtäväni-
mikkeillä, kuten kehittämiskonsultti, suunnittelija, kehittämispäällikkö, 
päivähoitoyksikön johtaja tai päivähoidon asiantuntija. Ohjaajien toiminta 
tutkimuspäiväkodeissa ja VKK-Metrossa sisällytettiin heidän virkatyö-
hönsä. Näillä ratkaisuilla pyrittiin siihen, että kehittämistyössä kertyvä 
kokemus ja tieto jäävät oman organisaation käyttöön. Lisäksi pyrittiin 
lisäämään kentän työntekijöiden ja organisaation hallinnossa työskente-
levien vuorovaikutusta.

Ohjaajat tapasivat ohjattavan yksikkönsä työntekijöitä kuukausit-
tain. Heidän tehtävänsä oli motivoida henkilöstöä työstämään yhdessä 
valitsemaansa kehittämistehtävää ja auttaa työntekijöitä myös näkemään 
kehittämistoiminnan vaiheet ja työstä koituva hyöty. Tiukasti rajattunakin 
kehittämistyö tuli kiinnittää päiväkodin arkityöhön, joten se ei saanut jäädä 
irralliseksi esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmatyöstä (VASU-työ). 

Kehittämistyön ilmapiiriin kiinnitettiin paljon huomiota. Jo ennalta 
oletimme, että muutosvastarinta ja erilaiset näkökulmat varhaiskasvatuksen 
sisältöjen kehittämisestä, herättävät tässäkin prosessissa paljon tunteita – 
eikä ristiriidoilta vältyttykään. Esimiesten, ohjaajien ja muiden toiminnassa 
mukana olleiden oli tarkkailtava myös omia asenteitaan näistä näkökulmista. 

Tukea työhön
VKK-Metro järjesti sekä ohjaajille että tutkimuspäiväkotien henkilökunnalle 
koulutusta ja vertaisryhmätukea. Koko prosessi aloitettiin elokuussa 2008 
yhteisellä orientaatioseminaarilla, johon osallistui sekä kuntien varhaiskas-
vatuksen johto, tutkimuspäiväkotien ohjaajat että yksiköiden edustajia. 
Seminaarissa luotiin yhteistä ymmärrystä reflektiiviseen varhaiskasva-
tustyön kehittämiseen ja dokumentointiin muutoksessa. Kehittämistyö 
on jatkumo, jolla ei ole alkua eikä loppua ja päiväkodeissa se nivoutuu 
yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön. Seminaarissa käytiin läpi 
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myös VKK-Metron rooli kehittämistyössä. Kehittämistyö haluttiin nähdä 
ilona ja osana tavallista arkea.

Ohjaajat kokoontuivat säännöllisesti noin kerran kuussa sopimaan 
yhteisistä käytännön toimintaperiaatteista ja pohtimaan tutkimuspäivä-
kotiverkoston toiminnan reunaehtoja, tavoitteita ja haasteita. Ohjaajien 
kanssa kokeiltiin myös vertaistukiryhmää, jossa oli mahdollista muita yh-
teistapaamisia vapaammin keskustella itselle tärkeistä tai vaikeista asioista. 
Tähän ei kuitenkaan talven edetessä koettu tarvetta – tai muut työtehtävät 
koettiin vielä tärkeämmiksi.

Tutkimuspäiväkotien työntekijöille järjestettiin erilaista koulutusta ja 
muuta tukea. Työn alettua meille kantautui viesti, että havainnoinnista 
kaivattaisiin koulutusta. VKK-Metro järjesti koulutusiltapäiviä kaikille 
varhaiskasvatuksen työntekijöille sekä erikseen tutkimuspäiväkotiverkoston 
työntekijöille suunnattua koulutusta havainnoinnista, dokumentoinnista, 
kasvunkansioista ja LIS-YC-menetelmästä. Lisäksi joissakin yksiköissä 
järjestettiin alle 3-vuotiaiden lasten toiminnan havainnointiin ja suun-
nitteluun liittyvä työpaja-tapaaminen. Koulutukset olivat joko yhteisiä 
luentoja kunnissa tai työpajoja tutkimuspäiväkodeissa. Työpajoja järjestettiin 
yksiköiden itse kokeman tarpeen mukaan.

Tutkimuspäiväkodeilla oli oma keskustelusivu VKK-Metron www-
sivuilla. Sivun käyttöön ohjattiin prosessin alussa. Palvelu ei kuitenkaan 
osoittautunut kovin toimivaksi ja sen käyttö jäi varsin vähäiseksi.

Tutkimuspäiväkotiverkosto nimettiin syksyyn 2009 asti. Tavoitteena 
oli saattaa hankkeessa aloitetut kehittämistehtävät sellaiseen vaiheeseen, 
että päiväkodit pystyvät jatkamaan kehittämistä omatoimisesti. Jatkossa 
on tarkoitus pidentää tutkimuspäiväkotiverkoston toimintasykliä. Seuraa-
vassa tutkimuspäiväkotiverkostossa, joka valitaan syksyllä 2009, keskeisenä 
teemana on lasten ja heidän perheidensä osallisuuden vahvistaminen. 
Tutkimuspäiväkotiverkoston yksiköiden ja teemojen vaihtuminen laajentaa 
VKK:n toiminnan koskemaan aiempaa laajempaa joukkoa työntekijöitä 
ja tuo mukanaan uusia yhteistyötahoja. 

Oppilaitosyhteistyö tutkimuspäiväkodeissa
Alusta asti periaatteena oli, että VKK-Metron tutkimus- ja kehittämistyöhön 
luodaan yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. On tärkeää, että tulevat 
varhaiskasvatuksen ammattilaiset jo opiskeluaikanaan oppivat näkemään 
kehittämistyön osana kaikkien yhdessä tekemää perustyötä. VKK-Metrossa 
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työskenteli varhaiskasvatuksen maisteriharjoittelijoita Helsingin yliopistosta 
kolmen kuukauden harjoittelujaksollaan. Maisteriharjoittelijoiden työpanos 
kohdistettiin pääosin tutkimuspäiväkotien kehittämistyön tukemiseen. 
Esimerkiksi tutkimuspäiväkodeissa järjestetyt LIS-YC-lapsihavainnointiin 
sekä pedagogiseen kuvaukseen ja kasvunkansioihin liittyneet työpajat 
toteutuivat opiskelijavoimin. Päiväkotien työntekijät antoivat työpajoista 
myönteistä palautetta.

Monet opiskelijat keräsivät aineiston omiin opinnäytetöihinsä ja näin 
oppilaitokset liittyivät alueella tehtävään varhaiskasvatuksen kehittämistyö-
hön. Hankkeeseen liittyi useita pro gradun tekijöitä Helsingin yliopistosta. 
Alueen ammattikorkeakoulujen kanssa aloitetussa oppilasyhteistyössä 
opiskelijat hakeutuivat mielenkiintonsa ja tutkimusintressinsä mukaan 
valitsemiinsa tutkimuspäiväkoteihin, joiden yhteydessä he suorittivat mah-
dollisesti harjoittelunsa ja keräsivät aineistonsa omiin opinnäytetöihinsä.
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Pienin askelin -malli 
kehittämisen työkaluna

erityisasiantuntija Virpi Mattila, espoon päiVähoitopalVelut

Meillä kaikilla on kaksi tehtävää
Nykyisessä varhaiskasvatuksessa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. 
Pitää ymmärtää varhaiskasvatuksen perustehtävä yhteiskunnallisen kon-
tekstin ja oman toimintaympäristön näkökulmasta. Täytyy osata toteuttaa 
varhaiskasvatusta hoidon, kasvatuksen ja pedagogiikan kokonaisuutena 
lasten eri ikäkausien ja yksilöllisten tarpeiden mukaan. On tärkeää osata 
toimia työyhteisön jäsenenä sekä erilaisten moniammatillisten verkostojen 
jäsenenä. Erityisen merkityksellistä lapsen kasvun ja oppimisen kannalta 
on hallita varhaiskasvatuksen toteuttamista kasvatuskumppanuudessa 
vanhempien kanssa.

Yllä mainittujen asioiden lisäksi varhaiskasvattaja ei tule toimeen ilman 
jatkuvaan kehittämiseen liittyvää osaamista. Lasten saama varhaiskasvatus 
ei kehity ulkopuolelta annettujen määräysten perusteella vaan edellyttää 
meiltä varhaiskasvattajilta kehittämisosaamista ja kehittämistoimia osana 
arjen työtä. Meillä kaikilla on kaksi tehtävää: meidän tulee tehdä työmme 
kunnolla ja sen lisäksi kehittää työtämme joka päivä.

Mitä hyötyä on malleista?
Varhaiskasvattajien arki on täynnä hulinaa ja vilskettä. Pitää ehtiä sitä, tätä 
ja tuota. Ai niin, ja sitten pitäisi ehtiä vielä kehittää omaa työtä… Miten se 
on mahdollista? Pelkkä ajatuskin saattaa ahdistaa. Omaa oloamme helpot-
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taaksemme ajattelemme, että kyllähän me tässä koko ajan kehitämmekin. 
Meillä on hienoja ideoita ja paljon puhetta, mutta jotenkin kaikki aina 
hukkuu jonnekin kiireellisemmän alle. Mikä avuksi?

Kehittämishankkeemme yhtenä tavoitteena oli edistää päivähoi-
toyksiköiden omaa kehittämisosaamista ja tuoda yksiköille kehittämisen 
apuvälineitä. Kehittämistyön systematisoimiseksi on olemassa erilaisia 
käyttökelpoisia testattuja malleja, joista jotakin päätettiin kokeilla. Malli 
tuo kehittämistoiminnalle toistettavissa olevia vaiheita sisältävän rungon, 
jonka jokainen voi opetella. Mallin avulla työyhteisölle syntyy yhteinen 
toiminnan kehittämiseen liittyvä ajattelutapa ja kieli, joka helpottaa yh-
teistä ymmärrystä. Malli helpottaa kehittämistyössä alkuun pääsemistä. 
Valitsemamme malli on myös nopeakäyttöinen ja vähän voimavaroja vievä, 
joten sen käytössä on varaa välillä myös epäonnistua ilman suurempia 
menetyksiä. Ennen kaikkea valitsemamme malli ohjaa kehittämään pienin 
askelin. Pieniä askeleita voidaan ottaa nopeasti, joten kehittämistyön tu-
lokset saadaan pian näkyviin. Toisaalta, kun asioita muutetaan vain vähän 
kerrallaan, muutokset eivät herätä suurta ahdistusta tai muutosvastarintaa. 
Malli tarjoaa myös kehyksen kehittämistoiminnan etenemisen dokumen-
toinnille ja jatkuvalle arvioinnille. Dokumenttien varassa on helppo palata 
ajassa taaksepäin ja arvioida omaa työskentelyä.

Funtsaa–veivaa–tsekkaa–duunaa – Demingin 
laatuympyrästä pääkaupunkiseudun malliin
Kehittämistoiminnan apuna käytettäväksi malliksi valittiin niin sanotun 
Demingin laatuympyrän pohjalta muokattu jatkuvan parantamisen malli. 
Mallissa lähdetään liikkeelle kehittämistehtävän määrittelystä ja nykyti-
lanteen arvioinnista. Tutkimuspäiväkodit saivat alussa tehtäväksi pohtia, 
mitä he haluavat noin vuoden kestävän kehittämisrupeaman aikana saada 
aikaiseksi ja pohdinnan perusteella täsmentää kehittämiskohteensa. Alussa 
kuvattiin nykytilaa eli miten kehittämiskohteeksi valitun asian suhteen 
toimittiin ennen kehittämistyötä. Visioitiin myös lopputilannetta, miten 
asiat ovat sitten, kun yksikkö on saavuttanut tavoitteensa. Nykytilan ku-
vaus toimi alkumittauksena, jonka avulla yksiköt saivat selville, kuinka 
kaukana he olivat tavoitteestaan.

Demingin laatuympyrää kutsutaan myös PDCA-malliksi (plan–do–
check–act) tai PDSA-malliksi (plan–do–study–act). Yksinkertaisesti malli 
muodostuu neljästä vaiheesta: suunnittele–tee–tutki–toimi. Nämä vaiheet 
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toistuvat kehittämistoiminnan aikana muodostaen kehittämiskokeilu-
jen syklin, jonka tavoitteena on viedä työyksikkö kehittämistoiminnan 
lähtötilanteesta lopputilanteeseen. Kehittämishankkeessamme mallin 
käyttökelpoisuuden lisäämiseksi sen käyttöä varten muokattiin lomake 
(PDCA-lomake, liite). Tässä yhteydessä haluttiin myös alentaa mallin käyt-
töönoton kynnystä etsimällä stadin slangista vastineet mallin eri vaiheille.

Mallin tarkoituksena on helpottaa kehittämistyötä päiväkodissa. 
Tarkoitus oli, että tutkimuspäiväkodit etenevät kohti kehittämiskohteensa 
lopputilannetta pienin askelin siten, että yksi PDCA-sykli toteutettiin noin 
kuukauden aikana. Jokaiselle tutkimuspäiväkodille oli nimetty omasta 
organisaatiosta fasilitaattoriksi kehittämistyön ohjaaja. Ohjaajan ja tutki-
muspäiväkodin kuukausittaisissa tapaamisissa PDCA-lomakkeita käytiin 
yhdessä läpi: edellisellä kerralla sovitun kehittämistehtävän toteuttaminen 
ja seuraavan kehittämistehtävän hahmottelu. 

Kuvio: PDCA-malli

PLAN

CHECK DO

ACT
• johtopäätökset
• mitä uusia 
muutoksia tarvitaan
• uusi PDCA 

• vertaa tuloksia
odotuksiin
• analysoi ja arvioi
• mitä opit?

• toteuta suunnitelma
• kirjaa, mitä tehtiin, 
mitä tapahtui, häiriöt, 
vaikeudet

• määrittele tavoite
• tee suunnitelma
• miten toteutetaan
(kuka, mitä, missä,
milloin)

1. SUUNNITTELE
FUNTSAA

2. TEE
VEIVAA

3. TUTKI
TSEKKAA

4. TOIMI
DUUNAA
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Funtsaa – kehittäminen alkaa ajattelusta 
Malli käynnistyy funtsaamalla. Mietitään, mikä olisi ensimmäinen kehittä-
mistehtävä, se pieni askel, joka otetaan edettäessä kohti kehittämiskohteen 
lopputilannetta. Mietitään ideoita ja sitä, mitä tulisi tapahtua, jotta asiaan 
saataisiin parannusta ja mitä mahdollisesti tapahtuu, kun muutosta läh-
detään toteuttamaan. Funtsaamisen pohjalta tehdään yksityiskohtainen 
suunnitelma kokeiltavasta pienestä muutoksesta: asetetaan tavoite, mitä 
kokeillaan, miten, milloin ja kuka tekee mitäkin. Kokeiltava muutos ja 
toteutussuunnitelma kirjataan lomakkeelle. 

Veivaa – toteuta
Suunnitelman valmistuttua ryhdytään toteuttamaan suunnitelmaa, vei-
vaamaan. Toteuttamisen jälkeen kirjataan kuvaus toteuttamisesta lomak-
keelle: mitä oikeasti tehtiin ja mitä tapahtui. Kuvataan, menikö kaikki 
suunnitellusti vai tuliko eteen vaikeuksia tai häiriöitä. Joskus toiminnan 
vaikutuksia on vaikea ennakoida. Jos tulee odottamattomia vaikutuksia, 
nekin kirjataan lomakkeelle tähän kohtaan. 

Tsekkaa – tutki ja arvioi
Seuraavaksi kuvataan kehittämiskokeilun tulokset ja kirjataan ne lomak-
keelle. Tuloksia verrataan odotuksiin. Pohditaan, mikä onnistui ja mikä 
jäi mahdollisesti tekemättä. Arvioidaan, oliko tehty muutos parannus ja 
edettiinkö kohti kehittämiskohteen visioitua lopputilannetta. Laaditaan 
yhteenveto, mitä kehittämiskokeilusta opittiin.

Duunaa – toimi
Lopuksi tehdään johtopäätökset, kirjataan ne lomakkeelle ja toimitaan 
niiden mukaan. Pohditaan, mitä mahdollisia muutoksia toimintaan pitää 
tehdä kehittämiskokeilusta saatujen kokemusten ja tulosten perusteella. 
Kirjataan myös alustavia ajatuksia siitä, mitä seuraavaksi kokeillaan, mikä 
on seuraava pieni askel kohti kehittämiskohteen lopputilannetta. Sitten 
aloitetaan uusi PDCA-sykli eli funtsataan, veivataan, tsekataan ja duuna-
taan seuraava kierros. Tätä jatketaan, kunnes on päästy kehittämiskohteen 
lopputilanteeseen. 
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PDCA-kierrosten muodostaman kehittämissyklin aikana saatetaan 
huomata, että alun perin päämääräksi asetettu kehittämiskohteen visioitu 
lopputilanne ei näytäkään enää mielekkäältä tai tavoittelemisen arvoiselta. 
Alkuperäiseen päämäärään ei olekaan syytä hirttäytyä, vaan tällöin visi-
oidaan uudelleen ja muokataan päämäärää siten, että se vastaa käsitystä 
hyvästä lopputuloksesta ja motivoi jatkamaan kehittämistyötä.

Mallin käytön arviointia – mitä opimme?
Tavoitteena oli, että PDCA-malli ja sen pohjalta muokattu lomake helpottaa 
asioiden yksityiskohtaista kirjaamista ja dokumentointia kehittämistoimin-
nan toteuttamista ja arviointia varten. Suunnittele–tee–tutki–toimi-sykli 
vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta, jopa lapsellisen helpolta. Kehittämishank-
keen alussa malliin perehdyttämiseen ei osattukaan kiinnittää riittävästi 
huomiota. Usealla tutkimuspäiväkodilla oli erityisesti alkuvaiheessa vaike-
uksia täyttää malliin liittyvä lomake ja motivoitua käyttämään sitä. Kaikille 
mallin merkitys ei sen selkeistä hyödyistä huolimatta auennut. Kokemukset 
osoittavat myös, että asioiden kirjaaminen on yllättävän vaikeaa. On hel-
pompaa kirjoittaa yleviä ajatuksia ja tavoitteita kuin kuvata konkreettisia 
asioita ja arkipäivän toimintaa. Osaamme hienosti kirjata esimerkiksi, että 
tavoitteenamme on tehostaa lasten havainnointia leikkitilanteissa. Vaike-
ampaa tuntuu olevan kirjoittaa esimerkiksi: ”Torstaina klo 10.00–10.30 
Maija havainnoi Lassin vuorovaikutustaitoja ja kirjaa samalla havainnot 
vuorovaikutus leikkitilanteissa -havainnointivihkoon; havainnot käydään 
läpi tiimipalaverissa samana iltapäivänä.” Kirjausten konkreettisuutta hiot-
tiinkin tutkimuspäiväkodeissa yhdessä ohjaajien kanssa kehittämisjakson 
aikana. Jatkossa malliin käytön hallintaan ja lomakkeen täyttöön tulee 
järjestää perusteellinen perehdytys sekä ohjaajille että tutkimuspäiväkotien 
henkilökunnalle, jotta mallista saadaan irti kaikki se hyöty, jota varten se 
on luotu. Myös lomaketta voidaan kehittää edelleen.
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Tehkää yksityiskohtainen suunnitelma. ( Funtsataan: Mitä ideoita teillä on 
muutoksista? Mitä kokeillaan? Mitä kysymyksiä teillä on? Mitä mielestänne tulisi 
tapahtua? Mitä oletatte tapahtuvan?)  
 
Kokeiltava muutos: Toteutus- eli veivaamissuunnitelma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
JA SITTEN VEIVAAMAAN KÄYTÄNNÖSSÄ! 

	

	
	

	

	

Tutkimuspäiväkoti: 
Kehittämistehtävä:  
 
                               
 
Tavoite: 
 
 
 
Aikataulu: 
 
	
	
	

PDCA-lomake (nro     ) 
Plan-Do-Chek-Act 
Funtsaa-veivaa-tsekkaa-duunaa 
Suunnittele-toteuta-tutki-toimi 

	
	
	

F
U
N
T
S
A
A	

Liite

Mistä tiedämme, että
muutos on parannus? 

Suunnittele

ToteutaTutki

Toimi

Mitä haluamme saavuttaa?

Mitkä muutokset
saavat aikaan
parannusta?  
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•  Toteutuksen eli veivaamisen kuvaus 
Mitä teitte? Mitä tapahtui? Kuvatkaa toiminnan mahdollisia vaikeuksia, häiriöitä ja 
odottamattomia vaikutuksia. 

• Tutki ja arvioi – tsekkaa 
Kuvatkaa tulokset. Verratkaa tuloksia odotuksiinne ja tehkää yhteenveto, mitä 
opitte. Oliko muutos parannus? Mikä onnistui? Mitä jäi tekemättä? 

• Toimi – duunaa
Mitä johtopäätöksiä teette? Mitä muutoksia toimintaan pitää tehdä tekemästänne 
kokeilusta saadun tiedon perusteella? Mitä kokeilette seuraavaksi? 

V
E
I
V
A
A

T
S
E
K
K
A
A

D
U
U
N
A
A
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PDCA-lomakkeet kehittämisen 
tukena

tutkiMusapulainen Birgitta Vilpas, Vkk-Metro-hanke

Aluksi
Kuten Virpi Mattila edellisessä tuo esille, on varhaiskasvattajien arki 
päiväkodeissa kiireistä, ja ajatus oman työn kehittämisestä kaiken myllä-
kän keskellä saattaa jopa ahdistaa. Siksi kehittämishankkeemme yhtenä 
tavoitteena mainitaankin henkilöstön kehittämisosaamisen vahvistaminen 
esimerkiksi tuomalla yksiköille erilaisia toiminnan kehittämisen apuväli-
neitä. Näistä PDCA-lomake on yksi. Valitun PDCA-mallin tavoitteena oli 
helpottaa kehittämistoiminnan toteuttamista, dokumentointia ja arviointia. 

Lukiessani tutkimuspäiväkotien tuottamia PDCA-lomakkeita koin 
ne ikään kuin matkakertomuksina, joista välittyi kehittämistoiminnassa 
eteen tulleet oivallukset, onnistumiset ja haasteet. Lomakkeista huokui 
arjen ääni. Alussa osa mukana olleista päiväkodeista koki lomakkeiden 
täyttämisen haastavana, mutta lomakkeidenkin täyttäminen helpottui, kun 
oivallettiin, että juuri omalle yksikölle ominainen tapa käyttää lomaketta 
kertoi oman kehittämistoiminnan edistymisestä. 

Toisissa yksikössä kirjattiin ylös pienimmätkin muutokset kehittä-
miskohteessa ja lomakkeet palautettiin meille tunnollisesti. Toisissa taas 
täytettiin vain muutama tai ei yhtään lomaketta. Seuraavassa kahden tut-
kimuspäiväkodin matkakertomukset, jotka välittyvät heidän täyttämiensä 
PDCA-lomakkeiden kautta.



60   

Havukallion kehittämistehtävän eteneminen  
PDCA-lomakkeiden kertomana

”Olemme tämän projektin myötä alkaneet ajattelemaan lapsia uudesta 
näkökulmasta.”

Työyhteisön alkuhaastattelussa kehittämiskohteen aihe kilpistyi kysymyk-
seen siitä, olivatko he toiminnassaan ja sen suunnittelussa niin lapsilähtöisiä 
kuin he omassa opetussuunnitelmassaan ilmoittavat olevansa. ”…Ope-
tussuunnitelmassa toimintamme on muka lapsilähtöistä, mutta kun olemme 
arvioineet toimintaamme, emme olekaan niin lapsilähtöinen työyhteisö kuin 
haluaisimme olla…”. 

Työyhteisössä tultiin siihen lopputulokseen, että todellisuudessa he 
ovat toiminnassaan aika kaukana lapsilähtöisyydestä. Näin päiväkodin 
kehittämiskohteen tavoitteeksi muodostui toiminnan lapsilähtöisyyden 
vahvistaminen. Konkreettiseksi tavoitteeksi sovittiin havainnointiloma-
ke, joka kytkisi havainnoinnin helposti perustehtävään ja arkipäivään. 
Lomakkeelle olisi tarkoitus kerätä tietoa lapsesta ja hänen toiminnastaan 
päiväkodin oppimisympäristössä. 

Jokaisesta havainnointilomakkeen osa-alueesta täytettiin PDCA-
lomake, jossa kehittämiseen tähtäävälle toiminnalle asetettiin tavoite, esi-
merkiksi kokeiltava muutos, ja kuvattiin tapahtuva toiminta. Tämän jälkeen 
arvioitiin toiminnan onnistuminen sekä visioitiin mahdolliset tarvittavat 
muutokset ja kehittämistehtävän seuraava askel. Jokainen PDCA-lomake 
siis muodosti oman syklinsä. Työyhteisö nimesi täyttämänsä lomakkeet 
”pyöriksi”. 

Ensimmäisessä PDCA-syklissä tiimit lähtivät liikkeelle kokoamalla 
havainnointilomakkeelle tulevia kysymyksiä, joilla havainnoida lapsen 
vahvuuksia ja jotka antavat tietoa lapsen oppimistyylistä. Tavoitteena oli 
koota maksimissaan kymmenen kysymystä jokaisesta vahvuudesta. ”Ha-
vainnoidaan lapsien oppimistyylejä ja etsitään monen kysymyksen joukosta 
3–5 toimivaa. Systemaattisen havainnoinnin kytkeminen perustehtävään.” 
Ensin kysymyksiä käytiin läpi yhdessä esimiehen kanssa ja sitten niistä 
keskusteltiin ohjaajatapaamisessa. Tiimeissä tapahtuneen kysymysten 
koekäytön tuloksena turhiksi koetut kysymykset poistettiin ja tärkeäksi 
koettuja kysymyksiä lisättiin. Samalla testattiin tätä tarkoitusta varten 
luotu lomakepohjaluonnos. 
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Toiseen PDCA-sykliin tiimit keräsivät kysymyksiä, joilla he lapsia 
havainnoidessaan saisivat tietoa lapsen sosiaalisuudesta. Kolmannessa 
PDCA-syklissä tavoitteena oli löytää kysymyksiä, jotka antaisivat tietoa 
lapsen tavasta järjestää oppimisympäristöään hänen omien kiinnostuksen 
kohteidensa mukaisesti. Joissakin tiimeissä tämän lomakkeen kysymysten 
luominen koettiin hankalaksi – ja usein kysymykset antoivatkin tietoa 
aikuisten tavasta järjestää oppimisympäristöä, eikä niinkään lapsen tavasta 
toimia oppimisympäristön muokkaajana. ”Tämä osio koettiin vaikeaksi. Osa 
tiimien tekemistä kysymyksistä oli sitä, miten henkilökunnan tulee järjestää 
oppimisympäristö, ei lapsen tapaa järjestellä ympäristöään.” 

Neljännen syklin tavoitteena oli kerätä kysymyksiä, joilla saatiin tietoa 
lapsen liikkumisesta. ”Oli vaikeuksia erottaa liikkuminen ja kinesteettisyys, 
mutta ohjaajan tapaamisella asia selkiytyi.” Samaa toimintamallia noudat-
taen saatiin luotua koko työyhteisöä palveleva havainnointilomake, jonka 
perimmäisenä tavoitteena oli vahvistaa päiväkodin lapsilähtöisyyttä. ”Tulos 
on yli odotusten, nyt kun kaikki kysymykset on käyty läpi. Olemme huoman-
neet, että on ollut mahdollista löytää selkeitä helposti havainnoitavia asioita, 
joita voi toteuttaa arjen lomassa … Se on taas nostanut motivaatiota jatkaa.”

Kun havainnointilomake oli viimein saatu kehiteltyä ja koekäytettyä, 
työyhteisö ryhtyi pohtimaan, kuinka havainnointilomakkeella lapsen 
vahvuuksista saadut tiedot yhdistettäisiin vanhemmilla olevaan tietoon 
lapsesta. ”Pohdittiin, miten tieto vanhemmilta saadaan…” Tavoitteena oli 
osallistaa myös vanhemmat päiväkodin toiminnan kehittämiseksi yhä 
lapsilähtöisemmäksi. Täytettiin uusi lomake, joka kuvaa viidettä PDCA-
sykliä. Nyt tavoitteena oli havainnointikaavakkeen valmistuminen sekä 
vanhempien osallistamiseen tähtäävän toiminnan kuvaus. 

Kuudennen PDCA-syklin tavoitteeksi asetettiin oppimisympäristön 
tarkasteleminen lapsen vahvuuksista käsin. Tiimit palasivat päiväkodin 
oppimis- ja opetussuunnitelmaan ja laativat näistä lähtevää oppimisym-
päristön kehittämissuunnitelmaa. ”Henkilökunta on aivoriihenä tiimeittäin 
tehnyt jo jotain ehdotuksia kehittämiskohteista…” Tavoitteeksi koko kehit-
tämistoiminnalle oli asetettu opetussuunnitelmassa mainitun lapsilähtöi-
syyden todentaminen. Myös jotkin muut päiväkodin toimintakäytänteet, 
esimerkiksi palaverikäytännöt ja pienryhmätoiminta, joutuivat tässä kohden 
tarkastelun alaiseksi, jotta toiminnan lapsilähtöisyys todentuisi parhaalla 
mahdollisella tavalla lapsen vahvuuksista käsin.

Oppimisympäristön kehittämissuunnitelman pohjaksi luotiin runko, 
jossa erilaiset ideat asetettiin akselille helpommin toteutettavat – huimim-
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mat ideat. Tämän lisäksi toiminnalle luotiin aikataulutus sekä nimettiin 
vastuuhenkilöt. Henkilökunta huomasi, että ehdotukset oppimisympäristön 
kehittämistarpeiksi tulee miettiä tarkkaan. Toisaalta pitää olla rohkea ja 
uutta luotaessa on uskaltauduttava irrottautumaan vanhasta. 

Viimeiseksi ”pyöräksi” – seitsemänneksi PDCA-sykliksi kehittämisen 
tiellä kulkevassa vaunussa – henkilökunta nimesi lasten valintojen tarkas-
telun suhteessa oppimisympäristöön ja sen toimivuuteen. Tukeeko nykyi-
nen oppimisympäristö, esimerkiksi leikkipaikat ja tarjolla olevat välineet, 
lasten valinnan mahdollisuuksia suhteessa heidän vahvuuksiinsa. Pitäisikö 
jotain muuttaa? Todettiin, että valintojen tarkastelu ei tuonut uutta tietoa 
oppimisympäristöstä, koska sitä oli jo kehitelty lasten vahvuuksista käsin. 
”Valintojen tarkastelu ei välttämättä tuonut mitään lisäarvoa…”

Havukallion päiväkodin kehittämistoimintaa ohjasi koko talon yhtei-
nen kehittämiskohde, lapsilähtöisyyden vahvistaminen. Työ konkretisoitui 
havainnointilomakkeen ja lomakkeen kehittämiseen tähtäävien itsenäisten 
PDCA-sykleissä esiintyneiden teemojen muodossa. Työyhteisö tuotti tutki-
muspäiväkotina toimiessaan seitsemän PDCA-lomaketta ja jokainen niistä 
sisälsi yhden selkeän toiminnan. Lisäksi lomakkeissa kulki mukana edellisen 
lomakkeen aihealueet, jos niiden kohdalta toiminta oli vielä käynnissä. 
Henkilökunnan sitoutuneisuus ja innokkuus toiminnan kehittämiseen 
sekä päiväkodin johtajan että ohjaajan vahva työpanos kuvastuu PDCA-
lomakkeiden välityksellä. Lomakkeiden tekstit tuovat esille aktiivisen 
keskustelukulttuurin välttämättömyyden. ”…kahvipöytäkeskusteluissa ynnä 
muissa sellaisissa vapaamuotoisissa jutusteluissa keskusteltiin kyseessä olevasta 
asiasta.” Yhteiseen tavoitteeseen on mahdotonta päästä ilman selkeää ta-
voitteenasettelua ja yhteisiä toiminnan arviointikeskusteluja. Aktiivinen 
keskustelukulttuuri vaatii toteutuakseen toimivat palaverikäytänteet. 
Yksi haaste kehittämistoiminnalle onkin kehittämiseen liittyvän tiedon 
liikkuminen työyhteisössä.

Havukallion päiväkodin henkilökunnan tuottamat dokumentit ku-
vaavat onnistuneesti sitä pienten askelten kehittämispolitiikkaa, joka on 
yksi VKK-Metron toiminnan perusperiaatteista. ”Olemme huomanneet, 
että arjen keskellä voi saada isoja tuloksia, kun etenee pienin askelin, eikä 
odota liian suuria…” Vaikka ajoittain voimat ovat vähissä ja aikaa ke-
hittämistoiminnalle ei tunnu löytyvän, niin kuitenkin henkilökunnalla 
on kokemus siitä, että jotain tapahtuu koko ajan. Kaikki tämä välittyy 
PDCA-lomakkeiden kautta. Päiväkodin lomakkeet kertovat omaa tari-
naansa siitä, että näkökulman muuttaminen tai sen laajentaminen antaa 
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kauankin yhdessä toimineelle työyhteisölle mahdollisuuden löytää runsaasti 
kehittämisideoita. 

Edellä kuvatun kehittämistoiminnan hedelmää työyhteisö pääsee 
nauttimaan seuraavan toimintakauden suunnittelussa. Edellisellä toi-
mintakaudella saatujen tietojen pohjalta työyhteisön yhtenä tavoitteena 
on lähteä arvioimaan erilaisia toimintatilanteita, oppimisympäristöä ja 
pienryhmäjakoja sekä sitä, kuinka nämä tukevat lapsen vahvuuksia oppi-
miseen ja toimimiseen.

Pasilan kehittämistoiminnan kuvaus  
PDCA-lomakkeiden kertomana

”Alkuperäisistä suunnitelmista on joutunut paljon joustamaan … Ainakin 
kykenemme muutoksiin!”

Jo Helsinki 2 -hankkeessa mukana olleessa Pasilan päiväkodissa on alle 
3-vuotiaiden ja yli 3-vuotiaiden ryhmä. Yhteiseksi kehittämiskohteekseen 
työyhteisö nimesi oppimisympäristön kehittämisen, joka oli sama teema 
kuin Helsinki 2:ssa. Tavoitteena oli myös rauhoittaa leikki- ja toimin-
taympäristö sekä vahvistaa lasten omatoimisuutta ja tukea pitkäkestoista 
leikkiä. Työntekijöiden alkuhaastattelusta ilmeni, että lapset kulkevat 
rauhattomina ympäri päiväkodin tiloja keskittymättä pitkäkestoiseen 
leikkiin. ”…oppimisympäristön valinta kehittämiskohteeksi oli oma oivallus, 
koska tilat eivät oikein toimineet. Varsinkaan iso olohuone ei toimi leikin 
mahdollistajana.” Lisäksi koettiin, että tavaraakin oli paljon ja niiden 
sijoittelu oli sattumanvaraista. 

Pienten ryhmässä ensimmäisessä PDCA-lomakkeessa kokeiltavaksi 
muutokseksi nimettiin kotileikkinurkkauksen selkeyttäminen ja muok-
kaaminen toimivaksi. Tarkoitus oli myös kuvata nukkenurkkaa 1–2 viikon 
välein. Toteutussuunnitelmassa käytiin yksityiskohtaisesti läpi, mitä tulee 
tehdä sekä kuka tekee ja milloin kyseisen asian. ”Kavita kuvaa nukkenurkkaa 
1–2 viikon välein. Kati, Sirpa ja Päivi käyvät ostoksilla.” Lomakkeen toteu-
tuksen kuvaamisessa -osiossa kuvattiin selkeästi mitä tehtiin ja lisäksi mitä 
ei ehditty tehdä. ”Kotileikissä ollut maja vietiin varastoon, jolloin nukkenurkka 
avartui ja kotileikin idea selkeytyi. Lasten leikki muuttui pitkäjänteisemmäksi. 
Epämääräiset ja huoneeseen kuulumattomat esineet karsittiin pois. Nyt lapset 
hahmottavat paremmin, mihin tavarat kuuluvat … Leluostoksilla emme ole 
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ehtineet käydä. Aikataulussa pysyminen on joskus tuottanut vaikeuksia.” 
Myös havaitut muutokset lasten leikissä kuvattiin tässä osiossa. Tiimi 
koki, että aikataulussa pysyminen oli haasteellista, mutta tehdyt muutok-
set toivat ehdottomasti parannusta entiseen. Johtopäätöksenä ilmaistiin 
tyytyväisyyttä siihen, että kehittämiskohde oli asetettu selkeästi, jolloin 
se tuli myös perusteellisesti tehdyksi. 

Toiseen PDCA-lomakkeeseen tavoitteeksi oli kirjattu toimivien 
muutosten etsiminen kotileikkitilaan hankintoja tekemällä. Toteutus-
suunnitelmassa mainittiin hyllyjen mittaus ja hankittavien korien koon 
arviointi. Hankintojen tekemisen ajankohta määriteltiin tarkasti ja lue-
teltiin hankittavat tavarat. Toiminnan toteutusosiossa kuvattiin ”Hyllystö 
koottiin. Todettiin, että se on liian lyhyt ja kiikkerä. Se on epäkäytännöllinen 
ja lapsille vaarallinen. Päätimme luopua siitä ja pitää korit lattialla. Sopi-
via koreja emme ole vielä löytäneet.” Lisäksi todettiin, että sopivia koreja 
ei ole vielä löytynyt, mutta vastaavasti ryhmään oli saatu lahjoituksena 
leluruokatarvikkeita. Arvioidessaan muutosta tiimi totesi muuttavansa 
suunnitelmaa, koska hylly ei toiminut. Tässä vaiheessa johtopäätöksenä 
oli, että ”…Suunnitelmat kannattaa pitää joustavina. Niitä voi muuttaa tai 
niihin voi tulla yllättäviä käänteitä.”

Tiimin kaksi ensimmäistä PDCA-lomaketta keskittyi kotileikkitilassa 
tehtäviin muutoksiin, mutta kolmannen PDCA-lomakkeen kokeiltavana 
muutoksena mainittiin lasten leikin havainnointi muutoksia kokeneessa 
kotileikkinurkkauksessa. Toteutussuunnitelmassa painotus oli tavaroiden 
hankinnassa ja vastuuhenkilöiden nimeämisessä ” ...sähköpostista Kati katsoo, 
saisiko suljettavasta päiväkodista sopivaa tavaraa…”, leikin havainnoinnissa 
keskityttiin lasten kielellisen kehityksen vahvistamiseen S2-näkökulmasta. 
Kuitenkin toteutuksen kuvauksessa ilmeni, että suunnitelmaa oli vaikea 
toteuttaa. ”…Emme pysy aikataulussa, koska ryhmään tulee tutustumaan 
uusia, aivan pieniä lapsia, opiskelijoiden loppuarviointi ja näyttöjen otto, 
joululahjat ja niiden valmistelu vievät aikaa … Liian kireä aikataulu … 
Teemme aikataulun väljemmäksi toteuttaa.” 

Neljännessä lomakkeessa oppimisympäristön kehittämisestä siirryttiin 
yhä enenevässä määrin psyykkisen oppimisympäristön sekä leikin kulun 
kuvaamiseen ja kirjaamiseen. Tässä vaiheessa ryhmään tuli kuitenkin 
viisi uutta, noin yksivuotiasta lasta, joten tiimin voimavarat tarvittiin 
uusien lasten vastaanottamiseen, ja varsinaiseksi kehittämistehtäväksi 
nostettiinkin vuorovaikutustilanne uusien perheiden ja heidän lastensa 
kanssa. ”Muutimme vanhoja PDCA-lomakkeiden tavoitteita, koska … 
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tammikuun aikana saimme viisi noin 1-vuotiasta, kuudes pieni tulossa … 
Lasten turvallisuuden takaaminen on tällä hetkellä erityisen haasteellista 
… Keskittyminen pelkästään yhden aikuisen osalta lasten havainnoimiseen 
ja kirjaamiseen tuntuu melkeinpä ylivoimaiselta.” Tavoitteena oli uusien 
pienten päivähoidon aloituksen helpottaminen. 

Vaikka viidennen PDCA:n kehittämistehtäväksi mainittiin myös 
”vanhojen” lasten leikkien seuraaminen kotileikkitilassa, kaikkia aikuisia 
tarvittiin uusien lasten huomioimiseen, sillä edelleenkin tiimi joutui kes-
kittymään uusien lasten hyvinvointiin päiväkotipäivän aikana. Toiminnan 
keskipisteessä olivat myös uusien lasten vanhemmat. ”Kerromme vanhemmille 
tarkasti päivänkulusta ja rohkaisemme heitä ilmaisemaan omia tuntemuksiaan 
ja ajatuksiaan.” Kehittämiskohde pyrittiin pitämään mukana koko ajan, 
mutta mahdollisuuksia sen toteuttamiseen ei juuri ollut. Systemaattinen 
leikin ja leikin teemojen havainnointi jäi vähälle huomiolle. ”…siihen ei 
mielestämme tässä uudessa tilanteessa ole jäänyt tarpeeksi aikaa.” 

Viidennessä ja kuudennessa PDCA-lomakkeessa tiimin koko kehittä-
miskohde muuttui toiseksi ryhmässä tapahtuneiden muutosten takia. Tiimi 
toteaakin, että ”suunnitelmia voi tehdä, mutta ne voivat matkan varrella 
muuttua toisiksi. Eletään tilanteen mukaan. Suuremman turbulenssin mentyä 
ohi, toivomme voivamme havainnoida enemmän”.

Pedagoginen havainnointi ja valokuvaamisen jatkaminen sekä vi-
deoinnin aloittaminen oli teemana kuudennessa PDCA-lomakkeessa. 
Aikuisen tehtävänä oli myös toimia leikin ohjaajana. ”Videointi ja lasten 
havainnointi on hyvin mielenkiintoista, mutta olemme vasta alussa ja ha-
luamme jatkaa sitä ehdottomasti.” Tilanne ryhmässä oli siis tasoittunut 
ja työntekijöillä on mahdollisuus palata psyykkisen oppimisympäristön 
kehittämiseen fyysisen sijasta. 

Kehittämistoiminnan alkuvaiheessa tiimien PDCA-lomakkeet olivat 
sisällöltään hyvin samansuuntaiset. Myös isojen lasten puolella huomio 
kehittämistoiminnan alussa keskittyi konkreettisiin asioihin oppimisym-
päristön kehittämisessä. Muutoksia haluttiin tehdä nukkekotileikkiin, 
rakenteluleikkiin ja pelihyllyyn. Lisäksi ruokailuun haluttiin hankkia 
leipäkorit tai tarjottimet jokaiselle pöytäkunnalle. Kun muutokset fyy-
sisessä oppimisympäristössä oli saatu käyntiin, mukaan tuli lasten leikin 
havainnointi ja kirjaaminen. Havainnointivihkon hankkiminen sekä leikin 
mallintaminen ja ohjaaminen mainitaan isojen viidennessä PDCA:ssa.

Toteutuksen kuvauksissa ja arvioinnissa suunnitellut toiminnot käy-
dään yksityiskohtaisesti läpi, eteen tulleet vaikeudet kuvattaan tarkasti ja 
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samoin muutoksien aiheuttamat lasten kommentit ja kokemukset yleensä. 
Myös yli 3-vuotiaiden ryhmässä, kuudennessa PDCA-lomakkeessa, huomi-
on keskiössä oli videointi oppimisympäristössä. Lisäksi keskityttiin lasten 
leikin teemojen ja vuorovaikutustilanteiden havainnoimiseen. 

Vaikka työyhteisöllä oli yhteinen kehittämiskohde, kummatkin tiimit 
täyttivät omat PDCA-lomakkeensa, kuusi kumpainenkin. Tunnusomaista 
tiimien kaavakkeille oli pitäytyminen konkreettisissa toiminnoissa, olihan 
heidän kehittämiskohteensakin erittäin konkreettinen eli oppimisympä-
ristön kehittäminen. Lomakkeissa tuotiin selkeästi esille yhdessä ohjaajan 
kanssa sovitut asiat. Esteenä kehittämistoiminnalle tiimit mainitsivat 
liian tiukan aikataulun, arjen rutiinit sekä henkilöstön pitkät poissaolot. 
Kuitenkin he kokivat, että ohjaajatapaamisissa sovitut ja mahdollisuuksien 
mukaan toteutetut toimenpiteet vaikuttivat oppimisympäristöön ja tätä 
kautta lasten leikkeihin sekä niiden havainnointiin myönteisesti. 

Edellä olen kuvannut vain päiväkodin toisen ryhmän PDCA-lomak-
keista välittynyttä kehittämistoimintaa. Toisen ryhmän tiimi tiivistää 
puolestaan kokemuksensa kehittämishankkeesta saamassani sähköpostissa 
seuraavasti: ”Tiiminä opimme prosessin aikana asettamaan tavoitteita ja 
funtsimaan, duunaamaan sekä veivaamaan niitä … konkreettisuus olikin se 
tärkein sana meidän osaltamme ja siitä saimme näkyviä tuloksia.”
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Tutkimuspäiväkodin ohjaus 
ohjaajan näkökulmasta

kehittäMiskonsultti seppo sarras, helsingin päiVähoidon Vastuualue, 
toiMinnan ja johtaMisen tukiyksikkö

Toimin viiden VKK-Metro-tutkimuspäiväkodin ohjaajana Helsingissä. 
Päiväkodit sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, erilaisissa ympäristöissä ja 
niillä on kaikilla omanlaisensa toimintakulttuuri. Kuulemani mukaan 
useimmat tutkimuspäiväkodeista olivat innostuneet ilmoittautumaan 
mukaan hankkeeseen jokseenkin spontaanisti siksi, että havainnoinnin ja 
dokumentoinnin merkitys varhaiskasvatuksessa on noussut yhä enemmän 
keskusteluun. Erilaiset testit ja strukturoidut havainnointimenetelmät 
kiinnostavat, ja moni on jo kokeillut muun muassa videoinnin mahdolli-
suuksia. Sen sijaan epävarmuutta on koettu siinä, miten havainnoinnin ja 
dokumentoinnin tuloksia parhaiten hyödynnettäisiin arkityössä. Ilmeisesti 
päiväkodit oivalsivat nyt VKK-Metro-hankkeessa tilaisuuden saada uusinta 
tietoa ja läheistä ohjaamista havainnoinnin ja dokumentoinnin maailmaan. 

Tutkimuspäiväkotien ohjaaminen sovittiin Helsingissä Toiminnan 
ja johtamisen tukiyksikön tehtäväksi. Ohjaajan tehtävässä avautui mah-
dollisuus nähdä läheltä varhaiskasvatuksen arkityötä ja ymmärsin tehtä-
vän varhaiskasvatussuunnitelmatyön ohjaamisen syventämisenä. Näen 
koko tämän tutkimushankkeen varhaiskasvatussuunnitelmatyön osana 
ja siten tutkimuspäiväkodin ohjaaminen sopi luontevasti perustyöhöni 
kehittämiskonsulttina.
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Faktatiedosta ja konkreettisista ohjeista 
toimintakulttuurin tarkasteluun ja merkityksen antoon
Heti ohjausvuoden alussa kävi ilmeiseksi, että tällaisessa tutkimushankkees-
sa mukana oleva henkilöstö odottaa saavansa ohjaajalta käsin kosketeltavaa 
materiaalia yksityiskohtaisine käyttöohjeineen. Toivottiin havainnoinnin 
apuvälineitä, videokameroita, läppäreitä, strukturoituja havainnointilomak-
keita, portfoliomalleja ja havainnointikoulutusta. Lienen tuottanut aluksi 
pettymyksen, kun tarjosinkin enimmäkseen pohdiskeluja havainnoinnin 
ja dokumentoinnin tarkoituksesta ja periaatteista.

Ensimmäisten tunnustelevien ohjaustapaamisten jälkeen, kun tarpeet 
ja tarkoitukset oli selvitetty ja mahdollisuudet kartoitettu, pääsimme vuo-
rovaikutteiseen työskentelyyn. Kävimme pitkiä ja polveilevia keskusteluja 
havaitsemisesta ja näkemisestä. Mitä havainnoija katsoo, mitä hän näkee 
ja mitä painaa mieleensä tai kirjoittaa lehtiöönsä. 

Sananlaskussa sanotaan, että kauneus on katsojan silmässä. Pedagogisen 
havainnoijan ja dokumentoijan on tiedostettava omat taustansa ja tarkoi-
tuksensa, etteivät hänen silmiensä takana ehkä piilevät itsestäänselvyyksien 
suodattimet estä näkemästä varhaiskasvatuksellista kokonaisuutta. Tässä 
tarkoituksessa yllytin osallistujia kaivelemaan oman päiväkodin toiminta-
kulttuuria ja -traditioita. Halusin ohjata keskustelua itsestään selvyyksien ja 
normien tarkasteluun, ymmärtämään mitä päiväkodissa todella tapahtuu ja 
miksi. Tämän ymmärryksen kautta on helpompaa hahmottaa, mitä juuri 
siinä päiväkodissa kannattaa havainnoida ja dokumentoida ja mihin sillä 
työllä pyritään, mitä on syytä kehittää. 

Havainnoinnin syvin olemus ja hiljainen tieto
Näiden ohjauskeskusteluiden ja monivuotisen kokemukseni perusteella 
arvelen, että varhaiskasvatuksen henkilöstön yleisen käsityksen mukaan 
testaamisen ja havainnoinnin tarkoituksena on oppia tuntemaan lapsi. 
Kun lapsen tiedoista, taidoista ja muista ominaisuuksista on muodostettu 
havainnointiin perustuva käsitys, tyydytään siihen ja kenties välitetään se 
käsitys myös lapsen tuleville opettajille. Parhaimmillaan lapselle järjestetään 
varhaiskasvatuksellista tukea ja harjoitustehtäviä, jos tulokset viittaavat 
kehityksellisiin puutteisiin tai viivästymiin. 

Havaittujen ja ehkä dokumentoitujenkin ilmiöiden merkitystä ei ehkä 
ole ollut tapana pohtia kokonaisuuden kannalta: mikä merkitys testin tu-
loksella tai havainnointilomakenipun tarjoamalla informaatiolla on lapsen 
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itsensä, lapsiryhmän, kasvattajatiimin ja yksittäisen kasvattajan toimin-
nan kannalta. Havaintojen pitäisi toimia ammatillisen reflektion yhtenä 
lähtökohtana, mutta osataanko siinä katsoa oikeisiin peileihin. Taustalla 
saattaa piillä syvälle iskostunut hiljainen tieto siitä, ettei havainnoitsija 
saa vaikuttaa havainnoinnin kohteeseen. Havainnoinnin objektiivisuus 
edellyttää, että havainnoitsija pysyy ulkopuolisena tarkkailijana. Tämä 
onkin tarpeen, kun kerätään tietoa tieteellistä tutkimusta varten. Sellaista 
havaintomateriaalia pitäisi kuitenkin olla paljon, jotta sitä voisi hyödyntää 
ammatillisessa kehittämisessä, ja sen analysointikin edellyttäisi tutkimus-
menetelmien tuntemista. 

Pedagogisessa havainnoinnissa ja dokumentoinnissa menetellään 
kuitenkin päinvastoin kuin tieteellisessä työskentelyssä. Havainnoitsijan 
on parasta olla tilanteessa mukana, toimijana avustajana tai organisoija-
na. Havainnointia tehdään siis jatkuvasti osana varhaiskasvattajan työtä; 
tilanteisiin puututaan ja tarpeen tullen lapsia ohjataan ja autetaan. Oh-
jauskeskustelujen aikana kävi ilmi, että näin yleensä tehdäänkin, mutta 
jostain syystä kasvattajat itse eivät useinkaan pidä sitä riittävänä tai oikea-
na havainnointina. Mahdollisesti ongelma piilee siinä, että pedagogisen 
havainnoinnin ja dokumentoinnin tarkoituksena on saada havaitut asiat 
dialogiin niin lasten kuin kasvattajienkin kesken unohtamatta lasten per-
heitä. Jotta tämä onnistuisi, pitää dialogia varten ehkä luoda foorumeita 
ja kehittää toimintaa ylipäätään dialogisempaan suuntaan.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa lasten toiminta on nostettu 
varhaiskasvattajien erityisen huomion kohteeksi. Siksi ohjasin keskustelua 
usein siihen, että varhaiskasvattajan olisi hyvä havainnoida ja dokumentoida 
lapsia toiminnassa ja lasten toimintaa. Tästä kertyvän tiedon perusteella 
varhaiskasvattajat voisivat arvioida oman toimintansa pedagogisuutta ja 
ammatillisuutta, päiväkodin kirjoitettujen ja kirjoittamattomien sääntöjen 
vaikutusta lasten toimintaan sekä aikaansaadun toiminnan sisällön tarkoi-
tuksenmukaisuutta varhaiskasvatuksen kannalta. Usein keskustelu kääntyi 
siihen, miten ihanaa olisi keskittyä leikkimään lasten kanssa, liikkumaan, 
taiteilemaan ja tutkimaan – mutta kun on se esiopetus ja koulun aloitus. 
Tästä olisi hyvä keskustella laajemminkin. Onko koulu niin erityinen ja 
maailmasta irrallaan oleva instituutio, että koulun aloitus vaatii lapselta 
erityistä valmentautumista. Eikö kouluun voi mennä tavallisena leikkivänä, 
liikkuvana, luovana ja ympäristöstään loputtoman kiinnostuneena noin 
seitsemänvuotiaana lapsena.
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Kehittäminen ja oppiminen
Näiden rönsyilevien keskustelujen välillä tutkimuspäiväkodeissa kehiteltiin 
ja kokeiltiin erilaisia keskusteluissa syntyneitä tai aktivoituneita ideoita. 
Kasvun kansioiden jäsentelyä kehitettiin ja kokeiltiin LIS-YC-havainnointia. 
Tutkittiin ConnectedDay-palvelun sopivuutta dokumentointiin, videoitiin 
ja valokuvattiin. Kokeiltiin ja harjoiteltiin kokonaan uusia lähestymistapoja 
lasten toiminnan organisointiin. Vastattiin tutkimuskyselyihin ja veivattiin 
PDCA-kehiä jne. 

Tärkeimmät asiat tapahtuivat kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa niin 
ohjattavien kuin ohjaajankin pään sisäpuolella. Vähitellen ihmisten puhei-
siin tuli uutta varmuutta. Ihmettelyn ja epävarmuuden sijaan pulpahteli 
oivalluksia, ja osallistujat alkoivat iloita uudesta ymmärryksestään. Argu-
mentointiin ilmaantui heijastuksia päiväkodeissa mietityistä merkityksistä ja 
tulkinnoista. Työyhteisöissä oli keskusteltu ja osallistujat olivat prosessoineet 
keskustelujen sisältöä suhteessa omiin ammatillisiin arvoihin ja asenteisiin. 

Arvaan, että kaiken takana oli syvempi toiminnan tarkastelu, jota 
Argyris ja Schön ovat kutsuneet yksöis- ja kaksoissilmukaksi (Single Loop, 
Double Loop, esim. teoksessa: Mezirow et al: Uudistava oppiminen, 1996 ). 
Sen sijaan, että olisi tyydytty vain jatkuvasti säätämään olemassa olevia 
prosesseja, kuten esimerkiksi opettelemalla uusia havainnointitekniikoita 
tai ottamalla käyttöön uusia testejä (yksöissilmukka), rohkaistuttiin lisäksi 
tarkastelemaan nykyisen toiminnan lähtökohtia ja perusteita. Mitä varten 
tätä työtä tehdään, ketä havainnoinnin, dokumentoinnin ja arvioinnin 
pitää hyödyttää ja palvella (kaksoissilmukka). Lapsen tietojen ja taitojen 
ääriviivojen tarkastelun sijaan etualalle alkoi nousta kasvamisen ja kasvatta-
misen, elämisen ja olemisen kokonaisuus. Kokonaisuuden ymmärtäminen 
edellyttää tietenkin myös jäsentelyä ja yksityiskohtien tutkimista. 

Näin on, jos siltä näyttää, sanoi presidentti Kekkonen. Mahdollisesti 
hän viittasi siihen, että ratkaisut on tehtävä olemassa olevan tiedon pe-
rusteella, vaikka tiedetäänkin, ettei mikään tieto ole lopullista eikä aivan 
varmaa. Paraskin tieto on puutteellista, ja johtopäätökset onnahtelevat. 
Mahdollisesti hän tarkoitti myös sitä, että subjektiivinen käsitys, intuitio 
asiain tilasta saattaa olla hyvä lähtökohta toiminnan suunnitteluun ja 
kehittämiseen.
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Kehittäminen jatkuu
Kaiken kaikkiaan tämä ohjausprosessi oli omalta kohdaltani antoisa ja 
opettavainen. Sain hyvän kertauskurssin varhaiskasvatuksen arjesta ja ke-
hittämisprosessin ohjaamisesta. Ohjaukseeni osallistuneita kiitän erityisesti 
valppaudesta. Huolimattomat avaukset palautettiin poikkeuksetta uuteen 
valmisteluun. Toisaalta olen hyvin iloinen siitä, että tutkimuspäiväkodeissa 
oli valmiutta ja halua ulottaa keskustelu toisen silmukan tasolle. Vaikka 
odotukset ja tiedostetut oppimisen tarpeet liittyivät aluksi hyvin konk-
reettisiin ohjeisiin ja välineisiin, niiden rinnalle nousi melko luontevasti ja 
vaivattomasti toisen silmukan oppimisen halua, halua tarkastella kriittisesti 
itsestään selviä toiminnan lähtökohtia, arvioida ja oppia siitä. Vuosi on var-
sin lyhyt kehittämisrupeama silloin, kun halutaan oppia ymmärtämään ja 
kehittämään työtä ja toimintaa vähänkään syvällisemmin. Ohjaajan silmin 
näkyi kuitenkin selviä merkkejä siitä, että prosessit olivat käynnistyneet ja 
kehkeyttivät uutta näkemystä. Uskon ja toivon myös, että prosessi jatkuu 
ja kehittyy, vaikka säännöllinen ohjaus onkin päättynyt.
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Kuvauksia tutkimuspäiväkotien 
kehittämistyöstä

Tekstipajatyöskentely

päiVähoidon asiantuntija elina pulli, espoon päiVähoitopalVelut

Tutkimuspäiväkotien kehittämishankkeista kertovat kirjoitukset ovat syn-
tyneet tekstipajoissa, yhdessä ja erikseen kirjoittamalla. Teksteissä kerrotaan 
kehittämistyöstä tekijöiden omalla kielellä, käytännön näkökulmasta. 

Ajatus tekstipajasta syntyi eräässä ohjaajatapaamisessa  keskustelles-
samme kirjoittamisen taidosta varhaiskasvatustyön uutena  ammattitaito-
vaatimuksena. Esimerkiksi jokaisen varhaiskasvattajan tulee osata kirjoittaa 
lasten varhaiskasvatussuunnitelmia. Käytännössä kuitenkin tiedotteiden, 
varhaiskasvatussuunnitelmien ja yleensä tekstien kirjoittaminen lankeaa 
työyhteisössä sille, joka on kiinnostunut kirjoittamisesta. 

VKK-Metro-hankkeen tekstipajoihin kutsuttiin kirjoittamisesta kiin-
nostuneita varhaiskasvattajia, jotka olisivat valmiita sitoutumaan uudenlai-
sen työtavan kokeiluun. Kevään ja kesän kuluessa kokoonnuttiin yhteensä 
viiteen tekstipajaan noin kolmeksi tunniksi kerrallaan. Tarkoituksena oli, 
että tekstit syntyisivät pajoissa, eikä niihin tarvitsisi käyttää muuta työai-
kaa. Tämä ei  täysin onnistunut, vaan suurin osa kirjoitustyöstä tapahtui 
sittenkin päivätyön lomassa ja osa jopa iltapuhteina kotona.

Tekstityylejä ei etukäteen rajattu, eikä tekstien tarkkaa muotoa tai 
laajuutta määritelty. Sen sijaan yhteiseksi pääperiaatteeksi sovittiin pyrki-
mys kirjoittaa rehellisesti myös niistä asioista, jotka eivät olleet sujuneet 
suunnitellulla tavalla. Näin, vaikka tiesimme, että tekstit sijoitettaisiin 
julkaisuun, jonka tavoitteena olisi paitsi innostaa varhaiskasvattajia kehit-
tämään omaa tapaansa tehdä työtään myös kannustaa heitä kokeilemaan, 
yrittämään uudestaan ja iloitsemaan onnistumisistaan. 

Tekstipajoissa kirjoitettiin omaa tekstiä, tehtiin kirjoitusharjoituksia 
ja opeteltiin yhdessä sekä antamaan että saamaan palautetta kirjoitetusta 
tekstistä. Koska emme tunteneet toisiamme etukäteen, tekstin ääneen lu-
keminen ja näyttäminen toiselle oli aluksi hankalaa. Rohkeutta kuitenkin 
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löytyi, ja lopulta toisten tekstien lukeminen ja palautteen saaminen omasta 
tekstistä osoittautuivat erittäin palkitsevaksi. Loppua kohden tekstipajalaiset 
suorastaan intoutuivat ja synnyttivät nopealla aikataululla hyvin erilaisia 
tekstejä. Parhaimmillaan teksteissä yhdistyy työhönsä sitoutuneiden luovien 
ihmisten kyky ja halu kertoa työstään. 

Tekstipajoihin osallistuneiden mielestä yhteinen prosessikirjoittaminen 
auttoi  tuottamaan tekstiä ja sovitut aikataulut pakottivat hyvällä tavalla 
pistämään asioita paperille. Eniten hyötyä tuntui olleen siitä, että itse 
kehittämistyön kuluessa tehdyt muistiinpanot olivat helposti saatavilla 
kirjoittamistyön edetessä. 

Olen iloinen, että olen saanut olla mukana luomassa uudenlaista työ-
muotoa. Uskon vahvasti, että varhaiskasvatus kehittyy oikeaan suuntaan, 
kun sen kehittämisestä kertovat käytännön työtä tekevät varhaiskasvattajat 
itse. On tärkeää, että käytännön työ tehdään näkyväksi ja kirjoittaminen on 
siihen oiva keino. Matinkylän päiväkodissa lapset kiteyttivät omasta työstä 
kirjoittamisen merkityksen osuvasti katsellessaan kirjoittavaa opettajaansa:

”Sä lesoot”, Doni sanoi opettajalle. ”Miks sä haluut kirjottaa?”

”Se haluu vaan kaunistella”, tyttö sanoi.

”Mut miks sä kirjotat?”

”Se haluu et kaikki näkee.”
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”Ne kaks innostu tästä hankkeesta ja  
siitä se sitten lähti…”

jokinieMen päiVäkoti; tiina-liisa pitko ja Virpi tenhunen

”Joka haluaa matkalle, 
hänen on lähdettävä. 
Miten matkalle voi lähteä? 
Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. 
Mitä sitten tapahtuu? 
Kyllä se siitä selviää, askel askeleelta.”

Jyrki Laine 2000. Paljon mahdollista.

Remonttihaaveita Tikkurilassa
Elettiin kevättä 2008 ja päiväkodissamme oli käynnistelty kaupungin omaa 
Innostu kielestä -projektia. Alkajaisiksi teimme päiväkodillemme kunto-
kartoituksen. ”Talossamme” oli vankat seinät, mutta peruskorjauksen aika 
olisi eittämättä edessä. Kartoituksen perusteella nimesimme työyhteisömme 
haasteeksi havainnoinnin, dokumentoinnin ja arvioinnin. Kehityskohde 
oli siis määritelty, puuttui vain työkalut remontin käynnistämiseen. Asia 
jäi hautumaan, kunnes kuin tilauksesta saimme postia VKK-Metrosta. 
Tiedossa olisi hanke, joka vastaisi juuri niihin kehittämistoiveisiin, joita 
olimme itsellemme Innostu kielestä -projektin myötä asettaneet. Kesän 
korvilla päätös osallisuudestamme VKK-Metro-hankkeeseen vihdoin saapui 
ja odottavissa tunnelmissa aloitimme ensimmäiset keskustelut projektin 
toteuttamisesta.

Työkalupakin inventaario
Seuraava tehtävämme oli rajata eli määrittää oma tavoitteemme VKK-
Metro-hankkeessa. Johtajamme kaivoi kaapista ikivanhan videokameran 
ja totesi, että ”voisikos tämä olla se meidän juttu”. Ja olihan se: kehittä-
miskohteeksemme muotoutui vuorovaikutuksen havainnointi videoinnin 
avulla. Tavoitteenamme olisi oppia videoinnin kautta näkemään enemmän 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Ensisijainen tavoitteemme olisi ym-
märtää paremmin lasten vuorovaikutusta ja oppia tunnistamaan siihen 
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vaikuttavia osatekijöitä. Toiseksi  pääsisimme paremmin sisälle aikuisen 
roolin merkitykseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi meidän olisi siis opittava 
käyttämään videointia työvälineenä. Parhaimmillaan videointi voisi toimia 
aikuiselle peilinä oman työnsä kehittämisessä. Kun tavoitteet oli kiteytetty, 
lähdimme jakamaan tuntemuksiamme sekä kuvaamisesta että kuvatuksi 
tulemisesta. Yleisesti hankkeeseen suhtauduttiin varovaisen myönteisesti, 
eikä pelättyä täystyrmäystä tullut. Jotkut olivat aivan intopinkeinä lähte-
mässä mukaan: ”Nyt olemme mukana sellaisessa kehittämishankkeessa, 
mistä on meille todella hyötyä.” Kun vielä saimme työkalupakkiimme 
uuden upean digivideokameran, hanke sai tuulta purjeisiin.

Mars matkaan ja haalarit päälle
Varauksellisuus sanahirviö VKK-Metroa kohtaan laantui vähitellen. Työ-
yhteisössä ymmärrettiin VKK arkisena ystävänä, eikä korkealentoisena 
lisätyönä. Nyt aloittaminen tuntui jo selkeältä. Ensin kuvausluvat kuntoon, 
sitten harjoittelemaan kuvaamista – ei mitään sen ihmeellisempää. Kamera 
kiersi ryhmissä. Tekeminen toi tullessaan uusia kysymyksiä, kuten kuka 
kuvaa, milloin kuvaa, mitä kuvaa ja kuinka kauan kuvaa. Käytännön 
ratkaisuja pohdittiin kuumeisesti; mietittiin kuvaajavaihtoehtoja, sovittiin 
varauskalenterista, ja pohdittiin kuvauksen eettisyyttä. Todettiin myös, että 
kenenkään tiimipalaveri ei voisi kestää useita tunteja, joten analysoitavan 
materiaalin sisällöllä ja kestolla olisi todella merkitystä. Keltaisten ryhmän 
ensikontakti videointiin sujui erään ryhmäläisen kertomana näin:

”Hankkeen ensimmäisiä tavoitteita oli kuvaaminen. Ei väliä, mitä kuvattaisiin, 
kunhan kuvaisimme ja sitä kautta saisimme välineen haltuumme. Lähdimme 
rohkeasti toimeen heti syyskuussa kuvaamalla koko ryhmän jumppatilannetta. 
Tarkoituksenamme oli vain kuvata ja katsoa videota, jotta pääsisimme eroon 
kameraa kohtaan tuntemastamme epävarmuudesta.”

Muita tavoitteita kuvaamiselle oli osallistumisen ja osallisuuden tarkkailu. Ryh-
mässämme puolet lapsista oli uusia ja halusimme tarkastella videolta kaikkien 
lasten osallistumista yhteiseen toimintaan. Toimin kuvatun tuokion toiminnan 
vetäjänä. Jumppatilanteen jälkeen oma mielikuvani tilanteesta oli se, että kaksi 
lasta juoksi ympäri salia. Oma toimintani poukkoili toiminnan vetämisen ja 
kahden lapsen mukaan ottamisen välillä. Itse ajattelin sen jälkeen, että jump-
patilanne meni kaikin puolin  metsän puolelle.”
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Ruuvaa, naulaa, poraa ja maalaa
Tekniikka alkoi vihdoin olla hallussa. Saatoimme keskittyä videoinnin 
sisältöön. Ryhmien arjesta nousi monenlaisia kuvaustarpeita. Jotkut haki-
vat ratkaisua meluisaan ruokailutilanteeseen, toiset päättivät tutkia lasten 
keskinäistä vuorovaikutusta, kolmannet havainnoivat kolmevuotiaiden 
pukemistilannetta. Talossa syntyi siis videomateriaalia tämän tästä. Mate-
riaalista puristettiin funtsailun, veivailun, tsekkailun ja duunailun keinoin 
havaintoja, johtopäätöksiä ja muutoksen siemeniä. Arviointiurakkaan 
tarttui myös keltaisten tiimi: 

”Tarkastellessamme videota jälkeenpäin yhdessä, huomasin, että mielikuvani 
tilanteesta oli virheellinen. Videolta nousi esille kahden lapsen täydellinen osal-
listumattomuus, muut kymmenen lasta olivat innokkaina toiminnassa mukana. 
Tutkimme videolta myös aikuisten toimintaa. Mitä kukin tekee missäkin kohtaa? 
Huomasimme, että aikuisten toiminnassa ja rooleissa on muuttamisen tarvetta. 
Kokemus osallistumisesta on mielestämme yksi tärkeimmistä asioista, mitä 
voimme lapselle tarjota päivähoidon aikana. Siksi lähdimme miettimään, millä 
keinoilla saisimme nämä lapset osallistumaan. Mietimme, mikä olisi tarvittava 
tuki, jotta osallistuminen olisi mahdollista. Yhteisessä keskustelussa sovimme, 
että toiminnan vetäjälle turvataan toiminnan vetämisen rauha. Toisille jäisi 
kahden lapsen osallistaminen tuen avulla.”

Työmaapaltsun paikka
Syksyn kuluessa hanke pääsi hyvään vauhtiin: rakenteita luotiin, projek-
tin kulku selkiytyi ja keskustelu pääsi kunnolla vauhtiin. Jokaisen tiimin 
kokemukset kirjattiin säännöllisesti ja päiväkodin johtaja keräsi videoin-
tikertomukset yhteen. Kuukausittain kokoonnuimme isolla porukalla 
videoiden ääreen jakamaan kokemuksia ja oppimaan toinen toisiltamme. 
Myös hankkeen ohjaaja oli tapaamisissa läsnä ja antoi oman panoksensa 
teorian ja käytännön yhdistäjänä. 

VKK-Metro oli jo ihan tuttu juttu useimmille meistä. Vielä kuitenkin 
oli kesytettävä ne muutamat sissit, jotka olivat jääneet hankkeen laitamille. 
Päiväkodissa on kuitenkin yksi pieni ongelma: kun työyhteisö on paikalla, 
ovat lapsetkin paikalla. Päivisin kaikkien osallistuminen ei ole koskaan 
mahdollista vaan joku jää aina ulkopuolelle. Olimme siis kohdanneet uuden 
haasteen, sitouttamisen. Toiset pääsivät aina mukaan, toiset harvemmin 
tai eivät ollenkaan. Kokemuksen yhteinen jakaminen tilanteessa on eri 
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asia, kuin asian kuuleminen toisilta. Koska halusimme hankkeesta koko 
talon jutun, oli aika kutsua sakki koolle. Työillan tärkeimpänä antina oli 
yhteinen kokemus ja keskustelu. Yhteisen keskustelun myötä tiimit saivat 
uusia ideoita ja teoriaa nivottiin arkeen. Nyt jokainen tiesi, missä mentiin.

Maalarimestarin muutoskohde
Viimeisetkin villahousut olivat tässä vaiheessa tutustuneet hankkeeseen ja 
kaikilla alkoi olla jonkinlainen käsitys siitä, mitä tavoittelimme: halusimme 
nähdä enemmän! Olimme päässeet pisteeseen, jossa saatoimme käyttää 
havainnointimenetelmää pedagogisen muutoksen välineenä. Emme enää 
tyytyneet vain kuvaamaan lapsia vaan haimme videoinnin avulla tietoisesti 
vastauksia kysymyksiimme ja ratkaisukeinoja ongelmiimme. Pyrimme 
näkemään tilanteet tarkemmin, mutta tiedostaen omat totuutta värittävät 
silmälasimme. Halusimme havahtua olettamasta jotakin ja halusimme 
yrittää selvittää, mitä oikeasti tapahtuu lasten keskinäisessä, tai lapsen ja 
aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa? Keltaisten ryhmä tutkaili muutok-
sen vaikutuksia: 

”Marraskuussa kuvasimme uudestaan koko ryhmää. Vietimme lastenpäivän 
juhlaa yhdessä leikkien. Koska olimme muuttaneet toimintaamme syyskuun 
kuvauksen jälkeen, halusimme nyt tarkastella muutoksen vaikutuksia vide-
olta. Seurasimme erityisesti  niiden kahden lapsen osallistumista, jotka eivät 
edellisellä kuvauskerralla osallistuneet toimintaan ollenkaan. Nyt molemmilla 
oli toiminnan aikana oma aikuinen tukemassa osallistumista, jolloin kolmas 
aikuinen sai keskittyä toiminnan ohjaamiseen. Aikuisten kokoaikaisella tuella 
molemmat lapset pystyivät osallistumaan toimintaan. Toisen lapsen osallistu-
mista vaikeutti se, ettei hän ilman aikuisen apua ymmärtänyt leikeissä käytettyjä 
käsitteitä. Aikuisen tukemana lapsi kuitenkin sai kiinni ideasta ja innostui 
leikkimään mukana.”

Vasara ja nauloja, koko rahalla
Kasvattajan ensisijainen arvioinnin kohde on kasvattaja itse. Kyetäkseen 
rakentavasti arvioimaan lapsen vuorovaikutustaitoja, kasvattajan tulee tun-
tea omat vuorovaikutustaitonsa. Kyetäkseen arvioimaan lapsen oppimista, 
hänen on tiedostettava oma oppimiskäsityksensä sen vaikutus lapseen. 
Toisten vuorovaikutusta tai tapaa toimia on helppo arvioida ja arvostella. 
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Oman toiminnan näkeminen ja arvioiminen ei sen sijaan olekaan helppo 
tehtävä. Videointi antoi meille tehokkaan välineen havainnoida omaa toi-
mintaamme ja vuorovaikutustamme. Se on mahdollistanut tarkkailla omaa 
työtämme ja vaikuttaa työmme kehittämisen: sekä tapaamme toimia että 
olla vuorovaikutuksessa. Videoilta olemme voineet tarkastella asetammeko 
toiminnassamme lasten tarpeet etusijalle, olemmeko läsnä lapsille, kuulem-
meko heitä oikeasti ja mikä merkitys omalla toiminnallamme on heille? 

Päivähoidossa aikuisella on suuri valta lapseen. Aikuisten koulutus, 
kokemus, käsitykset ja uskomukset ohjaavat toiminnan suunnittelua. Työ-
yhteisö luo raamit sekä tiimeille että työntekijöille ja heidän osaamiselleen. 
Jokainen aikuinen on kuitenkin aina vastuussa omasta ammatillisesta pa-
noksestaan. Videointi, ja sen avulla oman toiminnan havainnointi, auttaa 
meitä löytämään sekä omia vahvuuksiamme että heikkouksiamme ja sitä 
kautta kehittämään omia vuorovaikutustaitojamme. 

Iisakin kirkkoa rakentamassa
VKK-Metro on kuin kaurapuuro. Se ei aina maistu hyvälle, mutta pitää 
miehen tiellä. Mitä sitten, kun mylly lakkaa jauhamasta? Puurohiutaleita 
kyllä riittää hetkeksi, mutta kuinka pitkäksi aikaa? Kuinka kauan mies 
pysyy tiellä? Hankkeemme tavoitteena oli kehittää vuorovaikutuksen 
havainnointia videoinnin avulla. Videoiden tarkastelu mahdollisti meille 
pysähtymisen oman työn äärelle miettimään lapsen arvoa ja merkitystä 
sekä sitä, mitä merkityksiä lapset itse antavat tilanteille. Kun aikuinen 
katsoo ja näkee mitä lapset tekevät ja mitä tekeminen heille merkitsee, 
hän voi paremmin vastata heidän tarpeisiinsa. Hankkeemme myötä lapsi 
tuli näkyvämmäksi ja kuuluvammaksi, samoin tekemämme työ. Nämä 
yhdessä lisäävät uskoamme omaan mahdollisuuteemme vaikuttaa. Lapsi-
tuntemuksemme kasvoi havaintojen myötä ja sitä kautta lapsen aikaisempaa 
yksilöllisempi huomioon ottaminen ja tukeminen ovat mahdollistuneet. 

Hankkeessa perustehtävä ja kehitystyö nivoutuivat hyvin yhteen, sillä 
kumpikin kuuluu työhön. Hankkeen päättymisen myötä oli aika palata 
perustehtävän pariin, siirtää katse tulevaisuuteen ja laatia uusia tavoitteita. 
Jatkossa tavoitteemme on, että videointi jäisi elämään arjessamme. Vielä 
on paljon matkaa edessä, mutta olemme jo löytäneet polun kohti laa-
dukkaampaa varhaiskasvatusta. Täydellisyys on tylsää, eikä ihminen ole 
koskaan valmis. Kun ei tiedä eikä osaa kaikkea, on vielä olemassa jotakin 
jännittävää, tavoiteltavaa ja opeteltavaa. Jokaisella meillä on oma tarinamme 
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elettävänä. Jokaisella lapsella on oma tarinansa ja meidän tehtävämme on 
kulkea hänen rinnallaan ihmettelemässä sitä.

Remontti-Reiskan tarina

”Viisivuotias tyttö vietti viimeistä päiväänsä päiväkodissamme, omassa ryh-
mässään leikkien toisen tytön kanssa. Kuuntelin toisella korvalla viereisestä 
huoneesta kantautuvaa tyttöjen leikkiä. Havainnoin tyttöjen keskustelusta 
sen, kuinka tämän viisivuotiaan pehmolelukissat heittivät hyvästejä päiväko-
din tavaroille, eläimille, nalleille ja ponilinnalle. Tyttö teki omaa surutyötään. 
Eroaminen tutusta ympäristöstä ja eron aiheuttama suru heijastuivat tytön 
leikkiin. Kuunnellessani leikkiä tunsin kuinka rintaani hiipi haikeus, luopumisen 
vaikeus. Siinä leikkiä kuunnellessani oivalsin, kuinka mainiota videomateriaalia 
leikistä olisi saanut, todellista opetusmateriaalia –  dokumentin siitä, kuinka 
lapset leikissään käsittelevät itselleen vaikeita asioita. Asia, joka on jokaiselle 
päiväkodissa työskentelevälle niin tuttu juttu, mutta arjen ja kiireen keskellä 
herkästi taka-alalle jäävä. Harmittelin hetkisen, ettei videokamera  ollut kät-
teni ulottuvillani, sillä olisin halunnut jakaa kokemukseni omien tiimiläisteni 
kanssa. Toisaalta, jos olisin mennyt kameran kanssa seuraamaan leikkiä, olisi 
leikki saattanut katketa, joten oli ehkä vain hyvä, ettei kamera ei ollut käsillä. 

Iltapäivällä viisivuotiaan tytön vanhemmat – äiti ja isä – tulla tupsahtivat 
päiväkodin pihaan hakemaan tyttöään hoidosta, viimeisen kerran meidän 
päiväkodistamme. Eteisen rauhassa keskustelin vanhempien kanssa vielä päivän 
kuulumisista. Kaikkien meidän äänestä kuului haikeus. Viimeinen ”hei-hei” ja 
viimeinen halaus saivat jo kyyneleet vuotamaan silmistäni. Tytön äiti tuli vielä 
liikuttuneena halaamaan minua ja kiittämään hoidosta, samoin isä. 

Myöhemmin pihalla juttelin naapuriryhmän lastenhoitajan kanssa päivähoi-
don merkityksestä lapsen elämässä: mitä paikka ja siellä olevat ihmiset lapselle 
merkitsevät. Kerroin hänelle, kuinka eräs ryhmämme tytöistä oli kotona isän 
kanssa katsonut jääkiekon pudotuspelejä ja sanonut isälleen, että ”mä kerron 
huomenna Reiskalle, että mä ainakin kannustan Kärppiä”. Ja kun lapsi oli ollut 
parturissa, hän oli sanonut ”mitähän Reiska sanoo kun näkee mun hiukset?” 
Pohdimme siinä yhdessä, kuinka merkityksellisiä aikuisia me olemme, kuinka 
paljon me loppujen lopuksi merkitsemme lasten elämässä ja miten tiedostamme 
oman merkityksemme – vai tiedostammeko? 
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Vanhempien kohtaaminen sai minut miettimään, miten merkityksellisiä olemme 
myös lasten vanhemmille. Siihen, millaisena lapset ja vanhemmat meidät näkevät 
ja kokevat, voimme itse suuresti vaikuttaa. Olisi kiinnostavaa tutkia, kuinka itse 
kukin meistä kohtaa lapsen ja vanhemman, kuinka ottaa heidät aamulla vastaan. 
Jos asettaisi videokameran jostain nurkasta kuvaamaan tilannetta ja voisi sitten 
videolta analysoida omaa toimintaansa kohtaamistilanteissa. Toisten vuorovai-
kutusta on helppo arvioida, mutta oman vuorovaikutustyylin tunnistaminen, 
saati sen muuttaminen ei ole helppo tehtävä. Oman toiminnan videointi antaisi 
mahdollisuuden tunnistaa ja kehittää omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa.

Oman työn merkityksen näkeminen ja sen muistaminen antaa voimia joskus 
kiireiseenkin arkeen, se antaa myös voimia oman työn kehittämiseen. Siitähän 
tässä koko VKK-Metro-hankkeessa on kysymys, oman työn kehittämisestä. 

Nyt kun hanke lähenee loppuaan, voin vain todeta kuinka paljon olen oppinut 
matkan varrella. Metron kyytiin hyppääminen kannatti, vaikka sen kyyti on 
tuntunut ajoittain hurjalta. Välillä se kuitenkin pysähtyi asemille, mikä mahdol-
listi pysähtymisen oman työn äärelle. Metro kuljetti meitä pikkuhiljaa kohti sitä, 
että opimme itse tunnistamaan ja löytämään oman työn kehittymisen kannalta 
olennaisia tarpeita. Olemme oppineet toteuttamaan omaa kehittämistyötämme 
ja arvioimaan toimintaamme. Vielä on paljon matkaa edessä, mutta se jatkuu 
jalan, sillä tätä kirjoittaessani Metro oli jo lähellä päätepysäkkiään.”
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Havaintoja aikuisen ja lapsen välisistä  
sanattomista viesteistä  

ollaksen päiVäkoti; pirjo tynnilä 

Mistä lähdimme liikkeelle?
VKK-Metro-hankkeen aikaan Ollaksen päiväkoti oli aika uusi, perustettu 
kesällä 2005. Samanaikaisesti VKK-Metron kanssa kirjoitimme opetus-
suunnitelmaa lopulliseen muotoonsa. Työskentelyn myötä talossamme 
keskusteltiin erityisen paljon hyvän arjen rakentamisesta ja lasta tukevan 
vuorovaikutuksen merkityksestä. 

Kehittämisprojektiin osallistui pienennetty, viidentoista lapsen esi-
opetusryhmä. Viidellä lapsista oli erilaisia kielellisiä tai keskittymiseen 
liittyviä vaikeuksia. Heidän kanssaan käytimme vuorovaikutustilanteissa 
apuvälineinä tukiviittomia ja kuvia. Viestin vastaanottamisen ja ymmärtä-
misen varmistimme käyttämällä sanattomia keinoja. Esimerkiksi istuimme 
lapsen kanssa samalla tasolla tai kyykistyimme, olimme katsekontaktissa 
tai pidimme olkapäästä kiinni. 

Vuorovaikutus on väline, jonka avulla teemme työtä ja työmme on-
nistuu. Peruselementtejä vuorovaikutustilanteissa ovat esimerkiksi aikuisen 
läsnäolo, odottaminen, vastaaminen, ilmaisun mukauttaminen, tulkinnan 
tarkistaminen, kielellinen mallintaminen, ilmeet, eleet, kosketus, ilma-
piiri. Aikuisen läsnäolo on onnistuneen vuorovaikutuksen perusta. Kun 
aikuinen on tietoisesti läsnä, hän tunnistaa ja vastaa herkemmin lapsen 
aloitteeseen, jolloin lapsen on helpompi tulla aikuisen luo kysymyksineen 
ja kertomuksineen. 

Mitä enemmän saamme lasta avautumaan vuorovaikutukseen kans-
samme, sitä enemmän hän edistyy kaikilla kehityksen osa-alueilla. Siksi 
halusimme tiedostaa ja ottaa käyttöön kaikki keinot, jotka auttavat lasta 
olemaan vuorovaikutuksessa sekä toisten lasten että aikuisten kanssa. Vuo-
rovaikutustilanteessa kuusikymmentä prosenttia viestinnästä on sanatonta. 
Sanaton viesti tukee sanallista – tai vie siltä pohjan. Sanaton viestintä on 
kuin käyttämätön voimavara, joka auttaa meitä onnistumaan työssämme.

Asetimme tavoitteeksemme lisätä työntekijän tietoisuutta omista 
toimintatavoistaan ja herkkyydestään tunnistaa lapsen tarpeet vuorovaiku-
tustilanteessa. Lisäksi halusimme tietoa vuorovaikutuksen laadusta ryhmäs-
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sämme ja sen mahdollisista kehittämiskohteista. Tätä tietoa löytääksemme 
meidän tuli tutkia työtämme ja havainnoida arjen vuorovaikutustilanteita. 
Tavoitteemme oli tehdä kontakti lapseen näkyväksi. Tavoitetta varten 
rakensimme työvälineen, havainnointilomakkeen.

Arjen havainnot tulevat kirjattuina todellisiksi, näkyviksi. Ne täytyy 
kohdata ja niille voi tehdä jotain. Havaintojen tiedostaminen voi tuntua 
hämmentävältä. Hämmennys ja tiedostaminen ovat alku pohdinnalle, 
kehittymiselle ja muutokselle haluttuun suuntaan. 

Mitä teimme?
Olimme innokkaita ja ylpeitä siitä, että tulimme valituiksi tutkimus-
päiväkodiksi. Ajatus oman työn tutkimisesta tuntui kiinnostavalta ja 
haasteelliselta. Toisaalta meitä jännitti ja ihmetytti, että mihin oikeastaan 
olimme hakeutuneet. 

Kehittämisideamme oli aluksi havainnoida ja arvioida aikuisen ja lap-
sen välistä vuorovaikutusta. Ensimmäinen ohjaajatapaaminen konkretisoi 
ajatusta, että olemme tekemässä jonkun avustuksella jotakin. Pääasiassa 
tutustuimme toisiimme. Ohjaajamme osasi kuitenkin jo esittää hyviä ky-
symyksiä ja ajatuksia aiheemme rajaamisesta. Ymmärsimme, että aikuisen 
ja lapsen välinen vuorovaikutus olisi aiheena liian laaja, joten rajasimme 
tutkimuksen kohteeksi sanattoman viestinnän aikuisen ja lapsen välillä. 

Halusimme luoda tarkoitukseemme sopivan, helpon työvälineen. 
Ohjaajamme kysyi, olimmeko harkinneet videoimista. Videointihan on 
mainio keino kaikenlaiseen toiminnan havainnointiin. Emme kuitenkaan 
luopuneet tavoitteestamme. Halusimme lomakkeen, jonka avulla voisimme 
havainnoida ja arvioida erilaisia vuorovaikutustilanteita. Odottavaisella 
mielellä lähdimme kesälomalle keräämään voimia ja ideoita tulevalle 
toimintakaudelle. 

Vasta elokuun aloitusseminaarissa todella ymmärsimme olevamme 
osa jotakin suurempaa kokonaisuutta. Olimme joukolla tekemässä jotain, 
jonka lopputuloksesta ei vielä kukaan osannut sanoa mitään. Odotuksia 
oli – ilmiselvästi –  joka taholla. Vastaisimmeko me ja meidän työmme 
näihin odotuksiin?

Syyskuussa kartoitimme millaista sanatonta vuorovaikutusta meillä 
käytettiin. Ilmeiden, eleiden ja sanattomien viestien moninaisesta joukosta 
valitsimme havainnoitaviksi viisi toimintaa, jotka ovat:
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• lapsen tasolle meneminen (kyykistyminen, kumartuminen, istumi-
nen lattialla tai lasten korkeudella)

• katsekontakti 
• pysähtyminen tai odottaminen
• kosketus  
• tilannetta tukeva ilme.

Mielestämme nämä toimintatavat ilmentäisivät onnistunutta vuorovaikutus-
ta lapsiryhmässä. Orientaatioseminaarissa luennoinut Kirsti Lonka ja hänen 
viisi kovaa K:taan tukivat ajatustamme. ”Onnistuneen vuorovaikutuksen 
edellytykset ovat kunnioitus, kuuntelu, kiinnostus, kannustus ja kiitos”.

Hahmottelimme yhdessä lomakkeen sisällön. Johtajamme kokosi 
nämä ajatukset  ja laati lokakuussa ensimmäisen vedoksen havainnointi-
lomakkeeksi. Tässä versiossa oli yksi sivu (liite 1). Otsikko oli Sanattomat 
viestit lapsen ja aikuisen kohtaamisessa. Havainnointi kohdistui kasvattajan 
toimintaan ennalta määrätyssä tilanteessa.

Kokeilimme lomaketta omassa tiimissämme. Seuraavassa ohjaajata-
paamisessa marraskuussa kävimme läpi lomaketta ja kokemuksia sen käy-
töstä. Ohjaajamme antoi uusia ideoita lomakkeen ulkoasuun, otsikointiin 
ja kokeiluaikatauluun. Lomakkeesta tuli kaksisivuinen ja otsikoksi tuli 
nyt Sanattomien viestien havainnointilomake. Lomakkeen ensimmäisellä 
sivulla havaintoja tehdään kasvattajan toiminnasta, lasten tyytyväisyydestä 
ja sitoutuneisuudesta sekä tilanteen ilmapiiristä. Toisella sivulla on tilaa 
tiimin omalle pohdinnalle ja kehittämisajatuksille. 

Ilmassa oli selvästi tekemisen meininkiä. Puhuimme paljon keske-
nämme ja päiväkodin ulkopuolella projektistamme. Myönteiset kommentit 
ja kiinnostus kannustivat meitä kertomaan lisää. Yleinen viesti oli, että 
tällaista kehittämistä ja heittäytymistä todella tarvitaan tässä työssä. 

Joulukuussa keskityimme joulun kiireisiin. Tammikuussa jaoimme 
havainnointilomakkeen päiväkotimme muiden ryhmien kokeiltavaksi. 
Palautteet kokeiluista keräsimme helmikuussa. Kommentit olivat myön-
teisiä ja vahvistivat käsityksiämme lomakkeen käyttökelpoisuudesta ja 
tarpeellisuudesta. 

Maaliskuussa lisäsimme tietoisesti sanatonta vuorovaikutusta omassa 
työssämme. Huhtikuussa teimme ryhmässämme uusintahavainnoinnin 
samoista tilanteista kuin syksyllä. Tarkoituksemme oli selvittää, oliko sa-
naton viestintä lisääntynyt ja vaikuttiko se ryhmän ilmapiiriin. Kävimme 
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havainnoinnin tulokset läpi omassa tiimissämme ja tarkastelimme, oliko 
muutosta tapahtunut. Tunnelma oli helpottunut: saatiinpa tehtyä! 

Mitä kokeilimme?
Päätimme etukäteen havainnoitaviksi tilanteiksi 1) siirtymisen toiminnasta 
toiseen, 2) aikuisen ohjaaman lukutuokion ja 3) vapaan leikkitilanteen.

Vapaassa leikissä lapset valitsivat leikkinsä itse. Aikuinen oli samassa 
huoneessa vain läsnä ja saatavilla. Kahdesti havainnoimme toisiamme 
spontaanisti sopivassa tilanteessa. Yhdellä havainnointikerralla meillä oli 
ulkopuolinen tarkkailija. Käytännössä siirtymätilanteet sujuivat niin no-
peasti ja ongelmitta, että niiden havainnointi alkoi tuntua tarpeettomalta. 
Siirtymätilanteen havainnointi muutettiinkin toisen, hieman erilaisen 
ohjatun tuokion havainnoinniksi. 

Kaikissa tilanteissa ryhmämme ilmapiiri oli rauhallinen ja lasta tukeva. 
Aikuiset käyttivät selvästi eniten katsekontaktia ja lasta tukevaa ilmettä 
vuorovaikutuksen apuvälineinä. Hymy ja lapsen tasolle meneminen tapah-
tuivat luontevasti. Lapsen asian äärellä pysähdyttiin ja odotettiin. Vähiten 
vuorovaikutustilanteissa näkyi kosketusta. 

Päiväkodin muut ryhmät kokeilivat lomakkeen kehiteltyä, kaksisivuista 
versiota. He keskustelivat havainnoinnin tuloksista lomakkeen toisen sivun 
mukaisesti omassa tiimipalaverissaan. Arkisen toiminnan tarkkailu pisti 
pohtimaan omaa toimintaa ja sitoutumista vuorovaikutustilanteissa. Lo-
makkeen käyttö tuntui helpolta. Mielenkiintoista oli, että jotkut kertoivat 
jännittävänsä havainnointitilanteessa, vaikka havainnoija oli tuttu työkaveri. 

Huhtikuussa teimme oman ryhmämme vertailevat havainnoinnit. 
Sanattoman vuorovaikutuksen määrissä ei ollut tapahtunut juurikaan 
muutosta. Ilmapiiri ryhmässä oli edelleen myönteinen. Lasten rauhalli-
suus vaihteli ja levottomuutta ilmeni joillakin lapsilla, mutta totesimme, 
että se ei vaikuttanut ilmapiiriin. Levottomatkin lapset olivat sitoutuneita 
tilanteisiin ja tyytyväisen oloisia. 

Mitä huomasimme?
Tuloksesta päättelimme olleemme tottuneet käyttämään sanattomia vuoro-
vaikutuskeinoja. Niiden käytön lisääminen ei näkynyt lasten toiminnassa 
muutoksena. Tiimimme toimii yhdessä toista vuotta ja suurin osa lapsista 
oli samoja. Olimme tottuneet ryhmän rauhallisuuden tai rauhattomuuden 
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tasoon, koska tunsimme erityislastemme tarpeet. Olimme oppineet sietä-
mään levottomuutta, joka ei häirinnyt muita lapsia, mutta auttoi levotonta 
lasta omassa olemisessaan. Lapsi saattoi esimerkiksi nousta tuolilta hetkeksi 
seisomaan ja teputella paikallaan tai käsitellä stressilelua. 

Lisäksi totesimme, ettei lomakkeen toinen sivu tuonut tiimillemme 
enää toisella havainnointikerralla uutta tietoa. Mielestämme kyseinen sivu 
oli hyödyllinen väline havainnoinnin aloittamisessa, tulosten tarkastelussa 
ja keskustelun avaamisessa. Keskustelussa voidaan huomioida, missä on 
onnistuttu ja missä tarvitsee kehittyä. Lomakkeen toinen sivu sopii siten 
työvälineeksi uusille tiimeille ja esimerkiksi toimintakauden alkuun, kun 
vuorovaikutukseen vielä haetaan niin sanottua yhteistä säveltä.

Lomakkeen kehittely ja käyttö näkyi tiimissämme enemmänkin oman 
työn tiedostamisena ja sitoutumisena kuin sanattoman vuorovaikutuksen 
lisääntymisenä. Olimme korostaneet jo aiemmin aikuisen läsnä olemisen, 
sitoutumisen ja vuorovaikutuksen merkitystä. Sanattoman vuorovaiku-
tuksen tarkkailu sai kiinnittämään huomiota siihen, käytänkö itse työs-
kennellessäni sanattomia viestejä. Olenko katsekontaktissa, hymyilenkö, 
kannustanko katseella? Olenko oikeasti läsnä silloin, kun lapsi haluaa 
olla vuorovaikutuksessa? Sanattomien viestien tarkkailu pysäytti meidät 
kohtaamaan lapsen aidosti, juuri sillä hetkellä. 

Toukokuussa jäljellä oli vielä odotus. Millaisia tekstejä projekteista 
syntyy tekstipajatyöskentelyn myötä? Millainen julkaisu niistä on tulossa? 
Miltä tuntuu käyttää havainnointilomaketta uuden tiimin ja lapsiryhmän 
kanssa? Millaiset päätösjuhlallisuudet meitä odottavat marraskuussa? Syk-
syllä kehittämisprojektimme jatkui vielä opiskelijayhteistyön merkeissä, kun 
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija kiinnostui teemastamme ja otti 
sanattoman vuorovaikutuksen havainnoinnin opinnäytetyönsä aiheeksi. 
Hän havainnoi elo–syskuussa lomakkeemme avulla kahta ryhmää. Mitähän 
uutta tietoa hänen tutkimustyönsä meille tuo?

Mihin tulimme VKK-Metron myötä?
Kehittäminen ja kehittyminen kuuluvat nykyisin päivähoidon arkeen. 
Esimerkiksi Vantaalla olemme lisänneet liikuntaa, kielellisen tietoisuu-
den tasoa ja tietoisuutta monikulttuurisuudesta. Kehittämishankkeiden 
antaman mallin mukaan olemme edenneet askel tai palanen kerrallaan. 
Olemme kartoittaneet lähtötilanteita, suunnitelleet, kokeilleet, arvioineet 



87

ja toimineet arviointien pohjalta muuttamalla jotain tai jatkamalla hyväksi 
havaittua käytäntöä. 

Kaikki läpikäydyt projektit, VKK-Metro-projekti mukaan lukien, 
ovat olleet meille hyödyllisiä. VKK-Metrossa asettamamme tavoite pakotti 
meidät keskustelemaan ja arvioimaan. Keskustelu puolestaan toi uusia 
ajatuksia ja lisäsi ymmärrystä. Asiat puhuttiin ja tehtiin näkyväksi. Kaikki 
se, ”mitä on tähänkin asti tehty”, tuli entistä tietoisemmaksi toiminnaksi. 

Uusi tietoisuus päämäärästä on tuonut työhömme mielekkyyttä. Oman 
työn reflektointi, halu kehittyä työssä ja sitoutua työhön ovat lisääntyneet. 
Hyvästä asiakaspalautteesta voimme havaita myös onnistuneemme. Tähän 
asti tyytyväiset asiakkaamme ovat tyytyväisiä edelleenkin. Lapset ovat 
saaneet entistä lähempänä olevan aikuisen ja tuntevat olevansa huomioituja. 

Kun haluaa saada aikaan todellista kehitystä, kannattaa aloittaa 
pienestä: yhdestä ihmisestä, yhdestä ryhmästä, yhdestä asiasta. Meidän 
päiväkodille oli hyvä menetelmä valita VKK-Metro-projektiin yksi ryh-
mä. Me, kolme kasvattajaa ja johtaja, opimme tämän projektin kuluessa 
työstämään kehitettävää asiaa PDCA-menetelmän avulla. Opimme reflek-
toimaan omaa työtämme; harjoittelimme vuorovaikutuksen havainnointia 
ja kehitimme sitä varten työkalun. 

VKK-Metro-projektissa kokeilimme pioneeriryhmänä uusia asioita. 
Muut ryhmät saivat kuulla kokemuksistamme ja testata työvälinettä. 
Kehittämisprojekti oli aina esillä yhtenä kohtana koko talon palavereissa. 
Emme silti kokeneet olevamme erityisasemassa päiväkodissamme. Kukaan 
ei tietääksemme kadehtinut tai kyseenalaistanut tehtäväämme. Kaikki 
työntekijät olivat  projektissa mukana esittäessään kannustavia kommentteja 
ja kiinnostuneita kysymyksiä. Tämän teki mahdolliseksi päiväkotimme 
johtajan mukanaolo, sitoutuminen ja avoin asenne kehittämistyötämme 
kohtaan. 

Tulevalla toimintakaudella, ja VKK-Metron jo päätyttyä, emme enää 
jatka tiiminä, sillä kehittämishankkeen myötä opittujen käytäntöjen tulee 
levitä talon sisällä. Kun jatkossa haluamme kehittää jotain osa-aluetta työs-
sämme, käytämme apuna PDCA-menetelmää. Havainnoimme sanatonta 
vuorovaikutusta lomakkeen avulla ja hyödynnämme saatua tietoa vuoro-
vaikutustilanteissa. Siten lopulta koko päiväkoti on mukana kehittämässä 
omaa työtään ja vuorovaikutusta.

Silliparvi kääntyy suunnasta toiseen nopeammin kuin valas. Miksi? 
Valas joutuu kääntämään kerralla valtavan kokoisen massan. Vie aikaa 
saada koko otus nokasta pyrstön päähän käännetyksi toiseen suuntaan. Sillit 
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ovat pieniä kaloja ja ne hyötyvät suuressa parvessa kulkemisesta. Yksinään 
ne olisivat turvattomia. Jokaisen kannattaa siis pyrkiä kulkemaan samaan 
suuntaan. Kun yksi pieni kääntyy, kaikki pienet kääntyvät – nopeasti. 
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Liite
Vantaan kaupunki/Ollaksen päivähoitoyksikkö
SANATTOMIEN VIESTIEN HAVAINNOINTILOMAKE
Toiminta:__________________________ Pituus min.__________
Toimijat: kasvattajia: ____ lapsia:____ Lapsiryhmän nimi:___________
Havainnoija:_____________________ Pvä:_____/______20_______

(I) KASVATTAJAN TOIMINTA
VIESTI HAVAINNOT 

(tukkimiehen kirjanpito ////)
KATSEKONTAKTI
LAPSEN TASOLLE MENEMINEN
KOSKETTAMINEN
PYSÄHTYMINEN
ODOTTAMINEN
HYMY
ILME: LASTA/
TILANNETTA TUKEVA

(II) HAVAINNOT LAPSISTA (x janalle)
TYYTYVÄISYYS Tyytyväinen                      Tyytymätön 
(lapsilla hyvä olo, ovat ______________________________
luottavaisia, hyväntuulisia)
SITOUTUNEISUUS Sitoutunutta                 Ei-sitoutunutta 
(lapset keskittyvät tekemiseen/ lapset kysyvät 
ja keskustelevat aiheeseen liittyen/ pyytävät ______________________________
tarvittaessa apua tehtäviin, ovat motivoituneita)

(III) HAVAINNOT TILANTEESTA
RAUHALLISUUS Rauhallinen                            Levoton
(ei paljon häsläämistä, ei ylimääräistä melua) ______________________________

MYÖNTEINEN ILMAPIIRI Myönteinen                       Kielteinen
(kannustava, lämmin, tukeva, läsnäoleva) _____________________________

TIIMIARVIOINTI 

ONNISTUMISET:
Kasvattajan toiminta
Lasten toiminta
Tilanne
KEHITTÄMISKOHTEET:
Kasvattajan toiminta
Käytännöt, järjestelyt, muut toimintatavat yms.
Miten jatkamme tästä eteenpäin? Sopimukset, kokeilut, seuranta
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Lukkilinnan VKK-taipaleesta

nikinMäen päiVäkoti; eine perälä, sari rutajärVi ja hanne MurtoMäki

Lukkilinnan tiimi VKK-Metro-viidakossa
Lukkilinnan tiimiin tieto pääkaupunkiseudulla alkavasta laajasta hankkees-
ta tuli kuin tilauksesta. Jo kahden toimintakauden ajan oli tiimissämme 
kaivattu käyttökelpoista menetelmää, jonka avulla saataisiin kätevästi 
kirjattua tietoa lapsista ja ryhmän tavoista toimia. VKK-Metro-hankkeessa 
paneuduttaisiin kehittämään lasten havainnointia ja tutkimuspäiväkodiksi 
pääsisi viisi yksikköä kustakin kaupungista. Ja mikä parasta – jokainen 
tutkimuspäiväkoti saisi tuekseen oman, ulkopuolisen ohjaajan.

Vaikka todennäköisyys päästä tutkimuspäiväkodiksi tuntui pieneltä, 
laadimme hakemuksen esimiehemme Heta Olkinuoran kannustamana. 
Yllätys oli melkoinen, kun ilmoitus valinnasta tuli. Olimme ylpeitä ja 
hyvillämme: nyt alkaisi tapahtua... Sitten seurasikin pieni paniikki: mitä 
me oikeasti halusimme ja osaisimmeko hyödyntää meille tarjotun valtavan 
mahdollisuuden?

Hakemuskirjeessä olimme kertoneet haluavamme saada käyttöömme 
toimivan työvälineen ”havainnoinnin suorittamiseen ja käytännön kasva-
tustyömme tueksi”. Tarkoituksena oli aloittaa kehittämistyö Lukkilinnan 
tiimistä ja muovata pioneerityön pohjalta vähitellen yhtenäinen käytäntö 
koko toimintayksiköllemme.

Ohjaajamme Leena-Mari Tornivaara esitteli meille malleja muualla 
käytetyistä havainnointikaavakkeista. Ja kun pyörä oli jo keksitty, päätim-
me valita käyttöömme alunperin Kuopiossa käytetyn liikennevalo-mallin. 
Tähän malliin oli koottu esiopetusikäisen kehityksen osa-alueilta taitoja, 
jotka hänen tulisi hallita ennen koulun alkua. Lukkilinnan ryhmässä oli 
hankkeen alkaessa 17 esiopetusikäistä ja neljä 5-vuotiasta lasta. Jokainen 
aikuinen sai nyt ryhmästä seitsemän ”omaa” lasta, joiden kehitystä erityisesti 
seurasi ja merkitsisi havainnot havainnointikaavakkeeseen. Merkintäväliksi 
sovimme kuukauden.

Liikennevalo-mallissa tarkkaillaan kunkin lapsen taitoja kehityksen 
eri osa-alueilla. 
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Punainen valo – lapsi ei vielä hallitse taitoa.

Keltainen valo – opetteluvaihe.

Vihreä valo – lapsi hallitsee kyseisen taidon.

Täytetystä kaavakkeesta näkee yhdellä silmäyksellä, jos jonkun lapsen 
taidot poikkeavat jollakin kehityksen osa-alueella ikäryhmästä ( = paljon 
punaista väriä pystysuorassa sarakkeessa). Samoin kaavakkeesta näkee 
mikäli kaikilla ryhmän lapsilla on puutteita jollakin kehityksen alueella 
( = punaista väriä vaakasuorassa rivissä). Tällöin on hyvä miettiä ryhmän 
kasvattajien toimintatapoja ja mahdollisia muutoksia niihin. 

Aluksi työ ei tahtonut lähteä käyntiin: lomake tuntui turhan yksin-
kertaiselta ja merkitseminen vain liikennevalojen – punainen, keltainen 
vai vihreä –mekaaniselta värittelyltä. Aikaakaan ei tahtonut löytyä, sillä 
kaikessa yksinkertaisuudessaankin liikennevalojen värittäminen vei yl-
lättävästi aikaa. 

Ohjaajamme kanssa käydyissä keskusteluissa päädyimme käytäntöön, 
jossa varasimme jokaiselle tiimimme jäsenelle viisitoista minuuttia viikossa 
VKK-Metro-aikaa. Tämän ajan merkitsimme jokaisen työvuorokalenteriin. 
Kuukauden kuluttua jatkoimme aikaa puoleen tuntiin. Se tuntui riittävän 
sekä kirjaamiseen että myöhemmin myös johtopäätösten tekoon. Tällä ta-
voin mekaanisesta, yksittäisen lapsen taitojen merkitsemisestä edistyimme 
jo jonkin verran käytännön toiminnan suuntaamiseen.

Keväällä tiimimme kokoontui käsittelemään pelkästään VKK-Metro-
hankkeen edistymistä. Huomasimme, että yksinkertaisuudestaan huo-
limatta liikennevalo-kaavake kertoi yhdellä silmäyksellä ne kehityksen 
osa-alueet, joissa kukin yksittäinen lapsi tarvitsee vielä tukea ja ohjausta. 
Samalla näimme ne osa-alueet, joissa aikuisten työskentelyä tulee kehittää.

Kesäkuussa yksikkömme piti kehittämispäivän ja esitteli VKK-Metro- 
työskentelyään muille tiimeille. Tarkoituksenamme oli, että jokainen tiimi 
alkaisi kehittää lasten havainnointia ja dokumentointia omalle lapsiryh-
mälleen soveltuvalla tavalla.

Koko VKK-Metro-taipaleemme ajan yksikkömme esimies Heta Ol-
kinuora tuki, innosti ja kannusti tiimiämme. Hän rohkaisi meitä ja sai 
meidät vakuuttumaan pienten askelten hyödyllisyydestä. Oma ohjaa-
jamme Leena-Mari Tornivaara puolestaan selkiytti välillä aivan hajalla 
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olleita ajatuksiamme ja toi meidät tarvittaessa taitavasti maanpinnalle 
tehtävämme pariin.

Hetalle ja Leena-Marille erityiskiitoksemme! Kiitokset myös työto-
vereillemme, jotka ovat mahdollistaneet osallistumisemme hankkeeseen 
liittyviin palavereihin ja tapahtumiin.

Lukkilinnan tiimille työskentely VKK-Metro-hankkeessa merkitsi 
prosessia, joka ansiosta havainnointi kehittämisen työkaluna pääsi päivä-
kodissamme hyvään alkuun ja – projektin päätyttyäkin – jatkuu oman 
työn kehittämisen kohteena.
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Yläkartanonpäiväkoti löytöretkialuksena

yläkartanon päiVäkoti; sara juhola, aVustanut heidi aarre

Seuraava tarina on kuvaus Yläkartanonpäiväkodin VKK-Metro-hankkeesta 
ajalla 2008–2009. Tarina kuvaa paitsi prosessin kulkua myös henkilökun-
nan tunteita ja ajatuksia VKK-Metrosta.

Tarinassa mainitut henkilöt ja asiat niiden oikeilla nimillä:

Löytöretkilaivasto tutkimuspäiväkodit

Tutkimusmatka VKK-Metro-projekti

Tukikohdat  Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

Alus   päiväkoti

Miehistö  Yläkartanonpäiväkodin henkilökunta

Porukat  Tiimit

Kapteeni/kippari YKP:n johtaja Sirpa Rinttilä

Tähystäjä  ohjaaja Päivi Rasmus

Perämies  (lto) Lastentarhanopettaja Sara Juhola

Laivakoira  (lh) Lastenhoitaja Heidi Aarre

Kaleeriorja  Laitosapulainen Tarja Ojanen

Kiertävä seilori Varahenkiö Pirjo Kiriazis

Sukellusvene  Päivähoidon asiantuntia, 
  tutkija Virpi Mattila

Merivartiosto VKK-Metron henkilökunta, mm. 
  Tuulikki Venninen, Anna-Riitta Mäkitalo 
  ja Birgitta Vilpas

Kadetit  Mikko Mäkelä ja Pirjo Häkkinen

Merikortti  Kehittämiskohde

Kompassi  PDCA-lomake

Lokitiedot  Tiimi- ja yksilöarviot

Aarteet  Lapset
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Eräänä keväisenä päivänä tuli laivamme kapteenilta tiedote: nyt olisi mahdolli-
suus hakea paikkaa suureen retkikuntaan, onko miehistö halukas kohtaamaan 
jotain aivan uutta, jotain mistä kenelläkään ei ole vielä varmaa tietoa? Miehis-
töstä oli koolla vain murto-osa, mutta kokeneiden merenkävijöiden tavoin he 
eivät voineet kieltäytyä haasteesta. Kapteeni käskytti miehistöään tekemään 
tutkimusmatkalle vaadittavan hakemuksen merivartiostolle. Hakemus tehtiin, 
ei koko miehistön voimin, mutta sanottakoon tässä, että perämiehen voimin. 
Koko miehistön hiljaisella tuella tuli hakemus tehtyä ja se hyväksyttiin osana 
suurta löytöretkilaivastoa. 

Laivamme miehistöön kuului kapteenin lisäksi joukko vanhoja merikarhuja ja 
uusia laivapoikia laivakoiraa unohtamatta. Raa’asti jaettuna meitä oli kahdenlaista 
sakkia: niitä jotka hoitivat pienempiä aarteita ja niitä jotka huolehtivat hieman 
suuremmista aarrekimpaleista. Yhteensä meitä oli viisi porukkaa merimiespuo-
lella, kolme nuppia kutakin aarrelastia kohden – tosin suurimmille aarteille oli 
varattu vain kaksi. Työmme laivalla jakaantui jokseenkin tasapuolisesti. Osa-
simme kaikki merenkävijöiden perustaidot sekä lisäksi paljon muita tarpeellisia 
ja tarpeettomia avuja. Matkan aikana miehistömme osittain vaihtui. Muun 
muassa eräs vanha merikarhu tunsi niin voimakasta merisairautta, että hänet 
oli pakko siirtää maatehtäviin. Miehistön tärkeä jäsen oli kaleeriorjamme. Hän 
joutui omien puhtaanapitotehtäviensä lisäksi hyppäämään milloin mihinkin 
pestiin. Kaleeriorjan lisäksi miehistöömme kuului niin kutsuttu kiertävä seilori. 
Hän joutui käskyn saatuaan siirtymään jollalla alueemme muihin aluksiin. 
Kovaa oli näiden merenkävijäin työ. Heidän oletettiin oppivan tulkitsemaan 
juuri meidän aluksemme kompassia, huolimatta siitä, että he eivät juurikaan 
voineet vaikuttaa matkan suuntaan.

Kun lähdön päivä syksyllä koitti oli osa miehistöstä jo vaihtunut. Osa ei muista-
nutkaan lähtösuunnitelmia ja jokunen jopa mietti koko löytöretken järkevyyttä. 
Mitä tässä nyt vanhalla aluksella kokeneen miehistön kanssa uutta etsimään, 
samanlainen aarrelastihan meillä on nyt kuin muinakin vuosina. Lillitään vaan 
tutuilla vesillä, saadaan nauttia auringostakin paremmin…

Perämies kuitenkin vakuutti kapteenille olevansa yhä tosissaan; tulihan se ha-
kemuskin kirjoitettua omalla nimellä, eikä lankulle meno yhtään kiinnostanut. 
Kapteeni kohensi lakkiaan, jossa ankkuri oli timantein tehty, ja päätti, että 
kyseessä oli aluksen maine ja kunnia, joten matkaan lähdetään. Alueen muut 
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laivat eivät olisi tukena, joten seikkailu tietäisi myrskyjä ja vaaroja, mutta sitähän 
se merimiehen elämä parhaimmillaan juuri on. 

Miehistöstä valittiin nyt edustajat suureen lähtölaskentaan. Paikalle saapuivat 
edustajat kaikista löytöretkelle lähtevistä miehistöistä, sekä tähystäjät, jotka oli 
matkan vaativuuden vuoksi saatu muista laivastoista. Lisäksi pari sukellusveneen 
miehistöä, jotka tulisivat tarkkailemaan matkaa pinnan alta. Merivartiosto oli 
kokoonkutsujana, sillä heidän tehtävänään oli antaa suunta koko hankkeelle – ja 
ehkäpä hieman kyllästyneinä tyyneen veteen ja iänikuisiin aluksiin he halusi-
vatkin saada taas vaihtelua ja jännitystä jokseenkin tylsään työhönsä. Merellä 
ei kai aikoihin ollut tapahtunut juuri mitään heitä kiinnostavaa.

Juuri merivartiosto lahjoitti jokaiselle alukselle uuden kompassin, jota käyttämällä 
määränpään tulisi löytyä. Hieman perämies ihmetteli, että lippulaivan kokki oli 
laitettu asiasta muille merenkävijöille kertomaan. Niin helppokäyttöinen uusi 
kompassi tulisi olemaan. Ei kun kuoharimaljat huulille ja menoksi.

Lähdön hetki koitti. Valitettavasti aluksemme ei suuresta koostaan huolimatta 
päässyt tutkimuslaivaston etujoukkoihin. Meidän aluksemme jäi satama-
altaaseen vielä toviksi, sillä emme olleetkaan osanneet varautua riittävästi 
matkan haasteisiin. Merikortteja viisi ja mielipiteitä oli useita. Kapteenilla taisi 
tuolloin käydä mielessä pelko mellakan puhkeamisesta. Avukseen hän tarvitsi 
tähystäjän aktiivista ja napakkaa otetta vanhojen tapojen kangistamiin meri-
miehiin. Vihdoin aluksemme lipui kauniisti yhteisymmärryksen vallitessa ulos 
satama-altaasta. Ulapalle suunnattiin kuitenkin vanhojen, jo hyväksi havaittujen 
keinojen voimin ja ilman uutta kompassia.

Tuuli oli suotuisa ja vauhti alkoi kasvaa. Yhä vain seilasimme kompassitta. 
Kuukauden, ehkä toistakin, kuljeksimme ilman yhteistä päämäärää. Mahtoi 
olla näky, kun uljas ja voimakas aluksemme kaartoi hitaasti ympyrää yhä uu-
delleen ja uudelleen. 

Perämies oli lukkiutunut tuijottamaan kompassia. Hän pähkäili päivin ja öin 
sen konstailematonta mekanismia, mutta miten hän parhaiten saisi miehistön 
kompassia käyttämään. Auringon kirkkaus ja kuun kumotus heijastuivat kom-
passin lasista perämiehen väsyneisiin silmiin. Hän oli lopen uupunut. Vaihtoeh-
toja oli joko miehistön käännyttäminen kompassin käyttöön tahi hain terävät 
hampaat. Raskaan päätöksen tehtyään hän valmistautui hyppäämään. Juuri 
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oikealla hetkellä kansivahdissa ollut laivakoira näki perämiehen aikeen ja sai 
hänet perääntymään kaiteelta. Yhteistuumin päätettiin sulkea perämies ainakin 
pariksi viikoksi kajuuttaansa lepäämään. Kiitos laivakoiran. Lojaalisuudellaan 
ja sisullaan se oli jälleen näyttänyt toteen sen, ettei se koskaan jättänyt ketään 
miehistöstä pulaan.

Nyt puuttui tähystäjä matkan kulkuun voimakeinoin. Hän sysäsi niin kapteenin 
kuin perämiehenkin sivuun ja puhui vakavalla äänellä miehistölle: teidän on 
käytettävä vain kahta merikorttia ja uskottava kompassin näyttävän oikean suun-
nan. Hampaiden kiristystä ja vihaista mutinaa uhkuen koko miehistö vihdoin 
taipui tähystäjän ohjeeseen. Oltiin seilattu jo puolivuotta. Täytyy kuitenkin 
muistaa, että vaikka kompassia ei tähän mennessä ollut käytetty oikein, olimme 
saavuttaneet jo paljon. Laivamme tärkein omaisuus, kallisarvoiset aarteet, olivat 
säilyneet aivan ehjinä. Lasti oli jopa suurentunut.

Merivartiosto vaati meiltä jatkuvasti lokitietoja. Niiden kirjaamisesta meinasi 
puhjeta matkamme toinen kapina. Koko merimieshistoriansa aikana ei kukaan 
meistä ollut joutunut niin tarkkaan syyniin. Sen lisäksi olimme alkaneet vaivihkaa 
tarkkailla merimieskollegoitamme ja itseämme merimiehinä. Pohdimme omissa 
merimieslakkien peittämissä päissämme, miksi minä olen merimies? Mitä minä 
teen arvokkaan lastin turvallisuuden takaamiseksi? Ja mikä hurjinta: miten 
minusta tulisi vielä parempi merenkävijä? Olimme välillä todella uupuneita 
lokitietojen lähettämiseen. Merivartiosto kai sai tunnelmistamme vihiä, sillä 
se lähetti aluksellemme kaiketi sotilaslaivaston kadetteja. He opettivat meitä 
paitsi kyyläämään toisiamme myös tuijottamaan peiliin. 

Harmiksemme totesimme, että samaan aikaan juuri se kuningatarkunta, minkä 
lipun alla seilasimme, oli kokenut suuria taloudellisia vaikeuksia. Kuningattarelta 
tuli käsky, ettemme saa lisätä mitään varustelua laivaamme löytöretken aikana. 
Olimme pettyneitä, sillä olisimme kaivanneet kipeästi lisää tarvikkeita, joiden 
ammattimaiseen käyttämiseenhän merivartiosto meitä juuri koulutti. Kadettien 
opetukset eivät kuitenkaan painuneet hyödyttöminä pohjaan. Merenkävijöinä 
meillä näet on kummallinen kyky tulla toimeen sillä mitä meillä jo on, joten 
pystyimme luovimaan vastatuulessa ilman sen kummempia ponnisteluja.

Välillä laivamme kirskahti kuuluvasti karille. Hyvä että aluksemme oli niin 
vankkaa tekoa, ettei kertaakaan koko miehistö loukkaantunut törmäyksessä 
samanaikaisesti. Kolhuja ilmaantui sekä laivan että miehistön kylkiin.
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Matkan kuluessa yritimme kysellä toistemme tuntemuksia. Miehistö oli hyvin 
vaitonaista. Eräänä päivänä kolme merimiestä ja kaleeriorjamme keskustelivat 
matkamme kulusta: 

– Matkalle lähdettiin ensin innostuneesti, vaikka osa ei ymmärtänyt edes 
”mihin” lähdettiin. Välillä otti päähän. Piti tökkiä itseensä ja moneen 
muuhun vähän vauhtia ja sitoutumista. 

– Vaikeinta oli päästä mukaan, kun ei ole omaa porukkaa ja aina ei ehtinyt 
tai päässyt palavereihin.

– Myönnettäköön, omassa aktiivisuudessa on parantamisen varaa.
– Aika hitaasti fyysiset ja konkreettiset muutokset tapahtuvat, mutta ajatus-

työtä on ollut senkin edestä. Hyvää ollut se, että porukka ja laivan toinen 
sakki menee samaa linjaa enemmän kuin ennen.

– Vaikean alun jälkeen on tullut mukaan käytännön hyötyä, joka on näkynyt 
toiminnassa, suunnittelussa ja tilojen toimivammaksi tekemisessä. Kom-
passikin on osoittautunut hyödylliseksi, kun sen rakenne selkisi itselleni. 
Ja dokumentoinnin tärkeys arjen toiminnassa on kirkastunut. – Joo, ha-
vainnoinnistakin on tullut osa arkipäivää: olen kiinnittänyt omaan työhöni 
huomiota jo ajankäytön osalta... ja mikä tärkeää: aarteet – ei kahvilla tai 
tietokoneella oleminen.

Miehistön yleisistä keskusteluista ja lokitiedoista käy selkeästi ilmi, että alku oli 
hankalaa. Apua olisi tarvittu enemmän ja monelta suunnalta. Koko miehistön 
yhteiset palaverit olisivat saattaneet vauhdittaa aluksemme kulkua. Tunnelmasta 
voidaan aistia myös se, että miehistö koki tärkeimmäksi tehtäväkseen turvata 
aarteet – ja vaikka laivan muutkin hommat oli hoidettava, ne tuntuivat lähes 
poikkeuksetta rasitteilta ja työläiltä vaatimuksilta. Lienee syytä jokaisen tar-
kastella omaa tehtäväänsä osana suurta miehistöä. Miltä näyttää se kuvajainen 
merenpinnassa kun pääsi kaiteen yli kurkotat? Oletko tyytyväinen?

Määränpää on saavutettu, kotisatama häämöttää. Tunnelma laivalla alkoi 
keventyä auringonpaisteen lisääntyessä. Miehistö kaipasi jo kovasti tukevaa 
maata jalkojensa alle. Laiva saisi jäädä hetkeksi telakalle valmistautumaan 
uusiin seikkailuihin. Merikartat laitetaan lepoon, eikä kompassia tarvitse enää 
tuijotella. Suunnat on selvillä. Miehistö tiedostaa hyvin sen, että välineistö 
kaivetaan jälleen syksyllä esiin ja niiden käyttö opetetaan kokenein ottein uu-
sille miehistön jäsenille. Miehistön vaihdosten mukana opit kulkeutuvat myös 
alueen muihin aluksiin.
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Vuorovaikutuksella lähemmäksi lasta

päiVäkoti onnela; hannu karhapää ja anna palMunen

Päiväkoti Onnelan lähtökohta VKK-Metro-hankkeesen oli aikuisen ja 
lapsen välisen vuorovaikutuksen lisääminen ja vuorovaikutuksen laadun 
parantaminen. Hankkeeseen liityttiin päiväkodinjohtajan aloitteesta, ja 
siitä keskusteltiin yhdessä ensimmäisen kerran keväällä 2008. 

Syksyn 2008 alussa hanke käynnistyi yhteisellä luennolla palautteen 
antamisesta ja vastaanottamisesta. Varsinainen työ päiväkodissa alkoi hyvien 
vuorovaikutustilanteiden kirjaamisella. Lapsiryhmien henkilökunta kirjasi 
myönteisiä vuorovaikutustilanteita ja niitä tarkasteltiin yhdessä ohjaajan 
kanssa. Yhteisissä keskusteluissa pohdittiin, mikä teki juuri esillä olleista 
esimerkeistä hyvän vuorovaikutustilanteen.

Hankkeen kuluessa ryhmien välistä yhteistyötä lisättiin muun muassa 
uusilla sopimuksilla ja tekemällä asioita aikaisempaa enemmän yhdessä. 
Esimerkiksi tilojen käyttöä suunniteltiin vastaamaan paremmin tarpeita; 
siirtymätilanteita mietittiin uudestaan, ulkoilun valvontaa ja lasten kanssa 
tapahtuvaa toimintaa kehitettiin. Keskustelu lapsista lisääntyi ja ymmärrys 
tavoitteesta voimistui.

Vuorovaikutustilanteiden havainnointiin otettiin avuksi videokamera. 
Uuteen tapaan havainnoida suhtauduttiin ehkä ennakkoluuloisesti ja jopa 
arkaillen. Alussa kuvattiin lähes kaikkia tilanteita. Havaitsimme kuitenkin, 
että tilanteita kannattaa rajata. Päädyimme kuvaamaan ruokailu-, siirty-
mä-, rakenteluleikki-, ja lepotilanteita. Videointiin kuitenkin totuttiin ja 
tilanteet alettiin kokea luontevina. Aineistoa katseltaessa koettiin huomion 
kiinnittyvän paljolti lapsiin: heidän ilmeisiinsä, eleisiinsä ja toimintaansa. 
Aikuisen rooli jäi vähemmälle. Katselutilanne viritti keskustelua ja hyviä 
huomioita. 

Videointikokemus oli kaiken kaikkiaan myönteinen, joten sitä sovit-
tiin jatkettavan.

Jatkossa päätettiin kiinnittää enemmän huomiota myös siihen, miten 
kuvaustilanteet valmistellaan, miten tilanteet organisoidaan paremmin ja 
mitä kuvataan. Onnistunut katselutilanne vaatii asianmukaiset välineet, 
tilat, ajankohdan ja aikaa. Näiden tekijöiden ollessa kunnossa ajatus vide-
on käyttämisestä vuorovaikutustilanteiden havainnointiin mahdollistuu 
paremmin.
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Pihalla lapset kiipeilevät konkreettisessa verkossa, yhteisössä he muodostavat 
erilaisia vuorovaikutusverkkoja toisten lasten ja aikuisten kanssa.



100   

VKK-Metrolla kohti parempaa osaamista

perkkaanpuiston päiVäkoti; nina nissinen

Meidän metromatkamme 
Tämän metromatkamme alussa
myönnettäköön, oltiin hukassa.
Tietääkö tästä jutusta kukaan, 
miten me edes jouduttiin mukaan?
Mitähän koskee tämäkin juttu, 
onko kenellekään yhtään tuttu?

No, asiaan saatiin selvyyttä, silloin
kun kokoonnuttiin metroilloin.
Ehkei aina niin innokkaina, 
mutta ohjaajamme jaksoi kannustaa aina.
Johtajan rooli oli myös tärkeä
niin paljon on hänellä maalaisjärkeä
luottaa meihin, tapaamme tehdä töitä
ettei kenenkään tarvinnut valvoa öitä.

Tämä hanke voi olla arkinen työkalu oiva,
omaa työtämme, tapaamme arvioiva.
On keskusteltu paljon, pohdiskeltu syviä
siinä me ollaan aina oltu hyviä!

Välillä edettiin höyryveturin lailla
hitaasti, täysin vauhtia vailla
puhisten ja ähisten tehty matkaa
jaksetaankohan me vielä jatkaa.

Onneksi, jos itsellä ei ajatus kulje tai luista
aina sai apua työkavereista muista.
Hitaassa vauhdissa enemmän näkee
ehtii kuunnella ja katsella pikkuväkee.
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Leikeissään hyöri niin monta lasta
meillä ja paljon tietoa arvokasta
sai aikuinen, joka lähellä kulki
avoimin silmin ja herkin korvin. 
Eli, jos työkaveri ei puhunut, ei tullut sanaa suusta
oli vähän sellainen kuin olisi pudonnut puusta
tai, että olis herännyt vasta
luultavammin hän silloin havainnoi lasta.

Leikki ja sen kulku, mielenkiintoinen aihe
vaan tuo dokumentointi oli haastavin vaihe.
Tunnit ja päivät, kun metron lailla kiiti, 
tuntui, ettei aika aina kirjaamiseen riitä.
Merkkaanko lappuun vai vihkoon asti
riittäiskö tässä lomakkeen rasti.
Kameran kanssako paparazzina häärin
tuleeko tästä mitään vai meneekö väärin.

Matkaa on tehty ja tultu nyt tähän
ollaan myös opittu, ainakin vähän.
Nyt tähyilemme näkyykö jo valoa metrotunnelin päästä.

Ja johtaja, pliis, meidät rakettimatkalta säästä!
Lena Barck

VKK-Metro-kehittämishanke alkoi päiväkodissamme johtajamme innos-
tuksesta hakeutua mukaan. Hölmistyneet ilmeet ja suuret kysymysmerkit 
leijuivat ilmassa hänen kertoessaan, että olemme päässeet mukaan hank-
keeseen nimeltä VKK-Metro. Tosin yksi työntekijöistämme oli jo aiemmin 
poistanut aiheeseen liittyvät sähköpostit, koska ajatteli, ettei Espooseen 
mitään metroa tarvita, koska bussitkin kulkevat. Pikkuhiljaa meille kui-
tenkin valkeni, ettei kyse ollut julkisesta liikenteestä, vaan oman työmme 
arvioinnista ja kehittämisestä havainnoinnin ja dokumentoinnin avulla. 
Jokaisesta tiimistä valittiin metrovastaava osallistumaan aihetta käsittelevään 
seminaariin ja toimimaan tiimin vastuuhenkilönä kehittämishankkeen 
kuluessa. Lisäksi yksi työntekijä valittiin koko päiväkodin yhdyshenkilöksi. 
Hän huolehti tiedon kulusta päiväkodin, kehittämishankkeen ohjaajan 
ja yliopiston välillä; informoi ja opasti tiimien vastuuhenkilöitä lomak-
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keiden täyttämisessä sekä auttoi kaikissa epäselvissä asioissa. Syyskuussa 
2008 kokoonnuimme ensimmäisen kerran koko henkilökunnan yhteiseen 
metroiltaan pohtimaan hanketta ja tapaamaan ohjaajaamme. Jatkossa 
tapaamisia järjestettiin iltaisin noin kerran kuukaudessa ja kaikki tiimien 
jäsenet osallistuivat niihin. 

Hankkeen alkaessa päiväkodissamme oli kuusi tiimiä ja henkilökun-
taa yhteensä 27. Koko talon yhteiseksi kehittämiskohteeksi valittiin oman 
työn arviointi havainnoinnin ja dokumentoinnin avulla, leikki tärkeänä 
osa-alueena. Jokainen tiimi sai muotoilla yksityiskohtaisen kehittämis-
kohteen tuon otsikon alta omien tarpeidensa ja resurssiensa mukaisesti. 
Johtajamme ja ohjaajamme kannustivat meitä etenemään pienin askelin 
omia voimavarojamme seuraten. Lähes kaikki tiimit aloittivat havaintojen 
kirjaamisen opettelusta, josta muodostui ensimmäinen tavoite kehittämis-
toiminnalle. Kuukausien kuluessa tavoitteet täsmentyivät ja osalla tiimeistä 
jopa muuttuivat täysin. Seuraavassa kuvataan jokaisen tiimin oma polku 
kehittämishankkeen edetessä. 

Hiirulaiset
Hiirulaiset on alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä. Aloitimme leikkitilanteiden 
yleisellä havainnoinnilla. Päätimme, että jokainen aikuinen kirjaa ha-
vaintoja oman pienryhmän lapsista keskittyen enemmän yhteen lapseen. 
Ensimmäisen jakson tavoitteena oli aloittaa havaintojen säännöllinen 
kirjaaminen vihkoihin. Olimme valinneet kehittämiskohteeksemme oman 
toimintamme muuttamisen niin, että lasten leikkiin keskittyminen olisi 
mahdollista. Päätimme jakaa lapsia säännöllisesti pieniin leikkiryhmiin 
ja mahdollisuuksien mukaan myös eri tiloihin, jotta leikkirauha olisi 
mahdollisimman hyvä. 

Pian huomasimme, että aikaa havaintojen kirjaamiselle ei tahtonut 
löytyä. Jos ei heti kirjoittanut asioita ylös, ne unohtuivat helposti. Laadimme 
havainnointilomakkeen leikin havainnoimista varten. Lomakkeen avulla 
saimme tietoa siitä, miten lapsi aloittaa leikin, miten hän keskittyy leikkiin 
ilman aikuisen mukana oloa ja miten aikuisen mukana ollessa. Havainto-
jemme perusteella muokkasimme omaa toimintaamme edelleen niin, että 
keskittyminen leikkiin olisi mahdollista. Jaoimme lapsia pieniin kahden 
kolmen lapsen leikkiryhmiin. Tarvittaessa aikuinen auttoi leikin alkuun ja 
pienillä lisäkysymyksillä edesauttoi leikin jatkumista, välillä aikuinen oli 
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myös mukana leikissä. Lapsille annettiin mahdollisuus kieltäytyä leikistä, 
ketään ei pakotettu mukaan. 

Huomasimme, että toisille lapsille aikuisen läsnäololla leikissä oli suuri 
merkitys. Jotkut lapsista eivät leikkineet juuri ollenkaan ilman aikuisen 
apua, mutta aikuisen kanssa leikki sujui hyvin. Aikuisen avustuksella 
pienet lapset pystyivät jopa yhteisleikkiin kaverin kanssa. Rauhallisen 
leikkipaikan järjestäminen ja ajan antaminen leikille oli aikuisen tehtävä. 
Leikkivälineet ja leikin sisällön lapset määrittivät itse, välillä aikuinen 
tarjosi joitain vaihtoehtoja, joista lapsi valitsi. 

Havainnoimalla ja dokumentoimalla saimme paljon sellaista tietoa, jota 
emme muuten olisi saaneet. Erityisesti pienet, alle 3-vuotiaat lapset, eivät 
osaa ilmaista itseään sanallisesti. Havainnointi on ainoa keino ymmärtää 
sitä, mikä on kullekin lapselle ominaista ja tärkeää. Saamamme tiedon 
otimme huomioon toiminnan suunnittelussa sekä lapsen henkilökohtaista 
varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Kun tuntee lapselle ominaisen 
tavan toimia ja tietää mikä hänelle on tärkeää, on helppo yhdessä vanhem-
pien kanssa asettaa kehitystason mukaisia lähitavoitteita. Esimerkiksi, jos 
lapsi on arka aloittamaan leikkiä itse, voidaan yhdessä vanhempien kanssa 
sopia, että aikuinen kannustaa ja auttaa lasta aloittamaan leikin. Aikuinen 
voi tarjota erilaisia leikkivaihtoehtoja, tuoda leluja lapsen ulottuville ja 
olla mukana leikissä. Lapsen henkilökohtaisena tavoitteena on, että ajan 
kuluessa lapsi rohkaistuisi aloittamaan leikin itsenäisesti. 

Nallekarhut
Nallekarhuissa on alle 3-vuotiaita lapsia. Tavoitteena oli oppia dokumen-
toimaan eli kirjaamaan havaintoja muistiin. Jokaista lasta varten oli oma 
vihko, johon havaintoja päivittäisistä tilanteista kirjattiin. Tarkoituksena 
oli kirjata jokaisesta lapsesta ennalta sovittu tilanne kerran kuukaudessa. 
Ensimmäisenä havainnointikohteena oli päiväkotiin tulo aamulla. Ha-
vainnoitiin esimerkiksi sitä, miten kukin lapsi tulee ryhmään: tuleeko itse 
hoitajan syliin, hakeeko aikuinen hänet äidin tai isän sylistä vai meneekö 
hän suoraan leikkimään? Vaikeutena koettiin se, että monet lapsista tulivat 
suoraan aamupalalle, jolloin havainnointitilanne oli levoton. Lapsia tuli 
paljon myös yhtä aikaa ja vanhemmat jäivät juttelemaan, jolloin muiden 
lasten havainnoiminen oli mahdotonta. 

Seuraavaksi kokeilimme lounaan havainnointia. Opiskelijat olivat laa-
tineet ruokailutilanteen havainnointiin lomakkeen, jota nyt hyödynsimme. 
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Lomakkeen avulla saimme tietoa siitä, miten lapsi keskittyy syömiseen, 
tarvitseeko apua, jaksaako odottaa vuoroaan tai häiritseekö muita. Valo-
kuvadokumentointi lisääntyi hankkeen aikana, ja jokainen lapsi sai oman 
cd:n johon tallennettiin kuvia hänen päiväkotivuodestaan. 

Aarteenetsijät
Aarteenetsijät on pienennetty esiopetusryhmä. Alussa tavoitteena oli vakiin-
nuttaa havaintojen kirjaaminen vaivattomaksi ja itsestään selväksi osaksi 
tiimin toimintaa. Havainnot eivät siten jäisi vain muistinvaraisiksi vaan 
olisivat luettavissa muistiinpanoista yhä uudelleen. Menetelmän mukaan 
aikuinen kirjoitti vihkoon havaintoja yhdestä ennalta sovitusta lapsesta 
kerran päivässä. Käytimme havainnoimalla saatua tietoa kasvatuskeskuste-
luissa vanhempien kanssa ja koko ryhmän toiminnan suunnittelussa niin, 
että toiminta vastasi paremmin lasten kehityksellisiä tarpeita. Myöhemmin 
tarkensimme havainnointia niin, että havainnoiva aikuinen ei osallistunut 
havainnoitavaan tilanteeseen vaan kirjasi asioita ulkopuolisena. 

Jatkossa tavoitetta muutettiin vielä niin, että havaintoja kirjattiin 
kaksi kertaa viikossa päivittäisen havainnoinnin sijaan. Havainnoimme 
lapsia esiopetuksensuunnitelman mukaisesti: keskityimme vahvuuksiin, 
mielenkiinnonkohteisiin, ominaiseen tapaan toimia, päivittäistoimintoihin, 
sosiaalisiin taitoihin, motoriikkaan, työskentelytaitoihin sekä kielellisiin 
ja matemaattisiin taitoihin. Tämän lisäksi kolmesta lapsesta kirjattiin 
erillisiin vihkoihin havaintoja erilaisista päivittäisistä tilanteista. Näistä 
kolmesta lapsesta kirjaaminen onnistui kohtalaisesti, mutta halusimme 
kirjattua tietoa myös muista, joten päätimme kirjata havaintoja kaikista 
lapsista. Sovimme ennalta, mitä taitoja ja tilanteita havainnoisimme lapsen 
esiopetussuunnitelman pohjalta. 

Kun havainnoimme lapsen sitoutuneisuutta leikkiin ja muuhun toi-
mintaan, apuna kokeilussa oli LIS-YC-kouluttajan antama tieto videoin-
nin tarjoamista mahdollisuuksista. Lapsiryhmän toimintaa videoitiin 
yhteensä noin puolentoista tunnin ajan, jonka jälkeen tiimin työntekijät 
katsoivat videon läpi ja keskustelivat havainnoistaan. Videolta kävi ilmi 
muun muassa kuinka eräs ryhmän lapsista jäi leikin ulkopuolelle useaan 
otteeseen; kaverit konkreettisesti käänsivät hänelle selkänsä ja puhuivat 
epäkohteliaasti. Mielestämme leikkiin sitoutumista oli helpompi arvioida 
kuin esimerkiksi pöydän ääressä tapahtuvaa toimintaa, joka saattoi olla 
esimerkiksi esikoulutehtävien tekemistä. 
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Tieto lasten välisistä sosiaalisista suhteista lisääntyi hankkeen aikana 
ja esimerkiksi leikin ulkopuolelle jääneet lapset huomioitiin nyt paremmin. 
Vaihtoehtoja näiden tilanteiden ratkaisemiseksi pohdittiin yhdessä lasten, 
vanhempien ja henkilökunnan kanssa. 

Ankkurit
Ankkurit on integroitu erityisryhmä. Koko vuoden jatkuneen kehittämi-
sen kohteena oli lasten pitkäkestoisen leikin tukeminen, dokumentoinnin 
harjoittelu ja oman työn arviointi. Tavoitteemme oli lisätä lasten leikistään 
saamia myönteisiä kokemuksia ja samalla kartuttaa tietoa lapsesta ja hänen 
tarpeistaan sekä pitää tämä tieto aktiivisena osana toimintaamme. Lisäksi 
tavoitteemme oli oppia havainnoimaan omaa toimintaamme ja tiedosta-
maan työmme vaikutus.

Aloitimme muuttamalla leikkitilojen ja leikkivälineiden sijaintia niin, 
että leikkitilanteista tulisi mahdollisimman rauhallisia, eikä leikin läpi 
kuljettaisi esimerkiksi hakemassa leikkivälineitä. Tarvittaessa aikuinen oli 
mukana ohjaamassa leikkiä. Havainnoimalla saimme tietoa lasten välisistä 
sosiaalisista suhteista ja leikkitaidosta yleensä. 

Seuraavassa kuussa syvensimme leikin tukemista. Kysyimme lapsilta: 
kenen kanssa, missä ja mitä he haluavat leikkiä? Laitoimme leikkivälineitä 
aiempaa runsaammin lasten ulottuville. Havainnointilomakkeen avulla 
mittasimme leikin kestoa, aikuisen tuen tarvetta, vuorovaikutusta ja 
sosiaalisia suhteita. 

Otimme käyttöön leikkitaulun, johon lapsi sai laittaa oman nimensä 
valitsemansa leikin kohdalle. Tämä johti siihen, että lapset suunnittelivat jo 
etukäteen, mitä ja kenen kanssa he leikkisivät, ja näin leikin aloittaminen 
helpottui. Sovimme yhdessä etukäteen tietyt piirustus- ja peli-iltapäivät, 
jolloin jokainen lapsi vuorollaan pelasi tai piirsi aikuisen kanssa. Leikkien 
jakaminen pieniin soppiin antoi leikkirauhaa ja pidensi leikin kestoa. Myös 
piirustus- ja peli-iltapäivät paransivat leikkirauhaa lapsien jakautuessa 
tasaisesti pöydän ääreen ja muihin leikkeihin. Aikuisen tuki paransi 
leikkeihin keskittymistä ja leikki alkoi sujua myöhemmin ilman aikuisen 
ohjausta. Aikuisen roolin merkitys kasvoi uudelleen, kun ryhmään tuli 
kolme uutta lasta. 

Aikuisten välinen keskustelu sekä toiminnan tietoinen suunnittelu 
että toteuttaminen lisääntyivät hankkeen aikana. Oman toiminnan vai-



106   

kutusten pohtiminen ja mahdollinen toiminnan muuttaminen lisääntyi 
myös. Oman työn arvioinnista tuli entistä tietoisempaa. 

Meritähdet
Meritähdet on 3–5-vuotiaiden lasten ryhmä. Kehittämistehtävänä oli 
lasten havainnoiminen ja havaintojen kirjaaminen. Aloitimme päivittäisen 
toiminnan yleisellä havainnoinnilla. Rajasimme havainnoinnin kohteen 
lasten sisäleikkeihin. Tavoitteena oli, että jokaisesta lapsesta kirjattaisiin 
viikoittain ainakin yksi havainto ruutuvihkoon. Kartoitimme myös lasten 
kaverisuhteita ulkoleikeissä: kuka leikkii kenenkin kanssa, leikkiikö yksin 
ja vaihtuuko kaveri usein. Seuraavaksi keskityimme havainnoimaan leikin 
sisältöä ja kulkua tarkemmin eli miten lapsi sitoutuu leikkiin ja millaista 
vuorovaikutusta leikissä on. 

Opiskelijoiden kanssa yhteistyönä laadittua, yleiseen havainnointiin 
tarkoitettua lomaketta käytettiin ennen viisivuotiaiden kehu-keskusteluja 
sekä ennen kaikkien lasten kasvatuskeskusteluja. Opiskelijoiden kanssa 
tehtävä yhteistyö oli etenkin alussa hyvin vaativaa. Tämä pakotti meidät 
pohtimaan ja keskustelemaan paljon siitä, mitä me haluamme, miten me 
näemme oman ryhmämme toimivuuden, miten lapset ja oman työmme. 
Keskustelu oli antoisaa ja vahvisti yhteistä näkemystämme.

Muokkasimme kehittämistehtäväämme pitkin vuotta, jotta löytäisim-
me juuri meidän tiimillemme sopivan ja toimivan tavan havainnoida lapsia. 
Kehittämishankkeen aikana huomasimme, että kiireisen arjen keskellä oli 
helpompi ja nopeampi kirjata havaintoja suoraan havainnointilomakkeelle 
kuin kirjoittaa vapaamuotoisia lauseita vihkoihin. 

Simpukat
Simpukoissa on 3–5-vuotiaita lapsia. Kehittämishanke oli kiinnostava 
tilaisuus oppia uutta. Tavoitteemme pysyi pääsääntöisesti samana koko 
projektin ajan; pyrimme siihen, että jokainen omahoitaja kirjaa ylös yhden 
havainnon jokaisesta lapsestaan viikoittain. Havainnoinnin kohde tarkentui 
hiljalleen. Aluksi havainnot saivat koskea mitä vain lapsessa: yleisiä havain-
toja tai tarkempia kuvauksia toiminnasta, mutta myöhemmin tarkensimme 
havainnoinnin kohteeksi ulkoleikit ja loppujen lopuksi pienryhmätoimin-
nan. Pienryhmätoiminnassa pyrimme keskittämään havainnointia lapsen 
henkilökohtaisen Vasun tavoitteisiin. Kirjaamalla havaintoja saimme tietoa, 
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miten kukin lapsi oli kehityskohteissaan edistynyt. Esimerkiksi alkusyksystä 
muutamilla lapsilla oli vaikeuksia odottaa vuoroaan pienryhmätoiminnan 
aikana, mutta keväällä oman vuoron odottaminen jo onnistui. Toisena 
esimerkkinä lapsi, joka leikki aina yksin tai seuraili muita, mutta pääsi 
aikuisen kannustamana mukaan yhteisleikkeihin. 

Projektin myötä opimme havainnoimaan enemmän, keskustelemaan 
havainnoistamme ryhmän aikuisten kesken runsaammin ja näin tietä-
myksemme lapsista laajeni. 

Suomi toisena kielenä -opetus
Päiväkodissamme järjestetään suomi toisena kielenä -opetusta viidelle 
lapselle kahdesta eri päiväkotiryhmästä. Opetus tapahtuu pienryhmässä 
ja siitä vastaa suomi toisena kielenä -lastentarhanopettaja. Kehittämis-
hankkeessa tavoitteena oli kielenkehityksen tasapuolinen, järjestelmällinen 
havainnointi ja dokumentointi sekä lapsen osaamisen ja kielen kehityksen 
arvioinnin selkiyttäminen. Käyttöön otettiin reissuvihkot, joihin opettaja 
kirjasi havaintoja lapsen kielenkehityksestä. Vihkojen lisäksi havainnointia 
selkeytti opiskelijoiden laatima lomake S2-tuokioita varten. Lomaketta 
muokattiin vielä hieman ja se liitettiin osaksi reissuvihkon täyttämistä. 
Opiskelijat myös kävivät havainnoimassa ja videoimassa ryhmän toimintaa. 
Tavoitteena oli havainnoida kuukausittain leikkitilanteita ja kirjoittaa ylös 
lasten kertomia tarinoita muun muassa saduttamalla heitä. 

Havainnointi ja dokumentointi selkiytyivät hankkeen aikana ja niitä 
toteutettiin aiempaa järjestelmällisemmin ja monipuolisemmin. Kaikesta 
dokumentoinnista oli paljon apua lapsen kielitaitoa arvioitaessa ja sen kautta 
toimintaa suunniteltaessa. Reissuvihko helpotti tiedonkulkua tiimeihin 
sekä oman työn dokumentointia ja arviointia. Lisääntyneen dokumen-
toinnin hyödyn huomaaminen on saanut minut jatkamaan jo rutiiniksi 
muodostunutta lomakkeen ja reissuvihkon käyttöä. 

Mutkia matkassa
Kehittämishanke vaati paljon aikaa, paneutumista, ajatuksia, oman am-
mattitaidon hyödyntämistä ja keskusteluja, joissa jokaisen mielipide tuli 
huomioida. Kaikille tiimeille yhteinen ongelmakohta oli ajanpuute, joka 
johtui muun muassa henkilökunnan poissaoloista sairauden, lomien tai 
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koulutusten vuoksi. PDCA-lomakkeen täyttäminen tuntui myös aluksi 
vaikealta ja aikaa vievältä. 

Projekti edellytti voimia ja ponnisteluja. Tavoitteisiin pyrkiminen 
vaati kärsivällisyyttä ja pitkäjänteistä työskentelyä. Kehittämishankkeen 
aikana jokaisessa tiimissä oli yksi tai kaksi opiskelijaa, jotka yhteistyössä 
henkilökunnan kanssa laativat muun muassa havainnointilomakkeita tii-
mien käyttöön. Yhteistyö opiskelijoiden kanssa vei omalta osaltaan aikaa, 
mutta toisaalta avasi myös uusia näkökulmia työhömme. 

Tämä on meidän yhteinen juttu
Osallistuminen kehittämishankkeeseen ja koko henkilökunnan yhteiset 
metroillat lisäsivät tiimien välistä keskustelua. Yhteenkuuluvuuden tunne 
kasvoi pohtiessamme yhdessä oman toimintamme kehittämistä. Kaikki 
olivat mukana yhteisessä keskustelussa ja saivat tuoda oman mielipiteensä 
heti esiin. Uskallettiin myös myöntää, että välillä olo tuntui kuin oltaisiin 
ammeen pohjalla ja etsittäisiin pääsyä pinnalle. Toisinaan metro meni 
ohi ja kovaa, mutta yhdessä pohtien pääsimme taas takaisin kyytiin ja 
oikealle raiteelle. 

Ohjaajalta saimme paljon kannustavaa ja myönteistä palautetta, kuten 
myös vinkkejä ja neuvoja miten edetä. Meille jäi tunne, että saimme tehdä 
kehittämistyötä omien voimavarojemme mukaisesti, eikä epäonnistumisista 
tarvinnut kantaa huonoa omaatuntoa.

Parasta oli, että havaintojen kirjaaminen lisäsi yksilöllistä tietoa lapsista. 
Havainnoiminen toi näkyväksi myös lapset, jotka muuten olisivat helposti 
jääneet vähemmälle huomiolle. Ryhmän toiminnan suunnittelussa voitiin 
nyt paremmin ottaa huomioon jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet, tiedot 
ja taidot. Havainnoimalla ja dokumentoimalla saatu tieto toimi kasva-
tuskeskustelujen pohjana lasten vanhempien kanssa ja sitä kautta asioita 
myös kirjattiin lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Kehittämishanke lisäsi runsaasti pedagogista keskustelua erilaisista 
tilanteista ja ongelmakohdista. Tapa havainnoida ja dokumentoida oli 
toteutettavissa ja siihen sitouduttiin, koska lähtökohtana oli lasten ja tii-
mien oma tarve. 

Hankkeen lopulla havainnointi oli jo luonteva osa työtämme, jota 
jokainen teki automaattisesti koko ajan. Silmät kiinni ei voi kulkea ja jo-
kaisella lapsella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Kehittämishankkeen 
myötä havaintoja tehtiin suunnitelmallisemmin ja ne kohdistettiin tiettyihin 
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osa-alueisiin, havainnot dokumentoitiin joko kirjallisessa, kuvallisessa tai 
äänitallenteen muodossa. Kehittämishankkeeseen liittyvät koulutukset 
havainnoinnista ja LIS-YC-menetelmästä koettiin hyvänä tukena käy-
tännön työhön. Videon käyttöä havainnoinnin ja dokumentoinnin apuna 
sekä oman työn arvioinnissa käytetään varmasti jatkossa vielä enemmän. 

Metromatkamme kohti parempaa osaamista ja ammattitaitoa jatkuu 
hankkeen jälkeenkin; välitavoitteita tulee ja niitä saavutetaan, mutta lopul-
liseen määränpäähän tuskin koskaan päästään. Olemme ylpeitä matkasta 
ja oppimastamme, tästä on hyvää jatkaa. 
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Oivallusten virrassa

päiVäkoti haVukka; pirjo salonen 

Kehittämistoimintamme lähtökohdat
VKK-Metro-hankeen alkaessa päiväkodissamme oli noin 130 lasta, jotka 
iän ja lapsilukumäärän mukaisesti toimivat seitsemässä eri ryhmässä. Meitä 
varhaiskasvattajia oli yhteensä 22, kolme tai neljä kussakin lapsiryhmässä. 
Päiväkodin jokainen tiimiryhmä osallistui kehittämishankkeeseen. 

Ryhmissä itse valitut kehittämisaiheet perustuivat arjessa kohtaa-
miimme varhaiskasvatustyön haasteisiin ja mielenkiintomme kohteisiin. 
Kehittämisaiheiksi valikoitui 1) lapsen toiminnan ja leikin kehittäminen, 
johon keskittyi viisi ryhmää ja 2) kännykkäkameran käyttö dokumentoin-
nin ja arvioinnin tukena, johon keskittyi kaksi ryhmää. Yksi ryhmistä otti 
kehittämisen kohteekseen molemmat aiheet. Koko päiväkodin johtoaja-
tuksena oli pyrkimys päästä kehittämään varhaiskasvatukseen perustuvasta 
havainnoinnista, dokumentoinnista ja arvioinnista pedagogista jatkumoa 
varhaiskasvatustyöhömme. Keskustelevaan kehittämistoimintaan osallistui-
vat myös päiväkodin johtaja ja erityislastentarhanopettaja sekä päiväkodin 
ulkopuolelta yksikkömme kehittämistoiminnan ohjaaja Kati Takanen.

Työntekijöinä meillä oli monenlaisia koulutuksen ja elämänkokemuk-
sen muovaamia taustoja, joiden varassa tulkitsemme yhteistä kasvatus-
työtämme. Nämä ohjaavat toimintaamme arjen työssä. Parhaimmillaan 
monenlaiset näkemykset täydentävät yhteisen kasvatustyömme toteutu-
mista. Yhtälailla kokemuksesta tiesimme, kuinka tulkintaan perustuvat 
eriävät näkemykset lasten parhaasta ja työn sujuvuudesta voivat luoda 
käytännön työhön jännitteitä, joita olisi tärkeää pyrkiä avaamaan yhteisellä 
keskustelulla. 

Miten siis yhdessä voisimme pyrkiä pitämään ammattitaitoamme 
liikkeessä, jossa pienin askelin etenisimme kohti parempaa hyvinvointia 
lasten ja sen myötä myös aikuisten keskuudessa? Miksi olisi haasteellista 
tarkastella omaa ja yhteistä kasvatustoimintaamme ja pyrkiä irtaantumaan 
aikaisemmista käytännöistä? Ehkä meillä oli myös kaikilla kokemusta siitä, 
kuinka vanhasta on joskus vaikea luopua. Erilaisten mahdollisuuksien ja 
mahdollisuuksiin liittyvien valintojen huomaaminen saattaa hämärtyä, 
jos turvautuminen vanhaan toimintamalliin on itsestään selvä valinta. 
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Työn kehittäminen päiväkodin kasvattajatiimeissä

1. Lasten toiminnan kehittäminen
Peipposten ryhmässä (1–2-vuotiaat) kehitimme pienryhmätoimintaa. 
Koko ryhmän rinnalle halusimme luoda toimintatapaa, jossa vuorovai-
kutussuhteet mahdollistaisivat parempaa kohtaamista lasten keskuudessa 
sekä aikuisen ja lasten välillä. Aluksi pyrimme siihen, että ainakin kerran 
viikossa jokainen lapsi olisi jossain aikuisen suunnittelemassa pienryhmässä. 
Kirjasimme havaintoja lapsista ja toiminnasta. Muutoksella tavoittelimme 
jatkuvuutta toimintaan, johon aikuiset vähitellen sitoutuisivat. 

Pienryhmätoiminta lisäsi työmme mielekkyyttä. Lapset osallistuivat 
leikki-, askartelu- ja kirjapiireihin, joissa heille löytyi omia rauhallisia hetkiä. 
Syksyn pimetessä kehittämisen alkuinnostus pääsi hiipumaan. Pienryhmät 
joutuivat koetukselle aikuisten poissaolojen ja sijaisten aikana. Myös joulun 
aikaan kahden uuden pienen lapsen tarpeet nousivat huomion kohteiksi. 
Pienryhmätoiminnan aikana tapahtuvan havaintojen kirjaamisen koimme 
hankalaksi. Jäimme miettimään yhteisestä keskustelusta noussutta ajatusta: 
voisiko kameran kuvalla auttaa tai korvata dokumentointia? Pienryhmä-
toiminnan toteutumisen myötä arki sujui paremmin. Lapset nauttivat 
työrauhasta, kuten aikuinenkin saadessaan keskittyä pieneen ryhmään.

Sirkkujen ja Tinttien ryhmissä (2–3-vuotiaat) valitsimme yhteisen kehittä-
misaiheen. Pohdimme kuinka voisimme luoda lasten leikille toimivampia 
toteutumisen mahdollisuuksia. Aikuisten luomien perinteisten arjen rutii-
nien hallitsevuuden sijaan pyrimme suuntaamaan ajatuksia siihen, kuinka 
voisimme huomioida erilaisia leikkijöitä, kuten tulisiko meidän ohjata lapsia 
ja kuinka, millaiset tilat ja millainen aika tai ajankohta voisi olla käytös-
sämme? Arjesta ilmaantui kuitenkin yhteisen työn kompastuskiviä, joten 
käytännön kehittämistyössä leikki jäi elämään taustalle. Painopisteemme 
asetettiin arjen sujuvuuden kehittämiseen lasten perushoidon tilanteissa. 
Päiväjärjestyksen kiireiseen suorittamiseen pyrimme luomaan vaihtoehtoja 
porrastamalla lasten siirtymistä toiminnasta toiseen. Mietimme tarkoituk-
senmukaista toimintaa sekä aikuisen paikkaa ja tehtävää siinä. Vaihtoehtona 
pohdimme myös, että osa lapsista voisi jatkaa leikkejään sisällä toisten 
lasten ulkoillessa. Etenimme pienin askelin, herkästi ja horjahdellen eteen, 
taakse. Toisten lasten leikit saivat jatkua samalla, kun toiset hoitivat WC-
toimintoja ja pukivat kahden–kolmen lapsen ryhmissä. Vähitellen syntyi 
kiireettömyyttä, joka ei enää perustunut nopeaan suoritukseen siirtää iso 
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joukko lapsia yhtaikaa ulos. Aikuiset voivat kuunnella lasten tarpeita, 
keskustella ja ohjata lapsia yksilöllisemmin. Lapset saattoivat tutkia esiin 
tulevia haasteita, ja heidän keskinäinen kanssakäymisensä sujui aiempaa 
rauhallisemmin. 

Menninkäisten ryhmässä (3–5-vuotiaat) kehittämistoimintamme kohdistui 
lasten leikeissä tapahtuvan vuorovaikutuksen havainnointiin. Havain-
noimme, miten lapset pääsivät mukaan leikkeihin tai miten he ohjautuivat 
niihin sekä miten leikki sujui. Kirjasimme havaintoja havainnontivihkoon. 
Aluksi meille syntyi yleiskäsitys leikkijöistä, heidän suosimistaan teemoista 
ja toverisuhteista. Vähitellen huomasimme, että kaikki ei näyttäydy ihan 
yleiskäsityksemme mukaisesti. Havainnoinnin avulla saimme tarkemman 
kuvan lasten vahvuuksia. Yllättäen huomasimme myös alistavaa vuoro-
vaikutusta sellaisten tovereiden keskuudesta, joiden yhteisleikin olimme 
luulleet tasapuoliseksi. 

Kehittämistoiminnan myötä havainnointi saavutti aikaisempaa syvem-
män merkityksen. Havaintojemme mukaan leikki ilmeni enemmän lapsen 
sisäisenä prosessina, vaikka ulospäin toiminta saattoi näyttää vaatimatto-
maltakin. Leikkiin sitoutuessaan lapsi uppoutui tekemiseensä. Hän tutki, 
kokeili ja teki havaintoja. Sitoutuminen näkyi lapsen ilmeissä ja keskitty-
misessä. Lapsi sääteli leikkiään itse intensiteetin vaihdellessa. Sitoutuminen 
syntyi, kun lapsi oli aidosti kiinnostunut tekemisestä ja saattoi vapaasti 
valita sopivan leikkitoverin. Oivalluksemme kiteytyi ajatukseen, ettemme 
voi vaatia lapselta sitoutumista, vaan luoda sitoutumiselle olosuhteita. 

Vuoden vaihteessa aikuisen vaihtuminen, lomat ja muut poissaolot hor-
juttivat ryhmän kehittämistoimintaa, kunnes yliopisto- ja AMK-opiskelijat 
videoivat keväällä lasten leikkitoimintaa ja ryhdistivät taas huomioitamme. 
Myönteisenä koimme kehittämisaiheen virittämät yhteiset keskustelut 
ryhmän aikuisten välillä. Tulevaisuudessa toivoisimme keskustelujen yhä 
lisääntyvän. 

Esiopetusikäiset toimivat 12–13 lapsen kotiryhmissä. Pandojen ja Jää-
karhujen yhteinen kehittämistehtävä kohdentui leikin mahdollisuuksien 
kehittämiseen esiopetuksessa. Prosessin kulussa meidän aikuisten huomio 
kiinnittyi kahdeksan pojan pulmiin liittyä toimintaan ja ikätovereiden 
joukkoon. Aluksi ohjasimme poikia toimimaan yhdessä pöytäpelien parissa. 
Myöhemmin pojat rohkaistuivat pelaamaan ja leikkimään vahvempien 
leikkijöiden tuella. Edelleen he kuitenkin tarvitsivat aikuisen ohjaavaa 
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apua esimerkiksi siinä, miten fyysisesti liitytään tovereiden kanssa yhtei-
sen tekemisen pariin. Yhdistely hyvien leikkijöiden kanssa edisti leikkiin 
kiinnittymistä. Edistyminen näkyi ensin sisätoiminnassa. Vähitellen to-
verisuhteiden kehittyminen kannatteli osallisuutta, vuorovaikutusta sekä 
leikkien ja pelien sujuvuutta myös ulkoilussa. Pienissä ryhmissä meillä 
aikuisilla oli enemmän aikaa kuulla lasta ja tehdä lapsista havaintoja. 

Molempien esiopetusryhmien osalta leikin sisältö ja vuorovaikutus-
suhteet kehittyivät vuoden aikana huimasti. Lasten luovuudelle annoimme 
tilaa päivärytmistä, tiloista ja ajasta. Näin leikkijät pääsivät paremmin 
rakentamaan leikin sisältöön jatkuvuutta ja moninaisuutta sekä liittämään 
toiminnan kulkuun lisää osallistujia. Lapset nauttivat pitkäkestoisista 
omin ajatuksin toteutetuista leikkiprojekteistaan. Näitä olivat esimerkik-
si siivofirma, lääkärikeskus, teatteri, käärmekauppa ja kauneussalonki, 
jonka rinnalle rakentui pankkiautomaatti. Lapset kehittivät palveluitaan 
asiakaslähtöisesti liittämällä niihin muun muassa asiakaspalautteen ja 
huomioimalla ilta-aukioloikoja. Leikkiin tarvittavat välineet ja puitteet 
lapset askartelivat ja rakensivat itse. Lasten omatoimisuus, luovuus ja 
kokonaisvaltainen oppiminen kehittyivät leikkiteeman myötä. Aikuista 
tarvittiin myötäelämään ja mahdollistamaan lasten ideoiden virtaa.

2. Kännykkäkameran käyttö dokumentoinnin ja arvioinnin tukena
Kolme päiväkodin ryhmää kehitti kännykkäkameran käyttöä dokumen-
toinnin ja arvioinnin tukena. Alkuun yksi kunkin ryhmän aikuisista 
keskittyi opettelemaan kameran käyttöä ja tiedoston hallintaa. Ajankäyttö 
mietitytti henkilökuntaa. Vähitellen kuitenkin useat aikuisista hallitsivat 
kännykkäkameran käytön. 

Kokeilu synnytti uusia ideoita. Kamerasta tuli osa arkea, ja uusi väline 
halutaan säilyttää kehittämisen välineenä jatkossakin. Näkemystämme 
kännykkäkameran käyttömahdollisuuksista syvensi vielä lastentarhanopet-
taja Mikko Mäkelän vierailu päiväkodissamme. Myös lasten vanhemmat 
ovat suhtautuneet hyvin myönteisesti kuvien käyttöön. 

Peikkojen (3–5-vuotiaat) ja Oravien (4–6-vuotiaat) ryhmissä aikuiset ku-
vasivat aluksi lasten leikkitilanteita. Lähetimme kuvia koteihin ajatellen, 
että lapset kertoisivat kotonaan kuvien tapahtumista. Kaikkia perheitä 
emme kuitenkaan tavoittaneet kuvien pariin. Molempien ryhmien osalta 
mietimme, miten voisimme tukea kuvien merkityksen avautumista las-
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ten vanhemmille. Lisäksi ajan käyttö tuotti pulmia. Ratkaisuja haimme 
rajaamisesta ja erilaisten vaihtoehtojen kokeiluista. 

Peikoissa kuvasimme lasten leikkitilanteita, päiväkodin tapahtumia ja 
retkiä. Opimme sekä kuvaamaan että käsittelemään kuvia. Vanhemmille 
kuvat ja video-otokset ovat tuottaneen iloa. Erään lapsen perheen kanssa 
teimme yhteistyötä, että lapsi kertoisi kuvien tapahtumista omalla äidin-
kielellään. Jatkossa haluaisimme välittää perheille tietoa pedagogisesta 
toiminnastamme digitaalisena portfoliona. Kuvien avulla kertoisimme, mitä 
taitoja olemme harjoitelleet ja kuinka menetelleet erilaisten toimintojen 
parissa, kuten esimerkiksi liikunta, askartelu ja leikki. 

Oravissa kuvaamien kohdistui retkiin, päiväkodin tapahtumiin ja viikon 
henkilöön. Viikon henkilöstä välittyi kuvaa koko päivän varrelta. Mukana 
oli myös video-otoksia. Ryhmäämme kuului useita lapsia, jotka tarvitsi-
vat tukea kielen kehitykseen ja hyödynsimme kuvia kerronnan tukena. 
Perheiden kanssa sovimme, että osa lapsista kertoo kuvien välityksellä 
päivän tapahtumista kotiväelle. Kotiväki puolestaan tuki lapsen kerrontaa 
jäsentävillä kysymyksillään. 

Sirkkujen ryhmässä otimme aluksi lapsista enimmäkseen yksilökuvia. 
Vähitellen siirsimme kuvaamisen painopistettä ryhmän toimintaan. Lähe-
timme kuvia perheille myös ryhmän yhteisistä teemoista. Kameran käytön 
kokeiluista heräsi meille monenlaisia ideoita. Digitaalisen portfolion avulla 
voisimme välittää perheille pedagogista näkemystämme. Portfoliossa aja-
tukset siitä, miksi ja mitä teemme esimerkiksi leikin ja liikunnan osalta 
täydentyisivät lasten kuvilla, jotka kertoisivat miten toimimme. Ideoita 
syntyi myös kuvien käytöstä Vasu-keskustelujen virittäjänä, jolloin esi-
merkiksi kaksi kolme kuvaa lapsesta voisivat herättää yhteistä keskustelua. 
Viikoittaisissa ryhmäpalavereissamme kuva on jo alustanut yhteistä kes-
kusteluamme siten, että kukin valitsi lasten leikkitilanteesta tai leikkijästä 
itselleen kuvan, josta halusi jakaa ajatuksia kollegan kanssa. Keskustelu 
kuvasta avasi tarkastelukulmaa oman toimintamme arvioinnille. 

Hämmennyksen maisemissa
Kehittämistoiminnan lähtökohtana olivat kunkin kasvattajatiimin omat 
tarpeet. Olimme uuden asian edessä, hyppäämässä prosessiin, ”metron 
kyytiin”, jossa itse tuli tunnistaa ja löytää työn kehittymiseen liittyviä 
tarpeita; toteuttaa omaa kehittämistyötä ja arvioida toimintaa. Pitkin 
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matkaa maisemissa vilahteli hämmennystä, väsymystä, evvk:ta, mutta 
myös innostuksen kipinöitä ja puhtia. Alkuinnostuksen maisemissa syntyi 
suuriakin toiveita. Tuliko meille nyt mahdollisuus tarttua tosi toimiin ja 
saattaa isojakin asioita työssämme kuntoon? Ohjaaja kyllä puhui pienistä 
askelista. Joskus ne tahtovat jäädä suurten alle. 

Kuinka kehittämistoimintaa tehdään? Välillä tuntui, etten saa edes 
perusajatuksesta kiinni. Sitten taas yhteisellä ihmettelyllä ymmärrys kehit-
tämisen ydinajatuksesta selkeni yksinkertaisena ja kirkkaana. Hienoa, kun 
joku meistä huomasi avata hämmennystään ja uskalsi kyseenalaistaa koko 
jutun: ”Miksei me voida tehdä työtämme ilman kehittämistä, kun joka 
tapauksessa pyrimme tekemään parhaamme?” – Kysymykset käynnistivät 
ajattelua ja toivat erilaisia näkökulmia tarkasteluun. Mitä se tarkoittaa, 
kun ”teemme parhaamme”? Onko meillä lainkaan samanlainen käsitys 
parhaasta ja siitä, kenen parasta me toiminnallamme luomme? Miten voi-
simme päästä lähelle yhteistä ymmärrystä samalla, kun meillä on asioille 
niin monenlaisia merkityksiä? 

VKK-Metron käynnistämä toiminta saatteli meidät sen toiminnoista 
kaikkein vaikeimman pariin, jossa yhteistä työtä rakennetaan dialogissa 
työtovereiden kanssa. Säännöllinen kokoontuminen tuki metron kulkua. 
Dialogissa kuuntelemisen taito on meille kaikille haasteellista. Pelkkä 
kuuleminen ei vielä riitä, asiaa tulisi myös ”funtsata” – mitä toisen sanoma 
voisi oman tai ryhmäni toiminnan kannalta tarkoittaa, voisiko sanomassa 
olla myös aineksia oman asenteeni muotoutumiseen. Osallistujat tuovat 
keskusteluun oman näkemyksensä. Näkemyksestä voi etsimällä muotoutua 
yhteistä ja jaettua ymmärrystä. Voisiko yhteisen etsiminen auttaa meitä 
hyppäämään sellaisen metron kyytiin, jolla olisi yhteinen suunta? Maise-
mat vilistivät matkan varrella. Epäilyksetkin palasivat mieleen. Aika ajoin 
ihmettelin, mitä hyötyä tästä on? Mihin hyöty kohdentuu? 

Joskus metro syöksyi tunneliin, jossa työvuorojen vankka asema hallitsi 
sen kulkua. Arjen vauhdissa ja maisemien hämärtyessä oli vaikea erottaa 
mistä käsin perustehtävämme muotoutuu. Missä määrin työmme ohjautuu 
aikuisten työvuoroon perustuvista tarpeista ja missä määrin lasten tarpeista 
käsin? Mistä käsin työn sujuvuutta määritellään? Käsityksemme saattavat 
ajan myötä pelkistyä arjen toimintaa ohjaaviksi itsestään selviksi tavoiksi 
ja rutiineiksi. VKK-Metron myötä dialoginen toiminta työtovereiden, 
ohjaajan ja ulkopuolisten koulutusten kanssa pysäytti meidät sopivasti ja 
hämmensi hämmennystämme.
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Mikä voisi muuttua lasten näkökulmasta? Tultuani tietoiseksi omas-
ta ja toisten osallisuuden merkityksestä dialogisessa toiminnassa, voin 
ehkä ymmärtää sen tarpeellisuudesta myös lapsen kannalta. Miten voisin 
mahdollistaa parempaa osallistumista lasten keskuuteen niin, että hekin 
voisivat rakentaa merkityksiään toistensa keskusteluista? Miten voisin 
toimia niin, että lapsen tuottamat ideat tulisivat entistä paremmin esiin 
ja jatkaisivat kasvuaan heidän keskuudessaan. Millaista ohjaajan roolia se 
minulta edellyttää? Miten dialogia voitaisiin lasten kanssa kehittää, miten 
sitä tuetaan ja pidetään yllä sekä millainen dialogi olisi mahdollista ja ketkä 
dialogiin osallistuisivat? 

Kehittämistoiminnan myötä taivuimme ”paremmin tietäjän” roolista 
kuulemaan ja näkemään lasta. Yhteinen ponnistus auttoi meitä kurkis-
tamaan entistä syvemmälle omaan ja yhteiseen työhömme. Tavoitanko 
sieltä lapsen näkökulmaa, joka voisi antaa tekemisilleni suunnan? Voinko 
etukäteen tietää tai edes aavistaa, mitä siinä maisemassa tulee vastaan? Jos 
lakkaan kyselemästä ja kurkistelemasta, voin ajautua luulemaan, että oma 
tapani toimia on juuri se oikea. Teenkö vai kuvittelenko silloin tekeväni 
parhaani? 

 Ei kysyjälle
 aina valmiita vastauksia.
 vain hento valonsäde
  vain valon aavistus.
  Ja raolleen jätetty ovi.
  Etäällä. 

Maaria Leinonen
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Alle kolmevuotiaiden liikuntaa päiväkoti Tilhessä

päiVäkoti tilhi; tarja sipilä

Lähtötilanne
Halusimme Tilhessä kehittää alle 3-vuotiaiden liikuntaa. Olimme osallistu-
neet kahtena edellisenä vuotena fysioterapeutti Riitta Bousninan pitämään 
Helsingin koillisella alueella toteutettuun liikuntaprojektiin, mutta pro-
jekti ei käytännössä juurikaan näkynyt lasten arjessa. Henkilökuntamme 
piti kuitenkin tärkeänä lisätä ja kehittää pienten lasten liikuntaa, joten 
tähän haluttiin paneutua edelleen. Halusimme lisätä lasten arkiliikuntaa 
ja kehittää samalla ohjattuun liikuntaan joustavia toimintatapoja, jotka 
tukisivat juuri näiden lasten kehitystä. VKK-Metro-hanke tuntui sopivalta 
kannustimelta liikunnan kehittämiseen. Mukaan hankkeeseen lähtivät 
Tilhen molemmat alle 3-vuotiaiden ryhmät: Peipot ja Pääskyset.

Miksi muutos?
Henkilökunta oli kokenut liikunnan ohjaamisen ja jumppahetkien pitä-
misen raskaana käytännön järjestelyjen vuoksi. Jumppapäivä oli kiireinen, 
sillä molemmilla pienten ryhmillä oli sama salipäivä, eikä jumppahetkiä 
juuri suunniteltu yhdessä. Aikatauluja ja käytännön järjestelyjä oli yritetty 
aikaisemminkin sovittaa yhteen, mutta käytännössä toimivaa systeemiä 
ei ollut saatu aikaan. Lasten arkiliikunnan mahdollisuudet olivat myös 
vähäiset. Lasten järjestelmällinen havainnointi oli myös jäänyt vähälle, ja 
sitä haluttiin nyt kehittää.

Toteutus
Alkusyksystä kartoitimme lähtötilannetta videoimalla ja havainnoimalla 
lapsia: millaisia lapsia ryhmissä on tänä vuonna, mitä jumpassa tehdään nyt, 
millaiset ovat resurssit ja mitä kannattaisi tehdä toisin kuin aikaisemmin. 
Kartoituksen pohjalta suunnittelimme kiinteät jumpparyhmät lapsille 
lasten iän, taitojen ja persoonallisuuden mukaan. Jumpparyhmissä rikottiin 
normaalit ryhmärajat, eli samassa jumpparyhmässä oli lapsia päiväkodin 
molemmista alle 3-vuotiaiden ryhmistä. Näin saatiin muodostettua las-
ten ja toiminnan kannalta mielekkäitä ryhmiä, joissa lapset olivat ikä- ja 
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kehitystasoltaan suunnilleen samassa pisteessä. Jumpparyhmiä muodostui 
yhteensä viisi: kaksi isojen ryhmää, kaksi pienten ryhmää ja vauvaryhmä.

Suunnittelimme havaintojen pohjalta pääpiirteet tulevalle liikunta-
ohjelmalle. Havaintojen perusteella päätimme, että tänä vuonna jumpassa 
harjoiteltaisiin tasapainoa sekä oman kehon ja tilan hahmottamista. Pi-
dimme näitä taitoja tällä hetkellä lasten kehityksen ja liikkumisen kannalta 
tärkeimpinä ja niiden harjoitteluun halusimme varata kylliksi aikaa ja 
mahdollisuuksia. Suunnitelmiin jätettiin myös väljyyttä ja jouston varaa, 
jota käyttäisimme tilanteen niin vaatiessa. Päätimme myös, että suunni-
telmaa voidaan tarvittaessa muuttaa lasten tarpeiden mukaan.

Teimme liikuntasuunnitelmat kirjallisina, jotta kaikki tiimien jäsenet 
tietäisivät, mitä jumpassa on tehty. Jumppapäivän arkea helpottamaan pää-
timme tiimeissä, että jumppapäivänä ei ulkoilla aamupäivällä, vaan koko 
toiminta-aika on varattu liikunnalle. Jumpparyhmien järjestys ja aikataulut 
laitettiin seinälle kaikkien nähtäville, jotta jokainen tiimin jäsen tietäsi 
mitä seuraavaksi tapahtuu. Kaikki lapset vaihtoivat jumppavaatteet heti 
aamupalan jälkeen, jotta jatkuva pukeminen ja riisuminen eivät rasittaisi 
liikaa työntekijöitä. Näiden varsin yksinkertaisten käytännön järjestelyjen 
avulla jumppapäivään saatiin sujuvuutta, eikä henkilökunta enää kokenut 
jumppapäiviä liian kuormittavina.

Alkuun vain molempien ryhmien opettajat suunnittelivat ja ohjasivat 
liikuntaa, mutta myöhemmin kaikki tiimien jäsenet osallistuivat liikun-
nan suunnitteluun ja jumppahetkien vetämiseen. Jumppatuokioissa oli 
aina mukana kaksi vetäjää, yksi työntekijä molemmista ryhmistä. Jumpat 
videoitiin pääsääntöisesti aina, mutta käytännössä videoiden katselu ja 
havaintojen purku sekä kirjaaminen jäivät vähälle. 

Tavoitteena oli myös ottaa ulkoliikunta osaksi lasten ohjattua liikuntaa, 
ja suunnittelimme loppukevääksi liikuntaleikkejä ulos. Liikunta oli tänä 
vuonna myös koko päiväkodin yhteinen teema, joten liikuntaa käsiteltiin 
kuukausittain myös talon yhteistoimintapäivissä, joihin osallistuivat kaikki 
päiväkodin lapset ja henkilökunta. Yhteistoimintapäivien teemoina olivat 
esimerkiksi kaikkien liikuntavälineiden tuominen tutuksi tai talvinen ul-
koliikunta. Keväällä teimme koko talon yhteisen kevätretken Myllypuron 
Liikuntamyllyyn.
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Lopputulos
VKK-Metro-projektin avulla saimme aikaan muutoksia lasten liikunnassa ja 
arjen käytännöissä. Jumppapäivät ovat muuttuneet aiempaa sujuvammiksi 
ja selkeämmiksi. Myös henkilökunnan asenne liikunnan ohjaamiseen 
on muuttunut selvästi myönteisemmäksi ja yhdessä sovituista suunnitel-
mista onnistutaan pitämään kiinni entistä paremmin. Lapset odottavat 
jumppapäiviä, ja kaikki lähtevät mielellään jumppaan. Jumpparyhmät 
ovat toimineet hyvin. Lasten on ollut helppo toimia omissa ryhmissään 
ja lasten liikuntataidot sekä kyky toimia pienryhmissä ovat kehittyneet. 
Myös pienimmät lapset ovat saaneet ohjattua liikuntaa ja lopulta kaikki 
uskalsivat touhuta suuressa salissa.

Saimme toteutettua paljon, mutta monta asiaa jäi myös tekemättä. 
Lasten arkiliikunnan lisääminen jäi vähälle, ja ympäristön muokkaaminen 
lasten liikuntaa tukevaksi jäi odottamaan toteuttamistaan.

Videoiden katseluun ja havaintojen purkuun jäi myös aivan liian vä-
hän aikaa. Emme ole kuitenkaan unohtaneet näitä asioita vaan jatkamme 
työskentelyä niiden parissa tulevalla toimintakaudella. Suunnitelmissa 
onkin tarkoitus ottaa havainnointia entistä enemmän osaksi toimintaa ja 
kehittää arjessa toimivia havainnointikäytäntöjä – sekä panostaa siihen, 
että havainnointiin löytyy tarvittaessa myös aikaa ja voimavaroja.

Jälkikäteen ajatellen VKK-Metro-hankkeessakin olisi molempien 
ryhmien yhteistä suunnitteluaikaa voinut olla enemmän, ja tiimien kaikki 
jäsenet olisivat voineet olla alusta asti enemmän mukana suunnittelussa. 

Vaikka emme saaneet toteutettua kaikkia suunnitelmia, projekti on 
vaikuttanut selkeän myönteisesti ryhmiemme toimintaan. Ryhmien väli-
nen yhteistyö on muuttunut entistä joustavammaksi, mutta myös oman 
ryhmän sisällä yhteinen suunnittelu on lisääntynyt. Tätä kautta ilmapiiri 
tiimissä on muuttunut myönteisemmäksi, ja henkilökunnan oma innostus 
on välittynyt lapsiin asti.
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Suahan tiiä, kahtokeehan Saanan tämän vuojen rojekti 
– tekemistä vaille valamis

päiVäkoti saana 
satu ruotsalainen ja jonna siVonen

Eräänä päivänä päiväkoti Saanan esikouluryhmässä vietettiin syntymäpäi-
viä ja vieraaksi saapui rokkimummo. Hänet oli kutsuttu paikalle, koska 
syntymäpäivät vietettiin rokkiteemalla. Mummo oli pukeutunut suuriin 
tummiin aurinkolaseihin ja hänellä oli siisti rokkikampaus. Syntymä-
päiväsankarin kunniaksi pistettiin kasaan rokkibändi, mikä oli tietysti 
myös rokkimummon mieleen. Bändi soitti useammankin äänekkään ja 
vauhdikkaan kappaleen.

Rokkimummo kuuli, että samalle iltapäivälle oli suunniteltu VKK-
Metro-palaveri ja päätti jäädä paikalle saadakseen selville, mitä VKK-Metro-
hanke päiväkoti Saanassa tarkoittaisi. Kohta Seppo Harras – ups – Seppo 
Sarras saapuikin – tavanomaisesti akateemisen vartin myöhässä – ja palaveri 
pääsi alkamaan. Totta kai ensin syötiin palaveripullat ja ne maistuivat 
myös Sepolle. Vähän Seppo ensin katseli alta kulmain rokkimummon 
ulkoasua, mutta oli herrasmies, eikä kohteliaisuuttaan maininnut mitään 
asiasta. Kokouksen edetessä rokkimummo halusi esittää monia kysymyksiä 
mukana olleelle henkilökunnalle. Vastauksia antoivat erityisesti Kemp-
painen ja Moilanen, Savosta kotoisin olevat työntekijämme. Kemppainen 
ja Moilanen ovat taitavia tarinankertojia ja ovat usein vetäneet yhteisiä 
lauluhetkiä koko päiväkodin väelle.

ROKKIMUMMO: Miks te halusitte VKK-Metron 
tsekkausdaagikseksi, mitä te halusitte saada tältä proggikselta?
Kemppainen: Päiväkotimme varhaiskasvatussuunnitelmassa painotamme lapsen 

hyvinvointia. Myö ollaan käytetty arjessa erlaisia havainnointimenetelmiä, 
jotka ovat antaneet olleellista tietoa lapsen tuen tarpeesta ja kehityksen vai-
heista. 

Moelanen: Myö ollaan tiimien kanssa keskusteltu ertyisesti siitä, miten havainnoin-
nista saatu tieto hyöjynnettään arjen ratkaisuissa, toiminnan suunnittelussa 
ja oppimisympäristön rakentamisessa, kuinka toiminnan ja arvioinnin kehä 
saataisiin totteutummaan kaikkien lasten kohalla. 
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Monet haasteet on tehny työstä sirpaleista ja yhtäläiset tavotteet työllemme 
eivät oo riittävän jäsentynneitä. Esimerkiks ryhmissä käytetään usseita erlaisia 
havainnointilomakkeita. Havainnointi arjessa on satunnaista ja sille jiä liian 
vähä aikoo. Kehittämiskeskusteluissa on tullu esille tarve kehittää toiminnan 
suunnittelua, ettei se olis niin sattumanvaraista. Arviointi on ollu kehittämis-
kohteena jo kauan, mutta siihen ei oo löytyny toimivia käytäntöjä. 

Kemppainen: Kehittämiskohteeksemme valitsimme havainnoinnin ja dokumen-
toinnin kehittämisen ja siitä saatavat tiion siirtämisen arkeen toiminnan suun-
nittelun ja oppimisympäristön kehittämisen tueks. Haluamme löytää tähän 
selkeen rakenteen ja johonmukaset menetelmät.

ROKKIMUMMO: Ihan magee juttu! Te ootte funtsinu tätä ihan 
simona! Mites teiän VKK-Metro-proggis lähti etenemään?
Moelanen: Aluksi kartotettiin päiväkotimme tarpeet ja huomattiin, että meijän 

menetelmillä saahaan paljon tietoo lasten kehityksestä. Kieltaion kehitystä 
seurataan jo hyvissä ajoin, koska asiakaskuntaamme kuuluu paljon kakskie-
lisiä asiakasperheitä. Neuvolan kanssa tehhään yhteistyötä ertyisesti kolme- ja 
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viisvuotiaien kohalla. Esiopetusikäisillä on hyvin toimiva yhteistyö koulun 
kanssa. Kouluun välitettään runsaasti tietoo lasten taioista ja tuen tarpeesta. 
Tarkotuksena on löytää havainnointiin toimivat mallit ja siksi oli syytä arvioi-
da käytössämme olevia havainnointilomakkeita.

Kemppainen: Tämän jälkeen lähimme miettimään, miten saisimme enemmän tie-
too lapsen omasta toiminnasta ja leikistä. Myö haluttiin enemmän tietoo siitä, 
miten arki meillä sujjuu ja mitä kaikkee sellasta tapahtuu, mitä myö ee tulla 
ajatelleeks. Ensimmäinen tehtävämme olkin kertoo toiselle mahollisimman 
tarkasti joku päivän tapahtuma, jonka toinen sitten kirjotti ylös. Tarinoita 
kerättiin neljä viikkoo ja niitten kautta tehtiin paljon havaintoja omasta toi-
minnastamme.

Moelanen: Myö haluttiin saaha mukkaan myös lasten näkökulma ja seuraava vaihe 
olkin 3–5-vuotiaiden Mukkavaaran ryhmässä seurata lasten leikkiä ja ottaa 
siitä valokuvia. Vatikurun esikouluryhmässä valittiin satuja, jotka ensin luet-
tiin ja sitten leikittiin roolileikkinä. 

Kemppainen: Tästä myö ruettiinkin miettimään, miten saaha kaikki nämä havain-
not käyttöön ja näkyväksi lapsen arjessa. Miten hyöjyntää kaikkee sitä tietoo, 
mitä myö havainnoijaan lapsesta? 

ROKKIMUMMO: Onks VKK-Metro-hanke tuonu mitään uusia 
tuulia teiän daagiksen äksöniin?
Moelanen: No ihan ensinnäki myö haluttii semmoset vuosympyrät meidän talloon. 

Teimme vuosympyrät erikseen alle 3-vuotiaille, 3–5-vuotiaille ja esikouluikä-
sille. Vuosympyrät suunniteltiin toiminnan suunnittelun, havainnoinnin ja 
arvioinnin tueks. Vatikurun ja Mukkavaaran tiimeissä keskusteltiin, mitä 
vuosympyrän tulisi sisältää, jotta se tukisi arjen rakenteita. Pienen alustuksen 
jälkee myö esiteltiin kehittämispäivänä keväällä idea koko talolle ja saatiinkin 
hyvä keskustelu aikaseks. 

Myö haluttiin kaikkien ikäryhmien kasvattajien tueks selekeen rakenteen ja 
sovitut käytännöt havainnoinnista eli miten ja millon havainnoiaan, jotta siitä 
tulis suurin hyöty siihen arkeen. Sitten voidaan tehä johtopäätökset, arviointi ja 
tarvittavat muutokset toimintaan ja toimintaympäristöön. Tarkotus ol sijottaa 
er tyyppiset havainnoinnit vuoden kulkuun siten, että tarvittava ja riittävä tieto 
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on saatavilla oikeeseen aikaan. Vuosympyrät työstettiin selkeeseen muotoon 
ja koottiin muukin saamamme aineisto ryhmien työtä tukemaan. Osaltaan 
materiaali tullee toimimaan myös uusien työntekijöienkin perehytyksen apuna. 

Vuosiympyrän lisäks myö toivottiin, että päiväkodissa ois yhteinen havainnoin-
tilomakkeisto ja siinäkin päästiin ratkasuun että karsittiin jo olemassa olevaa 
materiaalia ja valittiin mitä 3–5-vuotiaiden ryhmissä ruvetaan käyttään ja pienet 
soveltaa sitten samoja metodeja 3-vuotiaidensa kanssa. Esikouluryhmällä taas 
oli entuudestaan jo niin paljon hommaa ja lomaketta, että ne sai sitten luvan 
kanssa tehhä erilailla omat havaintonsa omilla lomakkeilla. Sitten myö vielä 
päätettiin että tehää semmonen yksi hauska haastattelu lapselle ennen vasu-
keskusteluita, jotta saadaan sitä lapsenki ääntä kuuluviin ja tätä sitten kanssa 
toteutetaan näissä 3–5-vuotiaiden ryhmissä ja pienten puolella isoimpien lasten 
kanssa. Haastattelun muokattiin mieleiseks kahesta vanhasta haastattelurungosta.

Kemppainen: Myö myöski haluttiin havainnoija nimeommaan lasten leikkiä ja 
hankkeen myötä meille tul mahollisuus tutustua LIS-YC-menetelmään lasten 
toimintaan sittoutumisen arvioinnissa. Talvella järjestetty koulutustillaisuus 
avasi silmämme havaitsemaan, kuinka lasten sitoutuminen ommaan toimin-
taansa vaihtelee. Ulkopuolisen silimin saattaa vaikuttaa, että kaikilla lapsilla 
on mielekästä tekemistä, mutta kun tilannetta ruppee tarkastelemaan vain 
yhen lapsen toiminnasta käsin, tilanne on aivan toinen. Osa lapsista ei ole 
yhtään sittoutunut toimintaansa.

Moelanen: LIS-YC-menetelmässä havainnoijaan lasten toiminnasta tunnusmerkke-
jä, joitten avulla sittoutuneisuutta voijaan arvioija. Tämän jälkeen tarkastel-
laan LIS-YC-asteikon viittä tassoo. Sittoutuneisuuen tunnistamiseksi mene-
telmässä havainnoijaan lasten keskittymistä leikkiin, kuinka paljon laps on 
valamis käyttämään energiaa leikkimiseen, kuinka monmutkasta ja luovaa 
lapsen leikki on, kuinka intensiivisiä lasten ilimeet ja elleet on ja kuinka sin-
nikkäästi laps yrittää päästä yl etteen tulevista vaikeuksista.

Kemppainen: Kun havainnot lapsen leikkiin sittoutumisesta on tehty, voijaan arvi-
oija, mille LIS-YC-asteikon tasolle se sijottuu. Tasoja on yhteensä viis. Tasolle 
yks luokitellaan laps, joka ei tee juuri mittään. Hän vaan istuu ja kattelee ym-
pärilleen. Se ei johu lapsen taioista, häntä vaan ei sillä hetkellä kiinnosta tehä 
mittään tai hän on keskittyny ommiin ajatuksiinsa. Tassoo kaks edustaa toi-
minta, joka keskeytyy jatkuvasti. Laps leikkii ja toimii normaalisti, mutta vä-
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lillä siihen tullee lyhyempiä tai pijempiä katkoksia. Vaihtoehtosesti saattaa olla 
niin, että laps toimii ruttiininommaisesti, eikä se vastaa lapsen taitoja. Tasolla 
kolome laps on jo enemmän tai vähemmän jatkuvasti keskittynyt leikkiinsä 
tae muuhun toimintaan. Laps on kuitenkin heti valamis keskeyttämmään toi-
mintansa, kun jottain mielenkiintosempaa ilmaantuu. Tasolle kolome voijaan 
myös luokitella hyvinkin intensiivinen toiminta, joka keskeytyy jatkuvasti. 
Tasolla neljä laps on sittoutunu toimintaansa jo vähintään puolet tarkkailuun 
käytetystä ajasta ja se vaikuttas olevan hänelle hyvin tärkeetä. Laps saattaa olla 
hyvin keskittynyt pitkäkestoseen toimintaan, mutta jos siitä puuttuu mon-
mutkasuus, se luokitellaan tasolle neljä. Tasoa viis kuvastaa pitkäkestonen, 
intensiivinen ja keskeytymätön toiminta. 

Moelanen: LIS-YC-menetelmässä on ajatuksena kuvata lapsen leikkiä tae muuta 
toimintaa viteolle ja sen jälkeen tehhä johtopäätökset leikkiin sittoutumisesta. 
Viteo rajjaa kaiken muun toiminnan ympäriltä pois, joten lasten sittoutumista 
on helppo tarkastella. Olleellista on ymmärtää, ettei arvioi lasta sinänsä tai 
lapsen tassoo. Menetelmän on tarkotus kertoo jottain olleelista toiminnasta. 
Asteikkoo voi myös olla helepompi käyttää kolmitasoisena. Kun olimme ai-
kamme harjotelleet menetelmän käyttämistä, huomasimme, että sen käyttä-
minen on arjessa mahollista ilman kuvvaamista. Jatkuva lasten leikin seuraa-
minen tuokin havaintoja, joitten avulla taas on mahollista muokata päiväkoin 
toimintaa enemmän yksittääsen lapsen tarpeeta vastaavaksi. Jos työ haluutte 
lukkee menetelmästä lissää kattokkee googlesta ja pankee hakusanaks lisykki.

ROKKIMUMMO: Te taiatte olla ihan tärinässä tästä LIS-YC:istä! 
Ootteks te paljo joutunu veivaamaan tätä LIS-YC:iä ja miten se 
on skulannu teillä täällä arjessa?
Kemppainen: LIS-YC:in tuoman kokemuksen perusteella päästiin kiinnostavaan 

keskusteluun varhaiskasvatussuunnitelmista, niissä on leikki nostettu yheks 
keskeisimmistä toimintatavoista. Kun lapsen sittoutumisessa huomataan 
puutteita, kannattaa arvioia, onko kysseessä lapsen oma pulma, vai liittyykö 
ongelma tillaan, ajankohtaan, ohjaukseen, välineisiin tai johonkin muuhun 
toimintaan. Johtopäätösten jäläkeen voidaan tehhä tarvittavat muutokset.

Meillä ol tulossa koko työyhteisön kehittämispäivä, jossa perehyttiin koko 
työyhteisön kanssa opittuihin menetelmiin. 
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Moelanen: Opettelimme siis LIS-YC-menetelmää koko työyhteisön voemin. Leik-
kitilanteiden kattominen ja arvioiminen ol antosaa ja aiemmin huomatun 
toiminnan arvioinnin puutteen takia päätimme ottaa menetelmän käyttöön 
koko talon välineeks. Jatkossa myö on suunniteltu, että ainakin kerran ke-
vväällä ja kerran syksyllä käätetään muutama päivä lasten leikin kuvaamiseen 
ja havaintojen tekemiseen. LIS-YC:in oppiminen toi arkeen uuenlaisen tavan 
havainnoia lasta ja kuvattu materiaali kertoo paljon, se auttaa huomaamaan 
arjen lomassa uusia asioita. 

ROKKIMUMMO: Millaisia arkisia tilanteita ootte tsekannu VKK:n 
myötä ja miten?
Kemppainen: Iha ekaks Mukkavaaran ja Vatikurun ryhmissä on kokkeiltu työka-

verin huastattelua. Kävimme läpi aina jonkin tilanteen tai tuokion ja toinen 
kerto sen omin sanoin ja toinen kirjas ylös. Näitä huastatteluja tehtiin muuta-
ma. Huastattelussa käv ilimi mitä tapahtuu joissain tietyssä siirtymätilanteessa 
tai tuokiossa, mikä kuvio toistuu kerta kerralta, miten ite toimii tilanteessa 
ja miten lapset. Jos huastatteluja jatkais tiiviisti, totesimme että pitemmällä 
tähtäimellä tämä olis erittäin hyöyllistä. Asioita läpkäymällä tilanteien jälä-
keen selviää aika paljon sellasta, mitä ei siinä arjen tilanteessa het ite huomoo.  
 
Mukkavaarassa seuraavana kokeilussa oli valokuvista sadutus. Myö otettiin 
lasten leikkitilanteista noin puolen tunnin tai maksimissaan tunnin ajan in-
tensiivisesti valokuvia jotka tulostettiin ja het samana päivänä tai seuraavana 
aamuna käytiin lasten kanssa läpi, mitä leikissä ol tapahtunu. Kuvista sadut-
tamisesta sai aeka paljon irti ja lapsen oman kerronnan kautta tul essiin pal-
jo sellasiakin leikin juonenkäänteitä, joita aikuinen ei ees tajua nähä. Toenen 
menetelmä ol aikuisen huastattelu kuvasta. Kun aikunen ol tunninkin verran 
seurannu suljetussa tilassa tietyn lapsiryhmän leikkiä ilman keskeytyksiä, ol 
helppo kirjata omia havaintoja lasten touhuista. Siinä tul hyvin esille jokasen 
rooli leikissä, kuka toi omasta elämästään leikkiin jotain mukaan, kuka ol pas-
siivisempi ja tyyty seuraamaan muita, kuka taas johti leikkiä. Tämä tietenki 
vaati aikaa ja rauhaa yhelle työntekijälle olla vain havainnoimassa, irti muun 
ryhmän toeminnasta. Valokuvaus ol mielenkiintoista, mutta kuvien tulostus 
ol työlästä ja aikaa vievää.

LIS-YC-menetelmään liittyen suatiin yheks päiväks henkilön VKK-hankkeesta 
kuvvaamaan arkeemme ja lasten vappaata leikkiä. Päivä toimi nimellä LIS-YC-
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työpaja. Myö käätiin iltapäivällä läp kuvattua materiaalia ja pohimme lasten 
sittoutuneisuutta toimintaan. Videokuva anto ihan uuen näkökuluman. On er 
asia olla läsnä tilanteessa reaaliajassa, kuin että katot kuvaruu’ulta tietyn lapsen 
leikkiä, iliman häiriötä. Kuvattu materiaali ol arvokasta ja selvis kuinka tärkeetä 
on palata arjen leikkitilanteisiin jäläkikätteen, uuestaan ja uuestaan.

Moelanen: Vatikurun esopetusryhmä on hyvin enerkinen, joten havaitsimme mo-
nenlaisia liikunnallisia leikkejä ja useammalla lapsella ol selkeesti halu ja kiin-
nostus harjotella sirkustemppujen avulla oman roppansa hallintaa. 

Toenen ryhmämme kiinnostuksen kohe on ollu majojen rakentaminen. Siihen lap-
set on jaksanu syventyä joka päivä yhä uuelleen ja havaitsimmekin, kuinka 
paljo majat on kehittyny talaven aikana. Niistä tullee kerta kerran jäläkeen 
yhä hienompia ja innokkaimmat jaksavat epäonnistuessaan korjata majan yhä 
uuelleen ja uuelleen. 

Sitte myö kokeiltiin semmosta, että valittiin lasten kanssa satuja ja leikkittiin 
ne sadut läpi sitte roolileikkinä. Lapset ol jaettu pienempiin ryhmiin ja osan 
kanssa käätettiin käsnukkeja ja osan kanssa leikittiin satu muuten läpi. Luetut 
sadut innosti leikkimään. Aikuinen ol leikissä mukana ja tek samalla havaintoja. 
Huomattiin, että ykskin satu riittää leikin materiaaliks.

Pitkin talavee lapsia havainnoiessamme valitettavasti huomasimme, että muu-
tamalle lapselle on vaikee sittoutua mihinkään tekemisseen pitemmäks aikaa. 
He tarkkailevat koko ajan mitä muut tekkee ja puuhailevat samalla omiaan, eli 
oovat enemmän sittoutuneita tarkkailemmaan tilannetta kuin toimimaan itte. 
Samalla hyö vaativat paljon huomiota aikuisilta. 

ROKKIMUMMO: Ai te ootte lähteny ottamaan fotoja noista 
kersoista! Entä ootteks te ollu kimpassa jonkun muun 
daagiksen kanssa?
Moelanen: Yhteistyötä on ollu kyllä. Myö saanalaiset ollaan jotenkin oltu vähän 

huonoja pitämään yhteyttä muihin päiväkoteihin internetin kautta. VKK-
hankkeen puitteissa olis ollu mahollisuus käyä läpi ajatuksia ja jakkaa koke-
muksia VKK:n omien sivustojen kautta. Myö päätettiinkin, että halutaan 
nähä muita kasvotusten. 
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Orientaatioseminaarissa ryhyttiin solmimaan suhteita päiväkoti Ruskeasuon 
johtajan kanssa ja viimein sitte kymmenes helemikuuta saanalaiset marssi in-
nossaan Helsingin toiselta laialta Ruskeasuolle. Siellä meitä ol vastaanottamassa 
päiväkoin johtaja ja joukkio työntekijöitä. Ootimme aika jännityksellä tätä 
tappaamista, koska ol mukava kuulla minkälaisten kysymysten äärellä toinen 
päiväkot painiskel.

Kemppanen: Piästiin sitte istumaan päiväkoti Ruskeasuon kahvihuoneeseen ja 
johtaja alotti tappaamisen kertomalla päiväkoin aktiivisen oppimisen peri-
aatteista, jonka kaatta hyö pyrkii lapslähtösempään toimintaan. Meille myös 
esiteltiin vuoskello ja avattiin päiväkoin toimintaa. Syy, miksi myö haluttiin 
alunperin lähteä Ruskeasuolle, ol samankaltainen hanke. Meillä Saanassa koi-
tetaan hakkee havainnointimenetelmiä, joien kautta havainnointi tulis luon-
nolliseks osaks arkee ja hyötysimme siitä toiminnassa. Ruskeasuolla tahottiin 
kehittää leikin havainnointia, tietää lapsen kiinnostuksen kohteista ja orasta-
vista taioista. Kerroimme omista havainnointimenetelmien kokeiluista ja mikä 
on tuntunu hyvältä ja mikä huonolta. Ruskeasuolaiset esittelivät myös omiaan 
ja olkin hauska kuulla kuinka erlaisia juttuja he ol tehny. 

Ol mielenkiintoista kuulla, että vaikka hanke eros kummallakin päiväkoilla 
hieman, samoja tunteita ja vaiheita käytiin läpi. Hankkeen aikana molemmat 
päiväkoit olivat kokenu onnistumisen hetkiä ja välillä taas teki tiukkaa suaha 
kaiken muun kiireen keskellä aatukset kirkkaiks, että mitä myö nyt tässä ol-
tiinkaan taas tekemässä. Meille tuli helpottunu olo, kun sai kuulla, että emme 
toellakaan ole olleet yksin ongelmiemme kanssa. Kaikki käy läp tietynlaista 
prosessia, missä välillä kaikki sujuu kuin rasvattu ja tullee ahaa-elämyksiä. 
Välillä taas tuntuu että jotkut kokeilut havainnoinnista jää toellakin vain ko-
keiluks ja sitten pittää taas miettiä uuestaan mikä olis se meille parhaiten sopiva 
havainnoinnin menetelmä. 

Suatuamme lopuks vielä esittelykierroksen päiväkoilla, piätimme jatkaa yhteis-
työtä kevväällä ja kutuimme Ruskeasuon porukan kylläilemmään huhtikuussa 
Saanaan. Ruskeasuon työntekijöitä saapuikin sitten visiitille ja nyt ol puolestamme 
meiän tehtävä esitellä vuosympyrämme ja talomme toimintaperiaatteita ja jakaa 
ajatuksia hankkeesta, olihan taas par kuukautta vierähtäny eellisestä vierailus-
ta ja jonkin verran ol ehtinyt tapahtua tällä aikavälillä. Yhessä pähkäilimme 
VKK-Metron kirjallisen tekstin tiukkaa aikataulua ja söimme omenapiirakkaa.
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Ollaan koettu että tämä yhteistyö on ollu aika mukavata, kahen Helsingin 
päiväkoin yhteistyö, joka alkoi hankkeen tiimoilta. On hyvä nähä välillä mi-
ten muissa taloissa toimitaan, ihan er puolella Helsinkiä ja erlaisella alueella. 
Vierailut olivat mukavia ja antosia ja perinnettä vois vielä jatkaa ens syksynä 
uuella tapaamisella ja tehä tapailuista jatkumo. Olis kiva tietää miten VKK-
Metro-hanke on kantanut hedelmää Ruskeasuon päiväkoissa ja mitkä tuulet 
täällä Saanassa oikein puhaltelee.

ROKKIMUMMO: Onks mediat tai muut tahot ollu kiinostuneita 
teiän duuneista?
Moelanen: On totta ihmeessä! Lastentarhalehessä ol päiväkotimme johtajan Auli 

Mäenpään ja toesen eskouluryhmän lastentarhanopettajan Tarja Thacin huas-
tattelu. Siinä kerrottiin ylleisesti, mitä VKK-Metro päiväkoissamme pittää si-
sällään ja kuinka työmenetelmien kehittäminen selkiittää päiväkoin rytmiä ja 
eistää samalla myös työhyvinvointia. Havainnointiin suahaan lissää jämäk-
kyyttä ja voemoo myös arjen työssä jaksamisseen.

Kemppainen: Washington DC:stä suatiin arvovaltasia vieraita Bruce-Monroe at 
Park View Elementary Schoolista. Koulun johtaja Dr. Marta Palacios ja opet-
taja Lynn Hommeyer olivat errään mualiskuisen iltapäevän meiän vieraana. 
Vieraamme olivat tutustunneet ensin yhteen keskustan päiväkottiin ja sen to-
emintaan ja tulivat sitten meille, koska hyö halusivat vierailla jossain lähiöpäi-
väkoissa. Molemmat vieraamme olivat hyvin kiinnostunneita suomalaisesta 
päivähoiosta ja nimenommaan siitä, kuinka myö hoietaan kakskielisten lasten 
suomen kielen opetus. Toimintatapojen esittelyn lomassa ehittiin keskustella 
monet asiat maittemme historiassa ja nykypäivässä. Lisäksi näätimme ihan 
käätännössä, kuinka opetamme suomen kieltä kuvien ja leikkien avulla. Suo-
malainen ulukoilukulttuuri ja lasten avoimuus ja uteliaisuus herättivät ihastus-
ta vieraissamme. Vierailu onnistu uppeesti ja ”ylitti kaikki ootukset”, totesivat 
vieraamme mennessään. 
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ROKKIMUMMO: Ai kävi teillä Jenkeistä asti tyyppejä tsekkaa 
teidän toimintaa. Hei mitä starameininkiä! 
 
Mitä tästä eteenpäin, mitä funtsaatte jatkoa ajatellen?
Moelanen: Havainnoinnista on tullu osa arkista toimintatapaamme ja tavotteena 

on, että siitä suatu tieto siirtys luontevasti tiimin jäsenten käättöön ohjaamaan 
toemintaa ja suunnittelua. Tehtävänkuva on selekiytyny hajanaisten työn 
osien jäsentyessä kokonaisuueks. Myö ollaan opittu lissää havainnoinnista, 
dokumentoinnista ja arvioinnista ja nyt onkin haasteena saaha hyvä kehitys 
jatkumaan. Myö ollaan aika paljo tehty ajatustyötä hankkeen tiimoilta ja lä-
hetty rakentammaan yhtenäisiä tiedonkeruu menetelmiä ja jäsentynyttä aina 
yhden toimintakauen kestävää sykliä vuosiympyrän avulla. Meille on tärkeetä, 
että koko työyhteisö kokkee hankkeen tuomat asiat omikseen, koska ne ovat 
lapsen hyvinvoinnin kannalta olleellisia ja että päiväkoissamme kaikilla olis 
sama tieto ja ossaaminen ja yhtenäiset työtavat. 

Nyt sitte on edessä jännittävät paikat kun ensi syyskaudella aijotaan ottaa 
käyttöön meijän suunnittelemia ja tekemiä ympyröitä ja haastatteluita ja ha-
vainnointi menetelmiä. 

ROKKIMUMMO: Tuntuu siltä, että te handlaatte hyvin nää 
erilaisten kulttuurien kohtaamiset täällä Stadin idässä!
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Metro tuli, astukaa kyytiin 

hirsikallion päiVäkoti; eija kisaMaa-Mikkola

Kehittämishankkeemme aikana lasten saama tuki ja huomio kasvoivat 
mielestämme huomattavasti. Olemme oppineet huomioimaan ja tukemaan 
lapsia entistä yksilöllisemmin erilaisin pedagogisin tavoin ja tukimuodoin. 

Hankkeen kuluessa oivalsimme, miten tärkeää on havainnoida lapsia 
paljon ja monissa eri tilanteissa. Havainnoinneista saadun tiedon avulla 
meillä on mahdollisuus tulevaisuudessa entistä paremmin olla lapsille 
todella läsnä ja huomioida heitä yksilöinä lapsiryhmässä. 

VKK-Metro, mitä se on? 
Kuulimme VKK-Metrosta ensimmäisen kerran keväällä 2008. Se oli 
jotenkin kummallinen ajatus tuosta Helsingissä kulkevasta oranssista 
kulkuneuvosta, joka kiitää maan alla ja pulpahtaa välillä maan päälle. 
Kehittämishankkeen kulkua päiväkodissamme voi hyvinkin verrata met-
ron kulkuun. Välillä havainnointi ja tiedon kerääminen oli vaikeampaa ja 
sitten välillä helpompaa; vähän kuin metrotunneleissa olisimme kulkeneet. 

Kun aluksi etsimme tietoa hankkeesta, minkäänlaisia suoria vastauksia 
ei löytynyt. Tämä synnytti epätietoisuutta ja vastarintaa, koska ei tiedetty 
mihin oltaisiin ryhtymässä. 

Havainnointia ja dokumentointia, miksi? 
Kevään 2008 lopulla saimme tiedon, että meidän pieni ja tuore päivähoi-
toyksikkömme oli päässyt mukaan VKK-Metro-hankkeeseen. Tuntui, että 
vasta silloin havahduimme ajatukseen, että johonkin oltiin ryhtymässä. 
Mutta mihin? 

Kesä tuli ja kehittämishanke jäi hautumaan taka-alalle. Elokuun alussa 
2008, palattuamme kesälomalta, työyhteisömme oli muuttunut jonkin 
verran. Tiimijäsenet olivat vaihtuneet, joillakin työtehtävät olivat muut-
tuneet ja uusia lapsia tullut ryhmän jäseniksi. Jo nämä muutokset olivat 
haasteita, jotka piti hyväksyä ja joihin tuli sopeutua. Vielä Elokuun alussa 
olimme täysin unohtaneet sekä VKK-Metron että kehittämishankkeemme. 
Heräsimme todellisuuteen vasta huomatessamme, että metro vei meitä 
jo lujaa. Jotkut henkilökunnastamme oivalsivat heti kehittämistehtävän 
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tuomat hyödyt ja mahdollisuudet, mutta joillekin työyhteisön jäsenille 
kehittämishanke oli vieras ja hahmottui vaikeasti.

Kehittämishankkeen aikana pidimme metrotapaamisia, joihin osallis-
tuivat ohjaajan ja päiväkodin johtajan lisäksi tiimeistä lastentarhanopettajat 
ja lastenhoitajia. Tapaamiset pidettiin kerran kuukaudessa maanantaisin 
lasten lepohetken aikaan. 

Ensimmäisessä metrotapaamisessa keskustelimme kehittämisteh-
tävämme tarkentumisesta. Kaksi päiväkotimme ryhmää oli ottanut sa-
mat päätavoitteet, mutta myös omia alatavoitteita. Pilvenhattaroiden alle 
3-vuotiaiden ryhmällä pääpaino oli havainnoinnissa, dokumentoinnissa ja 
pienryhmätoiminnan kehittämisessä. Usvametsän 3–5-vuotiaiden ryhmän 
tavoitteeksi muodostui havainnoinnin, dokumentoinnin ja pienryhmätoi-
minnan lisäksi yhteisöllisyyden vahvistaminen. 

Elokuussa koimme, että meillä kaikilla oli erilaiset käsitykset havain-
noinnista ja dokumentoinnista sekä siitä, miten kehittäisimme pienryhmä-
toimintaa. Kenties suurin haaste oli tiedon puute. Kehittämishankkeessa 
lähdimmekin liikkeelle käytännöstä; meidän tuli itse pohtimalla ja ko-
keilemalla etsiä päiväkotiimme sopivat työtavat sen sijaan, että olisimme 
valmiista ohjeistuksesta katsoneet, miten kaikki tulisi toteuttaa. Laajemman 
kirjallisen aineiston etsiminen jäi työntekijöiden oman aktiivisuuden va-
raan. Se toi yhteisömme sisälle pientä kitkaa. Kaikki työntekijät eivät olleet 
valmiita etsimään tietoa ja pohtimaan omatoimisesti kehittämistyömme 
perusteita, vaan odottivat valmista materiaalipakettia. 

Onneksi pääsimme lokakuussa 2008 koko työyhteisönä havainnointi-
koulutukseen. Siellä kukin työntekijä sai tietoa ja varmuutta toimintaansa. 
Olimme ennen havainnointikoulutusta tehneet muutamia lapsihavain-
nointeja ja käyneet hieman läpi kokemuksiamme. Keskusteluissa tuli 
esille pelko siitä, ettemme ehkä osaisi havainnoida oikein. Vaikka me 
kaikki päivähoidossa työskentelevät kasvattajat tarkkailemme lapsia joka 
päivä ja joka hetki, haasteena olikin nyt se, miten saisimme havainnoinnit 
tietoisemmaksi osaksi pedagogista työtämme. Lisäksi askarrutti se, miten 
onnistuisimme jakamaan havainnoinneista saatua tietoa koko tiimille ja 
päiväkodille.

Syyskuun alussa meitä haastateltiin hankkeen alkutilanteen kartoit-
tamiseksi. Haastattelussa jokaisella oli mahdollisuus tuoda esille omat 
mielipiteensä, toiveensa ja odotuksensa sekä pelkonsa. Vaikka haastattelu-
tilanne oli avoin ja tuotti runsaasti pohdittavaa, koettiin, että ehkä joitain 
asioita jäi edelleen sanomatta.
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Syys-lokakuussa, saatuamme ensimmäiset PDCA-lomakkeet, koimme 
jälleen epätietoisuutta: mitä näihin pitäisi kirjoittaa ja miksi? Lomakkeisiin 
oli kuitenkin alkanut tulla kummasti tekstiä ja hankkeen edetessä PDCA:n 
merkityskin selkiytyi pikku hiljaa.

Mitä enemmän havainnoidaan, sitä paremmin osataan
Pohdimme vielä hankkeen alunkin jälkeen, mitä ja miten tuli havain-
noida sekä miten dokumentointi tapahtuisi. Kerrotaanko ympäristöstä, 
kirjataanko kaikki mitä lapsi tekee, sanoo tai näyttää? Tehdäänkö itse 
havainnointitilanteissa johtopäätöksiä lapsen toiminnasta ja kirjataanko ne 
jo havainnointilomakkeeseen? Näitä kysymyksiä pähkäilimme itseksemme, 
tiimeissä ja metrotapaamisissa. 

Vaikeimmaksi koimme sen, miten havainnointityö saataisiin linkitettyä 
arkityöhömme. Havainnoinnit eivät vielä olleet käytäntönä selkäytimes-
sämme, vaan koimme tehtävän ylimääräiseksi toiminnaksi ja siten riesaksi.

Tapaamisissa arvioimme tekemäämme ja suunnittelimme tulevia 
tavoitteita. Tapaamiset olivat rentoja hetkiä. Saimme niistä uutta pontta ja 
kykyä suunnata katseemme tulevaan. Koimme tapaamiset hyvin tarpeelli-
siksi. Ilman ohjaajan kanssa vietettyjä tuokioita emme varmastikaan olisi 
edenneet tavoitteissamme edes osittain aikataulussa, mutta ohjaaja osasi 
luotsata meitä etenemään sopivassa tahdissa ja voimavarojemme mukaan.

Itse emme aina osanneet määritellä tavoitteitamme selkeästi ja sopivalla 
tavalla. Halusimme enemmän ja nopeammin kuin mihin käytännössä 
kykenimme. Tästä tulikin turhautumista ja hanskat tiskiin -fiilistä. Oh-
jaajan käynti ja asioiden purku auttoivat löytämään majakan, joka näytti 
valoa pimeyteen. 

Syksyllä 2008 päiväkotimme kaksi työntekijää opiskeli työnsä ohella 
ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. He osallistuivat myös VKK-Metron 
tapaamiseen, jonka tavoitteena oli tiivistää yhteistyötä alan eri oppilaitosten 
kanssa. Siten päiväkotimme työntekijät olivat paikalla sekä opiskelijoina 
että kehittämispäiväkodin edustajina. Oli mielenkiintoista jakaa ajatuksia 
päiväkotien kehittämistehtävistä ja oppilaitosten opiskelijoiden linkitty-
misestä kehittämishankkeeseen. 

Joidenkin työyhteisömme jäsenten kanssa mietimme, miten saisimme 
kehittämishankkeemme näkyväksi lasten vanhemmille ja sukulaisille. 
Olimme syksyllä kertoneet vanhempain-illassa hankkeestamme, mutta 
muutoin teema jäi taka-alalle vanhempien kanssa keskusteltaessa. Syksyn 
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ja talven aikana kuvasimme kameralla erilaisia päivähoitopäivän tilanteita. 
Laitoimme kuvia esille ja teimme niistä pienimuotoisia valokuvanäyttelyjä. 
Näin saimme osaltaan välitettyä vanhemmille kehittämistehtävämme 
sisältöjä. 

Vuosi vaihtui ja olimme jo päässeet hyvään vauhtiin havainnoin-
nissa ja dokumentoinnissa. Pienryhmätoimintaa oli muokattu jo jonkin 
verran syksyn aikana ja koimme sen yhä ajankohtaisena ja tarpeellisena 
kehittämistehtävänä. Kykenimme jo havainnoinnin avulla löytämään 
toimintaamme liittyviä ongelmatilanteita ja lähdimme yhdessä pohtimaan 
muutoksia. Oli helpottavaa huomata, että hankkeen tuoman tiedon avulla 
pystyimme paremmin ratkomaan haastavia tilanteita ja ehkä myös ennalta 
ehkäisemään joitakin pulmia. 

Loppusyksy toi henkilökuntaamme muutoksia kahden työntekijämme 
vaihdettua työpaikkaa. Pohdimme, miten saisimme perehdytettyä uudet 
työntekijät kehittämishankkeeseemme. Koska muistimme hyvin, miltä 
itsestämme tuntui aloittaa uusi hanke, osasimme kenties antaa nyt uusille 
työntekijöille aikaa totuttautua projektiimme. Monesti tosin tuntui, että 
aikaa perehdyttämiseen oli vaikea löytää arjen vaatimusten keskeltä.

Tuumasta toimeen 
Jo keväällä saatoimme käyttää havainnoinneista nousseita tietoja toiminnan 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi hyödynsimme havainnointeja 
laatiessamme varhaiskasvatussuunnitelmia, kuten myös keskusteluissa 
lasten vanhempien kanssa. Olemme tukeutuneet havainnointeihin esi-
merkiksi tilanteissa, joissa olemme kuvailleet jollekin lapselle ominaista 
tapaa toimia tietyssä tilanteessa.

Havainnointeja tehdessään oppii jokaisesta lapsesta asioita, joita ei 
ehkä muuten olisi yhtä selkeästi huomannut tai ymmärtänyt. Oli hedel-
mällistä istua hiljaa paikallaan ja seurata, mitä lapsi tai lapsiryhmä teki. 
Havainnointitilanne saattoi olla lapsille aluksi outo, koska kasvattajan rooli 
havainnoijana poikkeaa hänen perusroolistaan ryhmässä. Myös kasvattajista 
itsestään havainnoijan roolin ottaminen saattoi tuntua vieraalta. Ajatuksia 
herätti se, miten paljon voi itse puhua, milloin tulisi olla hiljaa ja miten 
lasten aloitteisiin pitäisi suhtautua. 

Maaliskuussa 2009 päiväkotiimme tuli VKK-Metron varhaiskasvatuk-
sen maisteriharjoittelija kertomaan dokumentoinnista. Jäimme pohtimaan, 
miten voisimme kehittää dokumentointitapoja juuri meidän päiväkodissam-
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me. Näimme illan aikana hienoja esimerkkejä dokumentoinnin toteuttamis-
mahdollisuuksista. Itse saatoimme todeta, että meidän oppimismatkamme 
dokumentoinnin saralla on vasta aluillaan. Maaliskuussa päiväkotimme 
väki sai koulutusta myös LIS-YC-havainnoinnissa. Havainnointitapa he-
rätti paljon keskustelua ja syvensi tapaamme tarkastella lasten toimintaa 
entistä tietoisemmaksi. 

Huhtikuussa pidimme henkilökunnan kesken iltakokouksen, jossa 
kävimme yhdessä läpi havainnointilomakkeita. Jaoimme ajatuksiamme ja 
saimme enemmän tietoa tiimien tavoista kehittää toimintaansa. Totesim-
mekin illan jälkeen, että meidän pitäisi useammin kokoontua yhteen kes-
kustelemaan ja oppimaan toinen toisiltamme. Aikapula arjen eri tilanteissa 
on osaltaan estämässä yhteisten keskustelujen käymistä. Ainoa tilaisuus, 
jossa pystyimme purkamaan havainnointejamme rauhassa, oli tiimipalaveri. 
Tosin tiimipalaverinkin aika oli aina rajallinen. Asetimmekin seuraavan 
syksyn tavoitteeksi pyrkiä järjestämään tilanteita, jotka mahdollistaisivat 
yhteisen keskustelun niin tiimeinä kuin työyhteisönäkin. 

Tekstipajat olivat itselleni mukavaa vaihtelua ja kehittämishankkee-
seen liittyvää toimintaa. Vaikka kirjoittaminen jäi pääasiallisesti yhden 
työntekijän tehtäväksi, oli kaikilla päiväkodin työntekijöillä mahdollisuus 
kertoa ajatuksensa kirjoittamiseen liittyvissä asioissa. Kehittämishankkees-
sa mukana olleina tiedostamme nyt ajan ja voimavarat, jotka prosessin 
läpikäymiseen vaaditaan. Jälkeen päin on ollut hyvä huomata se hyöty 
ja tietotaito, jonka hankkeesta saimme. Lisäksi meille on kehittämisen 
pohjalta syntynyt tiedon ja kokeilun halu tulevillekin vuosille. 

Hankkeen aikana olemme saaneet uusia kokemuksia ja uutta tietoa 
lapsistamme sekä heidän toimintatavoistaan. Tämän avulla olemme toi-
vottavasti kehittyneet myös itse joustavammiksi ja ammattitaitoisemmiksi 
kasvattajiksi. Tästä on hyvä jatkaa ja suunnata katse tulevaisuuteen. 



135

Kuka, mitä, häh?

päiVäkoti tonttula; Maija-liisa oMwaMi 

Kuka, mitä, häh? Elokuussa 2008 tunnelma oli tämä Tonttulan päiväkodis-
sa, Helsingin Etelä-Haagassa. Osallistumisemme VKK-Metro-hankkeeseen 
oli varmistunut jo toukokuussa ja suuri osa henkilökunnasta oli saanut 
tutkimuksesta alustavaa tietoa. Silti keskuudessamme vallitsi epätietoinen 
ja suorastaan epäilevä mieliala: ”Mitä IHMETTÄ meidän tässä niinku 
pitäis kehitellä?” Nousimme Metro-junaan samalta asemalta, mutta osa 
meistä koki olevansa mukana vain siksi, ettei ollut muuta vaihtoehtoa. 

Tonttulasta kehittämistyöhön osallistui koko talo, eli silloiset kolme 
ryhmää: Kannonkolo, Sienitupa ja Hiidenpirtti – siten osallistuminen 
vaikutti 55 lapsen ja 12 aikuisen elämään. Vuoden 2009 alussa perustet-
tiin erillisiin tiloihin vielä yksi ryhmä, Peikonpesä, Laajasuontien toiselle 
puolelle. Peikonpesän kasvattajilla olisi ollut riittämiin työtä toiminnan 
käynnistämisessä ilman vauhdissa olevaan tutkimusjunaan hyppäämistäkin.

Sekä lapset että aikuiset olivat samassa tilanteessa: osa porukasta oli jo 
pitkään talossa olleita, osa vasta noin vuoden verran ja jotkut olivat aivan 
vasta-alkajia. Oli siis tärkeää löytää kasvattajille yhteiset suuntaviivat siitä, 
miksi, mitä ja miten Tonttulassa työtä tehdään – enää ei voitu pelkästään 
nojautua vanhoihin perinteisiin. Ja tähän tarkoitukseen hankkeeseen 
osallistuminen ja tutkimukseen kuuluva tavoitteiden asettaminen sekä 
työn arviointi olivat omalta osaltaan hyviä työvälineitä. 

Päämäärä löytyy, vaan miten käy liikkeen?
Kasvunkansioista ja niiden kehittämisestä oli Tonttulassa puhuttu maail-
man sivu, mutta mitään konkreettista asialle ei ollut tapahtunut missään 
vaiheessa. Lapsilla oli kyllä kansiot ja niissä aineistoa kenellä enemmän 
kenellä vähemmän, mutta se kaikki oli lähinnä vain lasten päiväkodissa 
tekemien töiden kronologista säilyttämistä ilman sen suurempaa ideaa. 
Siten ensimmäinen luonteva kehityskohteemme olikin kasvunkansiot.

Halusimme kasvunkansioiden tuovan esiin lapsen elämän Tonttulassa: 
miten hän toimii ja ajattelee, miten hänen itsetuntemuksensa kehittyy 
päiväkodissa vietettyjen vuosien aikana, millaisiin yhteisöihin ja kokoon-
panoihin hän kokee kuuluvansa, millaisista asioista hän on kiinnostunut, 
mitä ja miten hän oppii ja mitä haluaisi oppia. Kansioista voisi muodostua 
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myös yksi työväline päiväkodin ja vanhempien välisen kasvatuskumppa-
nuuden kehittämiseen.

Tuohon sangen kunnianhimoiseen tavoitteeseen pääsemiseksi tar-
vitsimme jatkuvaa lasten ja toiminnan havainnointia ja dokumentointia 
sekä lisäksi mahdollisesti jonkin konkreettisen tavan selkiyttää kansioiden 
sisältöä. Toiseksi pääkohteeksemme tulikin havainnoinnin ja dokumen-
toinnin kehittäminen siten, että se palvelisi sekä kasvunkansioiden sisältöä 
että ohjaisi meitä kasvattajia oman työmme suunnittelussa ja arvioinnissa.

Tonttulassa kehittämistyön vastuuryhmän muodostivat ryhmien neljä 
lastentarhanopettajaa, joista kaksi työskenteli Hiidenpirtissä, Kannon-
kolossa ja Sienituvassa yksi kummassakin. Suurimmaksi huolenaiheeksi 
nousi heti alussa päiväkodin muun henkilökunnan sitouttaminen mukaan 
tutkimukseen samoin kuin informaation kulun varmistaminen ja arjen 
työn organisointi niin, ettei tutkimuksen mukanaan tuoma lisätyö kävisi 
ylivoimaiseksi. Toisaalta totesimme vahvuuksiimme aina kuuluneen yh-
dessä tekemisen periaatteet ja julmetun periksi antamattomuuden – kun 
on johonkin ryhdytty, se halutaan viedä kunnialla loppuun saakka. Koko 
henkilökunnalta löytyy myös tahtoa tehdä työnsä ammattitaitoisesti ja 
halua kehittää sekä itseään että työtään. Kaiken kaikkiaan yleinen asenne 
alkuhämmennyksen jälkeen nousi lähtökohdiltaan plussan puolelle.

Liikkeelle lähdettiin haparoiden ja jokaiselle ryhmälle parasta reittiä 
etsien – jos nyt ei hiukset vauhdissa hulmuten, niin pientä tuulenvirettä 
tuntien kuitenkin! Pysyäksemme suunnassa ja saadaksemme rohkaisua 
pimeyden hetkinä, tarvitsimme ehdottomasti lähiohjaajamme Seppo Sar-
raksen järjen ääntä. Seppo pysyi tyynenä kaikkina niinä kertoina, jolloin 
kokoonnuttaessa ilmoitimme, että ”EI TÄSTÄTULE MITÄÄN, ME EI 
SAADA MITÄÄN AIKAISEKSI!!!” Sepon ansiosta aloimme pikkuhiljaa 
hyväksyä ajatuksen siitä, että pään sisällä tapahtuvat muutokset olivat kaiken 
muun kehittämisen perusta ja lähtökohta – silloinkin, kun itse jo odotimme 
itseltämme jotain konkreettista esiteltävää, kuten dokumentointitapojen 
hahmottumista ja kasvunkansioiden rakenteen selkiytymistä.

Tahroja paperilla
Jos asioiden kirjaaminen tuottikin meille hankaluuksia, niin puhetta 
riitti sitäkin enemmän. Asioita funtsattiin yhdessä ja erikseen; veivattiin 
edestakaisin, tsekattiin vaikutuksia ja duunattiin taas jatkotoimenpiteitä. 
PDCA-kaavakkeelle kirjoitettuna ajatuksemme tuntuivat kuitenkin usein 
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latteilta ja ylimalkaisilta. Vähitellen ymmärsimme, että tavoitteet piti 
räätälöidä ryhmäkohtaisiksi, eikä yrittää muokata kompromissia, joka 
sopisi yhtä hyvin tai huonosti joka ryhmälle. Tällä oivalluksella oli rat-
kaiseva merkitys käytännön työn kannalta – ryhmät alkoivat viimeinkin 
edetä sekä sitoutumisessaan yhteiseen kehitystyöhön että sen myötä myös 
käytännön toimenpiteissään. Oli jo korkea aikakin: olimmehan siirtyneet 
vuoden 2009 puolelle… 

Connecting people
Yksi uusi VKK-Metro-tutkimuksen mukanaan tuoma asia oli joka ryhmään 
jaetut kamerakännykät ConnectedDay-palveluineen. Alun epävarman 
hakemisen ja kuvien huonon laadun jälkeen kameroille alkoi löytyä ihan 
oikeaa käyttöä havainnoinnin välineenä. Kuvien ja videoinnin avulla 
dokumentoitiin lasten leikkejä: millaisia leikkejä leikittiin, missä tiloissa 
ja missä kokoonpanoissa. Sekä Kannonkolon että Sienituvan ryhmässä 
kuvaamista käytettiin kunkin lapsen kokonaisen päivän dokumentointiin 
alkaen siitä hetkestä, kun lapsi aamulla tuli paikalle aina kotiinlähtöön 
saakka. Hiidenpirtissä havainnoitiin kuvauksen lisäksi myös muulla tavalla 
ja kirjattiin muistiin lasten leikkejä. Halusimme nähdä, mitä tapahtuu, kun 
lapset kahden viikon ajan saivat täysin ilman aikuisen – edes piiloaikuisen 
– ohjausta valita leikkipaikkansa ja -seuransa. No, osittain poissaolojen 
takia havainnointiajasta tuli repaleinen ja se venyi kuukaudeksi, mutta sen 
avulla selvitimme muun muassa lasten sosiaalisia suhteita, päiväkodin tilojen 
käyttökelpoisuutta ja suosiota; lisäksi leikkien sisällön kautta tutkimme 
lasten kiinnostuksen kohteita. 

Yksi havainnoinnin ja kuvaamisen seurauksista oli, että kasvattajien 
ajatustyö lisääntyi – hiljaisina hetkinä sen surina oli miltei korvin kuultava. 
Pohdimme paljon, miten siirtäisimme havainnoinnista saamamme tiedon 
toiminnan tasolle; mitä meidän aikuisten tulisi tehdä ja miten toimia, 
jotta työllä olisi mahdollisimman myönteinen ja edistävä vaikutus lasten 
mahdollisuuksiin olla ja toimia Tonttulassa. 

Pohdinnan tuloksena syntyi erilaisia kokeiluja. Pienemmillä kokeil-
tiin muun muassa koko päiväkodin tilojen laajempaa käyttöä ja lisättiin 
pienryhmätoimintaa; hiidenpirttiläisillä muokattiin oppimisympäristöä ja 
monipuolistettiin päivittäistä toimintaa sekä haasteiden että vaihtoehtojen 
osalta. Tilojen käytön lisääntyminen sai aikaan myönteisen kierteen niin 
lasten toiminnan rauhoittumisessa ja leikkien sisältöjen rikastumisessa 
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kuin aikuistenkin mahdollisuudessa tehdä aiempaa tarkempia havaintoja 
lapsista ja heidän leikeistään. 

Varsinkin Sienituvassa ja Kannonkolossa on kuvaamisen vaikutus ollut 
vanhempien kanssa käytäviin keskusteluihin huomattava. Niihin on tullut 
uutta syvyyttä ja sisältöä; kuvien myötä vanhempien on ollut helpompi 
esittää kysymyksiä ja kasvattajien puolestaan kertoa esimerkiksi lasten 
leikkien ja sosiaalisten suhteiden kehittymisestä. Vuoden tapahtumiin 
on ollut helppo palata ja muistella lasten kanssa käytyjä keskusteluja tai 
vaikka retken vaikutusta lasten leikkeihin ja ajatuksiin.

Tie vie
Tätä kirjoitettaessa tutkimusvuosi on lopuillaan. Kuten kertomuksestamme 
ilmenee, matkamme oli polveileva ja välillä töyssyjä täynnä. Alkuperäinen 
tavoitteemme häämöttää vielä kaukana tulevaisuudessa – kasvun kansiotkin 
näyttävät suunnilleen samanlaisilta kuin elokuussa 2008; havainnointi ja 
dokumentointi ovat kyllä edistyneet, mutta yhteiset käytännöt hakevat 
edelleen muotoaan. Oikeastaan olemme pääsemässä vasta vauhtiin. Ku-
luneen vuoden aikana yhteinen ymmärrys on kasvanut ja päätös jatkaa 
valitsemallamme tiellä on itsestään selvä. Kansioita alamme muokata lapsen 
itsetunnon rakentumisen pohjalta ( Borba, Michele: Esteem Builders ) ja 
jatkamme työtä havainnoinnin räätälöimiseksi työtapoihimme ja kullekin 
ryhmälle parhaiten sopivaksi. Seppo on edelleen meistä pääsemättömissä, 
sillä totesimme ulkopuolisen näkemyksen ja asiantuntijuuden ensiarvoisen 
tärkeäksi kehittämistyössämme.

Tärkein muutos on ilman muuta tapahtunut kasvattajien pään sisällä. 
Alun ajatus tavoitteiden asettamisesta on heittänyt kuperkeikkaa – nyt ase-
tamme tavoitteet omalle toiminnallemme – sille, miten suunnittelemme ja 
järjestämme toimintaa ja oppimisympäristöä niin, että ne mahdollisimman 
hyvin vastaisivat lasten tarpeisiin. Haluamme entistä paremmin varmistaa 
sen, että lapset Tonttulassa tulevat kuulluiksi, nähdyiksi ja arvostetuiksi 
omana itsenään ja aktiivisina yhteisömme jäseninä.
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Pysähtyisitko näkemään minut?

päiVäkoti Meripirtti  
riitta rehnströM, kati kaplin ja arja nissilä

Päiväkoti Meripirtti on Helsingin Punavuoressa sijaitseva päiväkoti. Päi-
väkodissa on kahdeksan ryhmää, joista kaksi osallistui VKK-Metro-
hankkeeseen toimintakaudella 2008–2009.

VKK-Metro-hankkeen myötä me meripirttiläiset lähdimme kehittä-
mään leikin pedagogiseen dokumentointiin välinettä tai tapaa, joka olisi 
houkutteleva ja helppokäyttöinen. Pidimme myös tärkeänä, että havain-
nointeihin olisi helppo palata myöhemmin esimerkiksi keskusteluissa muun 
henkilökunnan ja lasten vanhempien kanssa. Dokumentoinnin avulla 
halusimme syventää ymmärrystä lapsen leikistä sekä tukea pitkäkestoisia 
ja intensiivisiä leikkejä mahdollistavan leikkikulttuurin kehittymistä. 

Alussa täsmensimme itsellemme, että olemme nimenomaan kiinnos-
tuneita havainnoimaan lasta leikissä. Emme siis halunneet dokumentoida 
leikkiä sinällään ilmiönä, vaan leikki oli mielestämme oivallinen konteksti 
tutustua lapseen: mitä lapsi kokee, tuntee, ilmaisee ja niin edelleen. Suu-
ri haaste on nähdä leikeissä ”hahmoja”, jotka auttaisivat meitä aikuisia 
oivaltamaan, mistä leikeissä on lasten kannalta kyse. Näin on erityisesti 
pienempien lasten leikeissä, joissa ei ole puhetta. Näistä lähtökohdista 
tutustuimme sitoutuneisuus-käsitteeseen, joka tarjosi yhden näkökulman 
tarkastella lasta leikissä. Tältä perustalta kehitimme ja kokeilimme omia 
versioita leikin havainnointilomakkeeksi. Näissä sitoutuneisuuden ohella 
vuorovaikutus nousi keskeiseksi käsitteeksi (ks. liite). Lasten toimintaan 
sitoutuneisuuden ohella olemme pohtineet myös aikuisten sitoutuneisuutta 
ja erilaisia rooleja leikkitilanteissa, kuten havainnoitsijan, dokumentoijan, 
luovan kanssatulkitsijan, voimaannuttajan, rikastuttajan, leikkiin osal-
listujan sekä ympäristön ja välineistön kehittäjän rooleja. Pohdinta, jota 
havainnoinnin pohjalta voimme käydä yksin tai yhdessä on tärkeää: se 
antaa meille näkökulman suunnitella omaa toimintaamme myös jatkossa.

Pedagoginen keskustelu on tarpeen ja sitä harrastettiin tavallista 
enemmän hankkeeseen liittyvien tapaamisten myötä samoin kuin ko-
ko henkilökunnan kanssa kehittämispäivänä ja pedagogisissa klubeissa. 
Näiden pedagogisten keskustelujen myötä koko henkilökunta osallistui 
hankkeeseen ja toi esiin erilaisia näkökulmia. Siten projektin eteneminen 
sekä pedagoginen keskustelu lasten vuorovaikutuksesta ja sitoutumisesta 
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leikkiin on tapahtunut vuoropuhelussa koko päiväkodin henkilökunnan 
kesken. Yhteisen pohdinnan antina on ollut oman ammatillisen työn pei-
laaminen toisten ajatuksiin, varmuuden löytäminen omille näkökulmille ja 
uusien ajatusten herääminen. Meille merkityksellistä ja antoisaa oli lapsen 
leikin videoiminen. Näitä videointeja katseltaessa ja työstettäessä eteni 
sekä pedagoginen keskustelu että hahmottui käyttämämme havainnoin-
tilomakkeen sisältö ja muoto koko Meripirtin päiväkodissa.

Mistä aikaa havainnoinnille? Tähän vaikeaan kysymykseen törmä-
simme projektimme aikana yhä uudelleen. Nyt tunnistamme jo oman 
keskeneräisyytemme tässä asiassa – ja juuri tämän huomaaminen on ollut 
meille merkityksellistä. Kasvattajina olemme tottuneet olemaan aktiivisessa 
roolissa päiväkodin arjessa, ja nyt olemmekin pohtineet, miten osaamme 
pysähtyä lapsen ja lapsen leikin edessä. Itse asiassa juuri se pysähtyminen 
on meidän tärkeää työtämme! 
Uusien näkökulmien löytäminen on hidas prosessi, sillä sisäistämiseen 
tarvitaan aikaa. Vuoden aikana tehdystä kehittämistyöstä huolimatta – 
tai kenties siitä johtuen – olemme ymmärtäneet, kuinka alussa me tässä 
työssä vielä olemme. Työ jatkuu niin ensi vuonna kuin tulevinakin vuosina. 
Koemme havainnoinnin hyväksi työtavaksi, mutta sen harjoittelemiseen 
kaivataan nyt työrauhaa.

Keskeisinä haasteina ja tavoitteina pidämme jatkossa
• havainnoinnin omaksumista koko talon sisällä
• varmuutta havainnoida
• riittävää aikaa havainnoinnille ja havaintojen työstämiselle
• videoinnin lisäämistä. 

Havainnointilomake antaa meille yhteisen pohjan tehdä havaintoja lapsista. 
Tämä epäilemättä helpottaa keskustelua havainnoinneista sekä tiimin kes-
ken että koko päiväkodin sisällä. Väistämättä jokainen täyttää lomaketta 
kuitenkin omalla tavallaan, ja harjaantumisen myötä tapa kirjata havain-
noinnit varmasti myös muuttuu. Yhteisesti käytössä oleva lomake onkin 
siis oivallinen keino varmistaa tämä harjaantuminen. Lomakkeen ohella 
olemme kiinnostuneita löytämään myös muita välineitä havainnoida ja do-
kumentoida lasta leikissä. Tavoitteena on lisätä videointia kaikissa ryhmissä, 
joten tarvitsemme varmasti lisää videokameroita. Olemme pohtineet, että 
videointeja ja lomaketta voisi hyödyntää myös ryhmäkehityskeskusteluissa.
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Siiri ja Hilla linnan lumoissa. Luukas keskittyy linnan rakentamiseen.
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Hankkeessa mukana olleille ryhmille jää vastuu edistää havainnointia 
myös jatkossa. Kokoonnumme syksyllä vielä kerran suunnittelemaan ra-
kennetta havainnoinnille ja havainnointiasioiden käsittelylle yhdessä talon 
sisällä. Vaikka VKK-Metro-hanke loppuu, havainnointiasioita käydään 
läpi pedagogisissa klubeissa säännöllisesti, ja keskustelu jatkuu esimer-
kiksi viikoittaisissa tiimipalavereissa aina pedagogisten klubien yhteisten 
pohdintojen jälkeen. Keskustelemme siitä, mitä on nähty leikissä ja miten 
se vaikuttaa varhaiskasvatussuunnitelmiin. Kiinnostava näkökulma on 
esimerkiksi uusien lasten havainnointi – pääseekö sen avulla helpommin 
lapsen lähelle? Miten dokumenttien avulla voimme siirtää lasten tuntemusta 
kasvattajalta toiselle? 

Suunnitelmallinen havainnointi on tärkeä osa työtämme, mutta help-
poa se ei ole. On esimerkiksi syytä kehittää sekä koko päiväkodin että yk-
sittäisen ryhmän sisällä sellaisia ajankäytön rakenteita, jotka mahdollistavat 
havainnoinnin ja havainnoinneista keskustelun, sillä vain harjaantumisen 
kautta voimme omaksua tämän työtavan. 

Ohjaajamme Risto Keskisen kanssa käydyt keskustelut olemme koke-
neet hyvin antoisiksi, ja pohtineet mahdollisuutta tämän kaltaiseen keskus-
teluun ja palautteenantoon myös jatkossa. Tavoitteena on, että vähitellen 
koko talon henkilökunta pääsee ”samalle pinnalle” – eikä kukaan sano, 
etten tajua pedagogisesta dokumentoinnista yhtään mitään. Vähitellen 
jokaiselle meistä kehittyy oma tapamme havainnoida lasta – luontevana 
osana päivittäistä työtämme.
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Liite

LEIKIN HAVAINNOINTILOMAKE 
Sitoutuneisuus ja vuorovaikutus

LAPSEN NIMI:     PÄIVÄYS:  
HAVAINNOIJA:     AJANKOHTA:  

A.
HAVAINNOINTITILANNE:
(lähtökohta, paikka, leikkivälineet, leikkijä/t, ”lasten suhde toisiinsa” ja ”leikin tuttuus”)

C.
LEIKIN HAVAINNOINNIN JÄLKEEN:
(aikuisen rooli leikin ohjauksessa, häiriötekijät, lapsen mielipide/palaute leikistä, 
vuorovaikutus, tunne/tunteenilmaisu)

PEDAGOGISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET:
(vahvuudet, tuen tarve, lähikehityksen vyöhyke, aikuisen sitoutuneisuus, leikkiympäristö, 
leikkivälineet, ”leikin pienryhmä”, mitkä tekijät auttoivat/vaikeuttivat sitoutumista: tila, aika, 
välineet, aikuisen panos, fantasiakehys, juoni, mielikuvat, vertaisryhmä)

B.

ENERGISYYS LEIKISSÄ: 
• ilo ja innostuneisuus
• välinpitämätön 
• aktiivisuus 
• fyysinen ja henkinen energia
• hiki/punaposkisuus
• äänenkäyttö
• kasvojen ilmeet
• kehon liikkeet
• reaktioaika
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KESKITTYMINEN LEIKKIIN: 
• sinnikkyys/pitkäjänteisyys 
• poukkoilu 
• silmän liikkeet esim. katseen vaeltelu
• aika
• reaktioaika
• herpaantumattomuus

TYYDYTYS / MIELIHYVÄ LEIKISTÄ:
• ilmeet ja eleet
• kehonkieli esim. asento
• sanallinen ilmaisu – mitä lapsi sanoo 
• äänenkäyttö esim. nauru ja hihkuminen
• ilmapiiri
• välinpitämättömyys

LUOVUUS JA MONIMUTKAISUUS LEIKISSÄ:
• leikin ideointi/ ideat
• yksilöllinen panos
• leikin kehittely ja eteenpäin vieminen sekä syventäminen
• mielikuvitus 
• ongelmanratkaisu
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Lapsi näkyväksi!

Mankkaan päiVäkoti; eeVa nyströM ja heini hyVärinen 

Keväällä 2008 teimme Mankkaan päiväkodin esiopetusryhmässä pää-
töksen lähteä mukaan VKK-Metro-hankkeeseen. Osaltaan päätökseen 
vaikutti tieto, että syksyllä työskentelisimme pienessä esiopetusryhmässä, 
jossa tarvittaisiin paljon erityistä tukea. Tärkeäksi tavoitteeksi nousi uu-
den näkökulman löytäminen oman työn kriittiseen arviointiin lapsiha-
vainnoinnin avulla ja havaintojen siirtäminen kasvatuskumppanuuteen. 
Miten saisimme nuo asiat näkyväksi osaksi tiimimme jokapäiväistä työtä 
– etenkin toimiessamme uusien lasten kanssa. Lasten havainnoinnin avulla 
halusimme varmistaa, että huomaisimme kaikki lapset ja ottaisimme huo-
mioon heidän yksilölliset tarpeensa eli toteuttaisimme käytännöissämme 
lapsilähtöistä pedagogiikkaa. Yhden kiintoisan haasteen työllemme tarjosi 
tiimin aikuisten ikäjakauma ja koulutustausta. 

Elokuussa ryhdyimme ideoimaan. Ideoita kertyi aivan liikaa suhteessa 
aikaan. Ensimmäinen tehtävämme olikin rajata kehitystehtävä, määritellä 
tavoitteet selkeästi ja löytää toiminnalle yhteinen punainen lanka. Ryh-
mämme toimintaperiaatteena on kaksi asiaa ylitse muiden: älyn valo ja 
kaveruus! Tältä pohjalta päivästruktuuri oli saatava toimivaksi, eli jokaisen 
tiimin jäsenen tuli löytää paikkansa ja sisäistää kehitystehtävä. Syksyisin 
esikoulussa ryhmäytyvät toisilleen lähes vieraat aikuiset ja lapset. Alun 
tunnelmat olivat nytkin kahtiajakoiset, toisaalta yltiömyönteiset – toisaalta 
epävarmat ja epäilevät. Suinkaan kaikki tiimin jäsenet eivät kokeneet 
hanketta itselleen mielekkääksi. Tässä vaiheessa tarvitsimme ohjaaja Lii-
sa Ollikaisen tukea asian selkeyttämiseksi. Ollikaisen tuella lähdimme 
etenemään konkreettisin tavoittein ja pienemmin askelin; päätimme, että 
kaikkien tulee sitoutua yhteiseen kehitystyöhön. Tiedostimme nyt, ettei 
mikään uusi asia ei lähde lennosta liikkeelle, vaan kyse on prosessista, joka 
etenee eri tahtiin jokaisen kohdalla. 

Marras-, joulu- ja tammikuussa kompuroimme eteenpäin toisen kehi-
tystehtävän kanssa: mitä käytännössä tarkoittaa ”huomion kiinnittäminen 
vuorovaikutuksen laatuun” silloin, kun kyseessä ovat lapset, aikuiset ja 
lasten vanhemmat. Miten jokainen tiimin jäsen tiedostaisi, että aikuinen 
on vastuussa vuorovaikutuksesta, ja hyvä vuorovaikutus on toiminnan 
kantava voima? Kehitystehtävä alkoi kuitenkin pikkuhiljaa avautua kaikille 
tiimin jäsenille. Koimme tiimin ilmapiirin niin turvalliseksi, että uskal-
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simme yhdessä pohtia itse kunkin omaa ammatillisuutta ja kasvatuksellista 
arvopohjaa. Löysimme keskustelujemme kautta yhteisen pedagogisen 
tavan ajatella ja toimia. Paneuduimme samalla pohtimaan, miten muut-
taisimme lasten suhteen kielteisen myönteiseksi eli kepin sijasta porkkanaa! 
Joulukuussa Timotei-ryhmän aikuisten oivallus kasvatuskumppanuuden 
tärkeydestä ja toimivuudesta kirkastui: on tärkeää, mitä ja miten kerron 
vanhemmille lapsen päivästä tuonti- ja hakutilanteissa.

Vuoden vaihde toi tullessaan kaksi sosionomiopiskelijaa Otaniemen 
Laureasta. Heidän työharjoitteluunsa kuului tehdä opinnäytetyö lapsiha-
vainnoinnista päiväkodin varhaiskasvatuksen työmenetelmänä. Saimme 
opiskelijoilta tärkeitä havaintoja omasta työstämme ja kasvatuskeskustelujen 
sisällöstä. Näiden pohjalta työstimme uusia työtapoja ja kehitystarpeita. 
Tammi-helmikuun vaihteessa esiopetussuunnitelmat oli käyty läpi vanhem-
pien kanssa ja saimme heiltä palautetta, kuten esimerkiksi eteneekö toiminta 
tavoitteiden suuntaisesti, toimivatko tiedonkulku ja kasvatuskumppanuus. 
Palautetta hyödynsimme tiimin sisällä. Helmi-maaliskuussa oli aika saada 
tavoitteet näkymään lapsiryhmässä konkreettisesti. Ensimmäiseksi nousi 
lasten omaehtoisen, itsenäisen ajattelun ja toiminnan tukeminen siten, 
että lapset oppisivat ymmärtämään oman käyttäytymisensä vaikutuk-
sen. Tavoitteena oli, että lapset oivaltavat voivansa itse vaikuttaa omaan 
hyvinvointiinsa ja toisten suhtautumiseen heihin, myös muualla kuin 
päiväkodissa. Olimme koko vuoden käyttäneet ristiriitatilanteiden ratkai-
sussa työtapana ”turpakäräjiä”. Se tarkoittaa sitä, että tilanteessa mukana 
ollut lapsi tai lapset aikuisen kanssa piirtävät tapahtumaa. He sanoittavat 
tapahtunutta, kuuntelevat toisiaan ja pohtivat, mistä riita lähti liikkeelle 
ja mitä teen seuraavalla kerralla toisin. Tarkoitus on, että jokainen tulee 
näkyväksi – sanoittaa ja tunnistaa tunteensa – oppii ymmärtämään syyn 
ja seurauksen omassa toiminnassaan sekä oivaltaa toisen tunteet. Ketään 
ei syytetä eikä syyllistetä. Silloin lapsi uskaltautuu puhumaan, luottaa 
itseensä ja omiin kykyihinsä. 

Huhtikuussa syvensimme lasten omaehtoista toimintaa. Olimme 
havainneet, että lapset pystyivät toimimaan itsenäisesti ja arki sujui silti 
rauhallisen järkevänä. Lapsia kannustettiin entistä itsenäisemmin esimer-
kiksi suunnittelemaan toimintaansa, ottamaan ruokansa, valitsemaan 
pöytä- ja päivälepopaikkansa – ja kaikki sujui hyvin. Tässä yhteydessä 
nousi esille uusi kehitysidea. Pohdimme tiimissä, milloin tulisi huomata 
ja huomioida lapsi ja hänen käytöksensä. Päätimme yrittää päästä siihen, 
että huomaisimme jokaisen lapsen ennen kuin lapsi hakee huomiota esi-
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merkiksi huonolla käytöksellään. Huomasimme, että aikuisten provosoitu-
minen lapsen tunnetiloista väheni huomattavasti, ja huonoon käytökseen 
puututtiin johdonmukaisen rauhallisesti. Toukokuussa huomasimme, 
että vuoden työ näkyi lapsissa, tiimin aikuisissa ja lasten vanhemmissa. 
Meillä oli nyt joukko iloisia lapsia, jotka ajattelevat ensin, toimivat sitten 
ja luottavat itseensä ja omiin kykyihinsä. Vanhemmat puolestaan uskal-
tautuivat puhumaan entistä avoimemmin kaikista mielessään liikkuvista 
kysymyksistä esiopetussuunnitelman kouluunsiirtopalavereissa.

Viimeistään tämän kokemuksen jälkeen aikuiset allekirjoittavat sen 
pedagogisen totuuden, että lasta ei pidä muuttaa. Havainnoimalla kriittisesti 
ja muutoshakuisesti itseään, tapaansa toimia ja toimintaa ylipäätään, aikui-
nen saavuttaa myönteisen kautta toivotun muutoksen lapsen käytöksessä, 
kehityksessä ja tavassa oppia. Koemme, että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin! 
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Lasten ääni kuuluvammaksi projektityöskentelyssä

päiVäkoti ruskeasuo; Mirkka Vauhkonen, toM lindströM

Johdanto 
Arvostamme päiväkodissamme lasten kanssa olemista ja sitä, että lapsi 
tuntee tulevansa kuulluksi. Päiväkotimme kasvatus painottuu aktiivisen 
oppimisen tukemiseen ja aktiivisen oppimisympäristön luomiseen. Nämä 
tavoitteet voidaan saavuttaa vain havainnoimalla lapsia ja muokkaamalla 
toimintaamme havaintojen pohjalta. Tukeaksemme tätä prosessia halu-
simme kiinnittää huomiota lapsen havainnoimiseen ja lapselle ideaalisen ja 
haasteellisen toiminnan tarjoamiseen. Otimme tavoitteeksi löytää lapsen 
leikeistä niitä orastavia taitoja sekä kehityshaasteita, joita hän parhaillaan 
käy läpi. Halusimme myös tarjota lapselle lisähaastetta, oli kyse sitten 
matemaattisesta, kielellisestä, sosiaalisesta tai motorisesta taidosta. Ke-
hittämiskohteemme oli siis lasten kiinnostusten kohteiden ja orastavien 
taitojen havainnoiminen ja niiden tukeminen. Nämä kulkivat talomme 
VKK-Metro-projektissa punaisena lankana.

Mietimme osallistumista VKK-Metro-hankkeeseen pitkään, koska 
koimme, että työmme on kiireistä muutenkin. Kiinnostusta kuitenkin 
oli ja lopuksi haimme projektiin kahden tiimin voimin. VKK-Metro-
hankkeeseen osallistui päiväkodistamme kaksi ryhmää: Punatulkut (3–5-v.) 
ja kielikylpyryhmä Svalornat (4–6-v.). Punatulkkuryhmän aikuisten tiimi 
toimi kokonaisuudessaan (lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa) ja 
kielikylpyryhmästä mukana oli vain kaksi henkilöä, lastentarhanopettaja 
ja lastenhoitaja, koska kolmas henkilö vaihtui useasti vuoden aikana.

Kuultuamme päässeemme mukaan tutkimukseen aloimme tarken-
taa kahden tiimin voimin lopullista tavoitettamme ja sitä, miten me sen 
toteuttaisimme. Pidimme useita palavereja ja hioimme moneen otteeseen 
pyrkimyksiämme. Tuntui todella tärkeältä pohtia asiaa perin pohjin, jotta 
kaikilla olisi yhteinen päämäärä. Saatuamme ajatuksemme kiteytettyä, 
saatoimme lähteä toteuttamaan tavoitteitamme arjen toiminnassa ja eri-
laisten päiväkodissa toteutettavien projektien keinoin. Pääteemanamme 
oli lasten havainnoiminen. Talomme VKK-Metro-projekti alkoikin lasten 
leikkiä ja erilaisia toimintoja seuraten. Näistä havainnoista muodostettiin 
erilaisia pienryhmiä lasten sen hetkisten taitojen ja kiinnostuksen kohteiden 
mukaan. Lasten leikeistä ja kommenteista nousikin esiin useiden päiväko-
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tiprojektiemme aiheet. Meille aikuisille puolestaan tarjoutui mahdollisuus 
osallistua aiempaa intensiivisemmin lasten leikkiin ja tarjota heille mah-
dollisuutta syventää leikkiä, ja harjoittaa orastavia taitojaan.

Miksi juuri havainnointi?
Molemmat tiimit olivat aina pitäneet lasten havainnointia tärkeänä ja 
hyödyllisenä keinona oppia tuntemaan lasta. Ongelmana oli ollut – ja oli 
edelleen, että vaikka seurasimme ja havainnoimme lapsia päivittäin, kirjaa-
minen jäi vähälle. Usein ei tullut dokumentoitua sitä mitä nähtiin, eikä aina 
oikein osattu tulkita nähdyn merkitystä. Halusimme nyt toteuttaa sellaisia 
projekteja, jotka lähtisivät liikkeelle niistä kiinnostuksen kohteista, joita 
lapset itse tuottavat ja joista he kertovat meille itse olevansa kiinnostuneita. 
Näistä lasten leikeistä ja puheista halusimme nostaa projektiemme aiheet, 
tai ainakin rikastuttaa projektia lapsia kiinnostavilla teemoilla. 

Syksyllä nostimme havainnoista esille useita lapsia ja itseämme kiinnos-
tavia teemoja. Punatulkuissa liikkeelle lähdettiin autot-projektin merkeissä 
ja Svaloissa syntyi oikein vallankumous.

Punatulkkujen projekti: Autot
Aloitimme osallistumisen VKK-Metro-projektiin lasten havainnoimisella. 
Erityisesti kiinnitimme huomiota lasten leikeistä esille nouseviin aiheisiin. 
Kirjasimme ne ylös ja keskustelimme yhdessä huomioistamme. Huoma-
simme muutaman ryhmän pojista toistavan leikeissään Auto-elokuvan 
hahmoja ja näiden tekemisiä: ”Terve, olemme kaupungin ralliautoja, mä oon 
kyl Salama.” Kiinnostus hahmoja kohtaan oli suuri ja leikki jatkui useita 
päiviä elokuvan hahmojen ympärillä, vaikka tuolloin vain muutama lap-
sista oli nähnyt elokuvan. Myös lapset, jotka eivät olleet nähneet elokuvaa, 
leikkivät sen hahmoilla. Lapset olivat leikistään niin innoissaan, että saivat 
meidät aikuisetkin mukaan. Näin idea syntyi ja päätimme, että lähdemme 
työstämään projektia, jonka teemana olisi tämä elokuva. 

Projektimme perusideana oli löytää yhteinen lapsia kiinnostava aihe. 
Tarkoituksena oli taata jokaiselle lapselle samanlainen tieto aiheesta, jotta 
yhteiset leikit olisivat mahdollisia. Teeman tuli yhdistää kaikkia lapsia ja 
antaa heille mahdollisuus samaistua siihen sekä toimia yhdessä. 

Projekti lähti liikkeelle siitä, että kyselimme olisivatko lapset kiin-
nostuneita katsomaan Autot-elokuvan. Kaikki olivat innoissaan. Elokuva 
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päätettiin katsoa päiväkodissa videotykin avulla, jotta liikkuminen paikasta 
toiseen jäisi pois. Keskustelimme lasten kanssa elokuvista, elokuviin mene-
misestä ja elokuvissa olemisen säännöistä. Pohdimme millaista elokuvissa 
on ja kuinka moni oli käynyt elokuvissa. Keskusteluissa tuli esille, että 
elokuvaan tietenkin tarvittiin elokuvalippu ja jotain herkkujakin yleensä 
elokuvissa sai syödä.

Muutimme lepohuoneemme elokuvateatteriksi ja katsoimme eloku-
van kahdessa osassa. Elokuvan aikana lapset jaksoivat keskittyä hyvin, ja 
hetket olivat täynnä naurua ja välillä myös jännitystä. Varsinkin elokuvassa 
esiintyvä puimuri, joka ajoi takaa päähenkilöitä, sai jotkut lapset ihan 
tärisemään jännityksestä. Myöhemmissä leikeissä puimuri esiintyikin 
usein. ”Hei tää puimuri tulee ja pelottelee”. 

Elokuvan jälkeen keskustelimme lasten kanssa elokuvan tapahtu-
mista. Kehitimme jatkuvasti uusia ideoita projektin rikastuttamiseksi 
ja toimimme tiiminä yhteen. Havainnoimme edelleen lasten leikkejä, 
kirjasimme ylös leikkejä ja leikeistä nousseita kommentteja. Kuvasimme 
myös kamerakännykällä videopätkiä, joita katsoimme yhdessä. Tiimipala-
vereihin varasimme aina aikaa keskustella meneillään olevasta projektista. 
Väritimme yhdessä elokuvaan liittyviä autot-värityskuvia, jolloin saimme 
mukaan myös ne lapset, jotka muuten eivät oikein halunneet osallistua 
ohjattuun toimintaan. Samalla saatoimme havainnoida lasten kynäotetta 
ja väritystaitoja. Projektin myötä saimme harjoiteltua myös monenlaisia 
muita taitoja, kuten: 1) laskemista, esimerkiksi lähtölaskentaa 1, 2, 3 ja 
nyt, 2) autojen värejä ja kokoja ja 3) lajittelua. Lisäksi syntyi uusia yhteisiä 
leikkejä, kun lapsilla oli nyt selvästi sama idea siitä, mitä leikissä voi olla. 
”Minulla on öljyä, haluatko tulla luokseni syömään?” Tai ”Hölmöt, menkää 
heti jonoon, isot ensin tai se joka siihen ehtii. Vaan punaiset Salaman väriset 
pääsee”, kuten kuului leikissä erään pojan suusta.

Projektin tulos näkyi lasten leikeissä siten, että kaikki leikkivät vuo-
rotellen autojen hahmoilla. Monissa tilanteissa lapset sanoi olevansa jokin 
tietty hahmo ja toimivat sen mukaan. ”Tän nimi on Kunkku. Tää on Sala-
ma. Eikä vaan punainen voi olla pelkästään salama. Mennään kisaamaan.” 
Autot-teema eli tämän jälkeen mukana arjessa; vaatteita puettiin päälle 
varikolla, jolloin esimerkiksi renkaat – hanskat ja kengät – oli vaihdettava 
nopeasti. Myös muussa toiminnassa teema näkyi: aamupiirissä luettiin 
välillä autot-kirjaa, jumpassa kiidettiin autot-hahmoina ja ulkona leikittiin 
juoksuleikkejä ja kilpailuja autot-hahmojen tavoin. Kävimme myös monia 
mielenkiintoisia keskusteluja elokuvan hahmojen avulla. Esimerkiksi siitä, 
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onko voittaminen aina oleellisinta ja voiko unelmista tulla totta. ”Salama 
ja Martti kisa, ootko valmis?”

Aihe levisi myös koteihin jopa niin, että kaikenlainen oheismateriaali 
lisääntyi. Leluiksi ilmestyi autot–hahmoja ja hahmot koreilivat kohta myös 
vaatteissa ja olivat päivittäin suuri esittelyn aihe. Vanhemmat halusivat 
liittyä näin tukemaan lapsissa herännyttä suurta kiinnostusta aiheeseen.

Mitä lapset oppivat? Mitä me opimme? 
Teimme projektin kuluessa ja projektin jälkeen kovasti kaikkea, mutta 
jälkeenpäin ajatellen olisimme voineet dokumentoida vieläkin enemmän, 
kerätä lisää lasten kommentteja ja seurata vielä enemmän lasten leikkejä. 
Kuitenkin oivalsimme, että lapset oppivat helposti uusia asioita kiinnos-
tavan aiheen myötä – ja paljon uutta tulee opittua ihan huomaamattakin. 
Tietenkin autot-projektissa halusimme lisätä erityisesti lasten osallistumista 
kädentaitoihin, kuten värittämistä, maalaamista ja leikkaamista. Kuitenkin 
lapset oppivat myös laskemista, värejä, yhdessä toimimista, uusia leikkejä ja 
pohtimaan asioita. Me aikuiset opimme, miten tärkeää on rajata selkeästi 
havainnoinnin tarkoitus ja mitä havainnoinnilla halutaan saavuttaa, ettei 
havainnoida turhia asioita. 

Tavoitteenamme oli toimia yhdessä ja nauttia aiheesta yhdessä. Tule-
vaisuudessa aiomme laajentaa aiheita ja lasten keskusteluttamista voimme 
aina lisätä. Voimme myös oppia poimimaan leikeistä lisää niitä taitoja, joita 
lapsi kulloisellakin hetkellä harjoittelee ja saada niihin uusia ulottuvuuksia 
tarjoamalla lisää sopivia virikkeitä. Projektin aikana saatoimme helposti 
mennä mukaan leikkeihin, koska hahmot olivat myös meille aikuisille 
tuttuja. Saatoimme rikastuttaa aihetta omilla mielikuvitusseikkailuillamme 
samalla kun huomioimme lasten leikkitaitoja ja kiinnostusta opetella eri 
taitoja. Välillä leikki saattoi olla lähes pelkästään laskemista ja luokittelua, 
koska lapsi oli siitä niin kovasti kiinnostunut. 

Lasten leikkien sisältö monipuolistui. Autoleikkien hahmot saivat 
uusia piirteitä ja mielikuvitus lisääntyi, koska useita lapsia saattoi osallistua 
samaan leikkiin. Lasten välinen vuorovaikutus lisääntyi selvästi projektien 
aikana. Uusia kaverisuhteita syntyi ja aikuisten ja lasten välillä oli selvästi 
yhteinen kieli yhteisiä projekteja työstettäessä.
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Svalojen vallankumous-projekti
Svalojen kielikylpyryhmässä ”vallankumous” sai alkunsa syksyllä 2008, 
kun kuulimme muutaman lapsen suusta ”Jos mä olisin ope, niin...” ja ”Miks 
opet aina päättää...”. Tavoitteenamme oli toteuttaa sellainen päivä, jonka 
aikana lapset kokisivat saavansa tehdä asioita vapaammin ja samalla oppia 
jotakin uutta. Päätimme, että kolme lasta saisi toimia yhden päivän opet-
tajina ja toteuttaa päivän ohjelman mielensä mukaisesti. Aikuiset olisivat 
saman päivän lapsen roolissa. 

Keskustelimme aiheesta aamupiirissä ja kyselimme lasten mielipiteitä. 
Lapset innostuivat heti ja alkoivat jo kehuskella, mitä kaikkea tapahtuisi, ” jos 
minusta tulisi ope”. Muistutimme lapsia, että opettajia olisi kolme. Seuraava 
ongelma olikin, miten valita nämä kolme ”opettajaa”. Eräs esikoululainen 
ehdottikin, että äänestäisimme asiasta. Tämän keskustelun kuluessa oli 
mahdollista tutustua moniin uusiin termeihin, kuten äänestyslippu, ää-
nioikeus, vaalisalaisuus, ehdokas, henkilöllisyystodistus ja niin edelleen. 

Kaikki lapset saivat asettua ehdolle. Kun ehdokkaat saatiin selville, he 
saivat piirtää äänestysnumerolla varustetun kuvansa suurelle paperiarkille. 
Äänestäjät ja ehdokkaat tekivät itselleen myös henkilöllisyyskortit. Kortissa 
oli lapsen piirtämä omakuva, syntymäaika ja allekirjoitus. Samalla meillä 
oli luonteva tilaisuus seurata lasten kynäotetta, kirjoitustyyliä ja käsitystä 
numeroista. ”Mikä olikaan kolmonen... onks se tää?”. Allekirjoitus oli asia, 
joka mietitytti osaa lapsista: ”Mihin sitä tarvitaan? Mun nimihän on jo tossa.”

Äänestys toteutettiin seuraavana päivänä. Valittiin vaalivirkailija, 
joka tarkisti äänestäjän henkilöllisyystodistuksen, ohjasi tämän äänestys-
koppiin ja leimasi sekä vastaanotti äänestäjän äänestyslipukkeen. Muut 
lapset harjoittelivat vuoron odottamista ja toisten huomioon ottamista.

Lopuksi pidettiin yhteinen ääntenlaskenta. Äänestyksen tuloksena 
kaksi lasta sai korkeimman äänimäärän ja samalla varmistivat paikkansa 
opettajien sandaaleissa. Kolmatta opettajaa ratkaistaessa huomattiin kahden 
lapsen saaneen saman äänimäärän. Miten tämä ratkaistaisiin? ”Otetaan 
juoksukisa!”, ”Sillei et se joka rakentaa isomman lumipallon, se pääsee opeks”, 
”Vedetään pitkää tikkua!”. Aikuisten vinkkien avulla päädyttiin kuitenkin 
uudelle äänestyskierrokselle, jolloin ehdokkaita oli vain kaksi. 

Uusi opettajakaarti – pikkuopettajat – pitivät iltapäivällä aikuisen 
avustamana kokouksen, jossa suunniteltiin tuleva ”vallankumouspäivä”. 
Pikkuopettajiksi oli valittu kaksi tyttöä ja yksi poika. He halusivat vetää 
jumppatuokion, joten järjestimme salivuoron vallankumouspäivälle. Jump-
patuokioon suunnitellut leikit toteutettiin, vaikka pikkuopettajat eivät 
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saaneetkaan kaikkia lapsia yhtä aikaa mukaan leikkiin. Aikuiset puuttuivat 
ainoastaan välttämättömimpiin tilanteisiin, kuten ajan hahmottamiseen. 
Kahta pikkuopettajaa haastateltaessa kävi ilmi, että he kokivat jumppatuo-
kion vaikeana, koska ”kukaan ei kuunnellut ja totellut”. Aikuinen selvitti, 
että siltä se joskus aikuisestakin tuntuu. Samalla annettiin hyvää palautetta 
yrityksestä, antaumuksesta ja toteutuksesta.

Ruokailutilanteen yhteydessä pikkuopettajat saivat kokea yllätyksen, 
kun me aikuiset järjestelimme äänestyksiä ruokapöydässä ja huutelimme 
toisillemme pöydästä toiseen. Pikkuopettajat joutuivat myös erään arkisen 
pulman eteen, kun yksi aikuisista syötyään pyysi lupaa nousta pöydästä. 
Koska hän ei saanut lupaa ensimmäiseltä pikkuopettajalta, hän kysyi ja 
saikin luvan toiselta pikkuopettajalta. Tämä sai aikaan ristiriitatilanteen, 
joka pohditutti pikkuopettajia vielä jälkeen päinkin.

Ruokailun jälkeen oli vuorossa lepohetki, joka osoittautui vallanku-
mouspäivän haastavimmaksi tehtäväksi: osa lapsista lepäili rauhallisesti 
toisten riehuessa. Nuoremmat lapset olivat innoissaan päivästä ja hyvin 
energisiä, mikä selvästi vaikeutti pikkuopettajien työtä. Kuitenkin pikku-
opettajat selvisivät päivästä erinomaisesti.

Seuraavana päivänä vallankumouspäivää käsiteltiin aamupiirissä ja 
lapset saivat kertoa tuntemuksistaan. Pikkuopettajat olivat yhtä mieltä 
siitä, että opettajana oli vaikea toimia, ”koska kukaan ei totellut”. Yllä-
tykseksemme ja iloksemme ainakin kaksi pikkuopettajista halusi kokea 
saman uudelleen. ”Miksi?”, kysyimme. ”Koska haluan laittaa ne kuriin!”, 
yksi lapsista vastasi. Suurin osa lapsista piti kokemusta myönteisenä, kos-
ka oli saanut ”vähän hassutella”, kun taas muutamat lapsista olivat sitä 
mieltä, että oli liian rauhatonta, koska ”kaikki riehuivat”. Pikkuopettajien 
tehtävä oli todella haastava. Opettajan työn lisäksi he keskittyivät myös 
leikkimiseen, mikä jää aikuisilta opettajilta vähemmälle. Tämän lisäksi 
nuoremmat lapset olivat hieman normaalia vilkkaampia pitäessään päivää 
jonkinlaisena leikkinä, eivätkä tahtoneet aina totella pikkuopettajia, mikä 
toi oman haasteensa päivän kulkuun.

Mitä kaikkea olemmekaan oppineet VKK-Metro-hankkeen 
aikana?
VKK-Metro-hankeen myötä lasten tunne tulemisesta kuulluksi on vahvis-
tunut. Lapset ovat myös saaneet toteuttaa itseään heille itselleen kiintoisan 
aiheen kautta sekä oppia uusia sosiaalisia, motorisia ja tiedollisia taitoja 
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luontevasti leikin avulla. Hanke on lisännyt aikuisen ja lapsen välistä 
vuorovaikutusta. Projektityöskentely auttoi pääsemään tehokkaasti sisälle 
aiheeseen ja varmuuteen siitä, että lasta tulee oikeasti kuunnella. Tällä pe-
riaatteella lapset ovat saneet työstää omia ideoitaan ja käyttää luovuuttaan 
ja mielikuvitustaan toimiessaan useissa pienryhmissä, joissa heillä kaikilla 
on ollut yhteinen kiinnostuksen kohde. 

Me aikuiset puolestamme olemme havainnoineet innolla ja moni-
puolisesti. Olemme oppineet näkemään leikeissä tilanteita, joissa lapsi 
käy läpi orastavia taitojaan ja olemme voineet havaintojemme pohjalta 
mennä mukaan rikastuttamaan leikkiä. Olemme oppineet perustamaan 
pienryhmiä lasten kiinnostuksen ja orastavien taitojen mukaan. Olemme 
dokumentoineet lapsia haastattelujen ja videoklippien avulla. Olemme 
kannustaneet lapsia pohtimaan asioita ja haastaneet heitä oppimaan uutta 
ja etsimään vastauksia. 

VKK-Metro-hankkeen etenemisessä meitä auttoi myös saamamme 
ohjaus. Ohjaajamme tarjosi hyödynnettäväksemme ideoita ja vinkkejä. 
Hankkeen alussa palavereihin ohjaajan kanssa osallistuivat vain vastuuohjaa-
jat. Koimme kuitenkin, että kaikkien läsnäolo olisi hyödyllistä. Palavereista 
sai selvästi uutta intoa ja uusia ideoita, joiden jakaminen koko tiimin kesken 
onnistui tehokkaimmin kaikkien osallistuessa keskusteluihin. Koimme, 
että tämä menettely lisäsi yhteisiä keskustelujamme ja sitoutumistamme 
projekteihin. Meistä oli todella tärkeää, että ohjaajamme aina välillä kyseli 
kuulumisia ja kannusti eteenpäin.
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VKK–Metron matka Puistokujan päväkodissa –  
myötäkulkijoina hattivattien ja muumien ryhmät

puistokujan päiVäkoti; jaana järVinen, kirsi VuosalMi

Alkuhämmennys
Sitouduimme Hattivattien kanssa kehittämishankkeeseen keväällä 2008 
hieman nihkeissä tunnelmissa. Ajatukset olivat jo tulevassa kesälomassa 
ja koko HANKE-sana kalskahti epäilyttävältä, sillä kokemuksia huonosti 
johdetuista ja kesken jääneistä hankkeista oli vuosien varrelta liikaakin. 
Päätimme kuitenkin lähteä mukaan kehittämään pienryhmätoimintaamme, 
sillä se oli aiheena tuttu jo vuoden ajalta, ja olimme halukkaita syventämään 
kokemuksiamme sekä oppimaan uutta.

Innostus kasvaa oivaltamisen ja oppimisen myötä
Syksyn aikana kielteinen arvolataus hanke-sanan ympäriltä katosi, olimme-
han mukana kehittämistyössä, jossa saimme itse määritellä tavoitteemme. 
Monenlaiset koulutukset matkanvarrella auttoivat osaltaan selkeyttämään, 
missä mennään ja miksi. Onnistumisen ja edistymisen kannalta erittäin 
tärkeäksi muodostuivat kuukausittaiset tapaamiset ohjaajan kanssa. Tällöin 
saimme hehkuttaa uusia oivalluksiamme ja pohtia tulevia kehittämiskoh-
teitamme, mutta saada osaksemme myös ymmärtämystä suvantovaiheessa 
henkilökunnan sairastellessa. Tapaamiset antoivat valtavasti energiaa ar-
keemme ja oli ihana kokea, että joku on näin innostunut ja kannustava, 
näin kiinnostunut tekemisistämme!

Taikasanana temperamentti
Ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi valikoitui lasten temperamenttipiir-
teiden kartoitus Liisa Keltikangas-Järvisen ajatuksia mukaillen. Kartoitus 
päätettiin ottaa mukaan myös lasten vanhempien kanssa käytäviin keskus-
teluihin. Keskusteluissa yhdistettäisiin kaavakkeen avulla henkilökunnan ja 
vanhempien yhteinen näkemys lapsen piirteistä ja tältä pohjalta sovittaisiin 
lapselle yksilöllisiä tavoitteita. Tässä vaiheessa tuli mukaan kolme sosio-
nomiopiskelijaa, jotka alkoivat tutkia opinnäytetöissään temperamentin 
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käsitettä – ja erityisesti miten arkitietoa syvällisempi tieto lapsen tempe-
ramentista auttaa kasvattajaa arjen tilanteissa ja pienryhmätyöskentelyssä. 
Jouduimme itsekin avaamaan kyseistä käsitettä ja käymään arvokeskusteluja 
tiimipalavereissa. Tulimmepa siinä kukin tietoiseksi omankin tempera-
mentin eri puolista, mutta ennen kaikkea katselimme lapsia nyt tuorein 
ajatuksin. Yhtäkkiä se hankala lapsi näyttäytyikin vain hitaasti muutoksiin 
sopeutuvana ja levottomana kaverina, häiriöherkkänä. Niinpä keskeiseksi 
kysymykseksi nousikin meidän kasvattajien kyky auttaa lasta selviämään 
erilaisista vaikeista asioista. Tällaisia keinoja ryhdyimme etsimään päivit-
täisistä tilanteista, kuten vuorovaikutuksesta, tiloista, toiminnasta ja näiden 
kaikkien organisoinnista. Lasten temperamenttipiirteisiin tutustuminen 
auttoi meitä näkemään paremmin lasten tarpeet ja suuntasi näin kehittä-
mishanketta koko vuoden.

Antoisia kohtaamisia arjessa
Toiseksi kehittämiskohteeksi halusimme ottaa päivän kulun ja lisätä tilan-
teita, joissa lapset tuntisivat tulleensa aidosti kohdatuiksi. Meistä tuntui 
tärkeältä lisätä rutiineja, joissa puheenvuoron saisi luontevasti myös hiljaiset 
ja vetäytyvät lapset. Näin syntyivät meidän ryhmän kuulemiskierrokset, joi-
hin kokoonnuimme ennen ruokailua. Kuulemiskierroksella lapset kyselivät 
vuorotellen vieruskaveriltaan, mitä tälle kuului ja mitä oli tullut sinä päivänä 
puuhailluksi. Usein myös pienryhmät aloitettiin kuulemiskierroksella.

Ruokailussa erotimme neljä lasta syömään aikuisen kanssa omaan eril-
liseen tilaan. Lasten omat tarpeet määrittelivät valinnat; joku oli rauhaton 
ruokaillessaan suuressa ryhmässä, toisen oli helpompi kohdata kielellisiä 
haasteita pienessä ryhmässä, tai joku tarvitsi vain vähän enemmän aikuista. 
Aikuiset saivat etuoikeuden ruokailla pienryhmän kanssa vuorotellen ja 
voi niitä pöytäkeskusteluja!

Otimme kokeiluun myös pienryhmän iltapäiväulkoilun. Välipalan 
jälkeen neljästä seitsemään eri-ikäistä lasta lähti ulos muiden jäädessä 
sisälle leikkimään. Aikuisen kera voitiin poistua päiväkodin alueelta ja 
palata takaisin sovittuun aikaan ottamaan vastaan muita ryhmän lapsia. 
Näin saatiin lisää yhteistä aikaa ja vuorovaikutusta aikuisen ja pienryhmän 
välille. Sisälle tuli lisää leikkitilaa, eikä ulos lähtöä tarvinnut odotella, koska 
ulkona oli jo aikuinen odottamassa.
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Voidaanks me jatkaa ritarilinnaleikkiä?
Erilaiset koulutukset, varsinkin havainnointiin liittyvät, auttoivat sovel-
tamaan uusia asioita arkeen. Lasten sosiaalisten suhteiden tarkkailu ja 
sitoutuminen leikkiin pienryhmissä vahvistivat ajatusta tukea lasten leikkejä 
yhä aktiivisemmin. Lapsituntemus ja havainnot mahdollistivat kokeilla 
erilaisia leikkikokoonpanoja ja seurata niiden vaikutusta leikin kulkuun 
ja sisältöön. Iltapäivisin leikkejä jaettaessa kuuntelimme enemmän lasten 
toiveita kavereista, ja hyvin sujunutta leikkiä saatettiin jatkaa seuraavana 
päivänä. Tuimme siis mahdollisuutta pitkäkestoiseen leikkiin! Kesken 
jäänyt leikki kirjattiin aina toiselle aikuiselle tiedoksi viestivihkoon, ja 
lapset olivat mahdollisuudesta innoissaan.

Välipalan yhteydessä päätimme laajentaa osallistumista ja rohkaista 
lapsia suurempaan omatoimisuuteen. Aikaisemmin lähes täysin aikuisjohtoi-
nen toiminta muuttui lasten vastuulliseksi toiminnaksi; lapset saivat siirtyä 
omassa tahdissa asiasta toiseen ja vaikutus oli hämmästyttävä. Koko välipala 
hoitui sujuvasti lyhyemmässä ajassa ja kaiken lisäksi vähemmällä melulla.

Mietimme lapsille myös päivittäisiä työtehtäviä ja lapset osallistui-
vatkin esimerkiksi juhlien ja näyttelyiden järjestelyihin sekä vuorottelivat 
päivittäin ruoka-apulaisena.

Hyppy tuntemattomaan
Alle kolmevuotiaiden ryhmän eli Muumien matka syksystä 2008 kevääseen 
2009 oli lähes täysin erilainen kuin heitä isompien Hattivattien. Hanketta 
keväällä 2008 esiteltäessä ajattelimme, että Puistokujan päiväkodista vain 
yksi ryhmä eli yli kolmevuotiaat osallistuisivat kehittämistyöhön. Suunni-
telmat ja aikataulut näyttivät hurjilta ja vähän epäilimme omaa jaksamis-
tamme ja resursseja; olihan ryhmään palaamassa aikuinen hoitovapaalta ja 
toinen kävisi vielä syksyn ajan täydennyskoulutusta. Päätimme kuitenkin 
hypätä kyytiin ja katsoa avoimin mielin mihin tie vie.

Alkuverryttelystä kohti kehittymistä
Syksyllä hankkeen vetovastuu oli pääosin kahdella kasvatusvastuullisella 
aikuisella kolmannen lopetellessa koulutustaan. Yhdessä tiimipalavereissa 
kuitenkin pyöriteltiin erilaisia pienille sopivia asioita, joskin aina tuntui 
olevan kiire.
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Kehittämishanke alkoi hahmottua henkilökunnan haastattelun myötä 
ja päädyimme pienryhmätoiminnan kehittämiseen ryhmässämme. Tiloja 
emme pystyisi suurentamaan emmekä lapsia vähentämään, joten oli aika 
ryhtyä luovaksi. Ajatuksenamme oli lapsen päivän rytmittäminen iän ja 
kehityksen mukaan, eli jakaminen pienempiin ryhmiin. Emme tehneet 
jakoa omahoitajien mukaan, vaikka tapaa meille kyllä vahvasti ulkopuolelta 
ehdotettiin, vaan halusimme tarjota jokaiselle oman ikäistään ja kehitysta-
soistaan seuraa. Me aikuisetkin halusimme tulla kunnolla tietoiseksi joka 
ikisen lapsen maailmasta, eikä vain niiden, jotka olivat sattumanvaraisesti 
valikoituneet omiksi lapsiksi. Tästä näkökulmasta saimmekin jatkossa 
kiitosta lasten vanhemmilta.

Lapset siis jaettiin kahteen pienryhmään, joista vanhemmat nimettiin 
Kili-ryhmäksi. Järjestelimme esimerkiksi ruokailupaikat uusiksi ja näin 
saimme Kileille kokonaan oman ruokailupaikan, jossa syötiin yhdessä 
aikuisen kanssa. Tämä muutos rauhoitti selvästi sekä pienten että isom-
pien lasten ruokailua, vähensi melua ja kasvatti monta senttiä meidän 
kiliryhmäläisiä, jotka saivat nyt enemmän vastuuta esimerkiksi viemällä 
ruoka-annoksen omalle paikalleen ja pystymällä vaikuttamaan paremmin 
annoskokoihin välipalalla. 

Kilit saivat oman toimintapäivän, tiistain, jolloin siirryttiin aikuisen 
kanssa päiväkodin keltaiseen mökkiin askartelemaan tai vaikkapa pelaa-
maan pienempien jäädessä päätaloon leikkimään. Aamupäivän ulkoiluja 
jaksotettiin toisinaan pienille ryhmille. Toisen ryhmän nimesimme Nalleiksi 
ja he saivat omaksi puuhapäiväkseen keskiviikon. Tiloja lisäsimme kääntä-
mällä kirjahyllyn seinäksi, jolloin saimme erillisen kotileikin. Leluvaraston 
lattiasta tuli leikkijöiden salaluola. Mielestämme pienet ryhmät tiivistivät 
lasten yhteenkuuluvuutta ja lisäsivät selkeästi vuorovaikutustilanteita 
yksittäisen lapsen ja aikuisen välillä.

Leikkiä vierekkäin kuitenkin yhdessä
Koulutukset ja etenkin ohjaajan tapaamiset sekä kannustavat keskustelut 
auttoivat huomaamaan, että ei tarvitse tehdä aivan mahdottomia vaan 
yhdessä mietitty, pienikin on riittävää. Olimme mahdollistaneet pienryh-
mätoiminnan ja leikkimisen, me aikuiset koimme muutokset mielekkäiksi 
ja leikkejä rikastuttaviksi. Leikkiryhmät, joihin jakauduttiin maanantaisin, 
mahdollistivat leikkien seuraamisen. Pystyimme auttamaan leikkeihin 
pääsyä ja pystyimme tukemaan sitoutumista leikkiin. Jokaisessa leikki-
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ryhmässä oli läsnä aikuinen, ei niinkään leikkimässä vaan auttamassa 
suvantopaikkojen yli. Meistä oli hienoa huomata, että teimme jossain 
vaiheessa itsemme tarpeettomiksi.

Kirjaaminen ja kyselyihin vastaaminen ei ollut vahvinta aluettamme, 
mutta keskustelimme ja pohdimme paljon syitä ja seurauksia. Niinpä 
innostuimme alkuvuodesta 2009 havainnoinnista oikein tosissamme ja 
näin uusi kehittämiskohteemme oli selvillä.

Leikkitaitoja ja taitavia leikkijöitä
Lapsista lähtevän, vapaan leikin toteutuminen ahtaissa sisätiloissamme 
oli toteutumaton unelma. Aikuiset joutuivat aina iltapäivisin puutumaan 
kokoonpanoihin, valittaviin leluihin ja tilajakoon. Tämän vuosi päätimme 
aloittaa leikin havainnoinnin aamupäivän ulkoilusta. Tavoitteenamme oli 
havainnoida eri leikkejä ja leikkijöitä, kartoittaa leikkitaitoja ja aikuisen 
roolia. Havainnoinnit tekisi vuorotellen aikuisista se, jolla ei ollut varsinaista 
ulkoiluvuoroa. Sovimme, että aikuiset puuttuvat vain selkeästi kiusaamis- 
tai vaaratilanteisiin. Kaavakkeesta teimme todella yksinkertaisen ja helpon 
täyttää, joskin jokainen kirjoitti vähän muistiinpanoja; oli toki sallittua 
seurata vain esimerkiksi muutaman lapsen edesottamuksia.

Havainnot yllättivät. Oli mielenkiintoista huomata, että me aikuiset 
olimme kiinnittäneet huomiota samoihin asioihin. Meille paljastui, ettei 
kannata koskaan olettaa vaan tarkkailla tilanteita ja keskustella havainnoista 
ennen johtopäätöksiä. Olimme luulleet kahden pojan leikkivän tasaver-
taisesti, koska leikki oli näyttänyt siltä. Havainnointi paljasti vanhemman 
pojan hallitsevan sekä kaveriaan että tilanteita. Onneksemme nuorempi 
pojista rohkaistui kertomaan tapahtumia omasta näkökulmastaan. Toisesta 
porukasta yksi leikkijöistä pudotettiin toistuvasti pois leikistä. Hienoa oli 
huomata, ettei kukaan jäänyt leikkien ulkopuolelle vaan joukosta löytyi 
peräänantamattomia pieniä ihmisiä, jotka vetivät mukaan. Tokihan jou-
kossamme oli niitä, jotka joskus halusivat leikkiä yksin ja se heille suotiin.

Kevät kului leikkejä seurattaessa ja huomasimme lasten tietysti kas-
vaneen, mutta myös leikkitaitojen kehittyneen. Lapset voivat sisälläkin 
valita mieleisiään leikkejä, kenen kanssa haluavat leikkiä ja missä paikas-
sa. Rakenteluleikkejä on voinut halutessaan jatkaa seuraavana päivänä. 
Pienistä pörrääjistä on tullut leikkijöitä, jotka arvostavat leikkirauhaa ja 
hyvää kaveria.
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Havainnointi on auttanut meitä tuntemaan lapsia vielä paremmin ja 
reagoimaan ongelmiin varhaisemmassa vaiheessa. Kaikkia havaintoja ei 
ole mielestämme vieläkään tarpeen kirjata, mutta kaikista havainnoista 
kannattaa aina keskustella.

VKK
Oli meillä visio suuri,
Sitä mietimme kuin valtava muuri,
Olisi edessämme.

Meidän jokaisen mieli,
Se mitä meistä kieli,
Oli salaisuus.

Mitä voisimme vielä lapsista oppia,
Olimme kokeilleet jo monta oppia?
Vaan yllätys oli moinen, 
löysimme kultasuonen.

Tuli pontta ja voimaa,
Ja sitä kaikkein tärkeintä,
Lapsen ajatusta.

Katsoimme lasta kerran ja toisenkin,
ja ajatus syttyi, 
että sinut huomaisin tarkemmin.

Silloin voisin sinua paremmin ymmärtää, 
Ja antaa sen mitä parhaiten taidan,
Tuen
Ja ohjauksen, 
Sinun elämääsi rikastaen,
rakastetun lapsen.
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Kuvat käyttöön

rajatorpan päiVähoitoyksikkö; hanna Mustonen

Lapsi aktiivisena arjessa, kuvien käytön lisääminen  
päiväkodin arkeen

Tausta ja toteutus
Olimme olleet mukana Vantaan Innostu Kielestä -kehittämishankkeessa 
ja keväällä 2008 haimme uutta näkökulmaa tämän kielellisen kehittämis-
hankkeen jatkoon. Tämä tuli mahdolliseksi, kun meidät valittiin VKK-
Metron tutkimuspäiväkodiksi aiheenamme kehittää kuvien käyttöä lapsen 
oppimisprosessin tukena ja vahvistajana. Tavoitteena oli, että henkilöstö 
rohkaistuisi käyttämään kuvia ja etsimään uusia mahdollisuuksia kuvien 
käytössä. Aihe oli sopivan konkreettinen, mutta antoi laajasti mahdolli-
suuksia toteutukselle. Syksyllä 2008 tartuimme innokkaasti aiheeseen 
ja henkilöstö lähti avoimin mielin mukaan koko päivähoitoyksikön eli 
kahden päiväkodin ja yhteensä kahdeksan tiimin voimin. 

Syksyllä sovimme, että alle 3-vuotiaiden ryhmässä kuvitetaan päi-
väjärjestys ja kielen kehittymistä tuetaan kuvien avulla. Isompien lasten 
ryhmissä kehittämisteemaksi valittiin leikinvalintataulut. Yli 3-vuotiailla 
haluttiin tuoda esille, että leikki on tärkeää. Lisäksi tavoitteena oli vas-
tuuttaa ja sitouttaa lapsi itse valitsemaansa leikkiin

Vuoden aikana kuvat täyttivät aikuisten ajatukset. Leikkipaikkoja 
ja leluja valokuvattiin, haettiin kuvia Papu-netistä ja PCS-ohjelmasta ja 
monesta muusta paikasta. Lapsia kuvattiin eri tilanteissä päivän aikana, 
harjoiteltiin pikapiirtämistä taskut tai hyllynreunat täynnä paperipaloja ja 
kyniä. Jokainen tiimi sai toteuttaa kehittämishanketta omista lähtökoh-
distaan, osaamisestaan ja kiinnostuksestaan lähtien. 

Koko yksikön henkilöstölle pidettiin marraskuussa toimintayksikön 
kehittämispäivä kuvien käytöstä lasten maailmassa. Kouluttajana toimi puhe-
terapeutti Hannele Merikoski. Alle kolmevuotiaiden ryhmien henkilökunta 
sai koulutusta lasten havainnoinnista, kouluttajana lastentarhanopettaja 
Marikka Ikkala. Pienten ryhmän kasvattajille resurssierityislastentarhan-
opettaja Niina Laitinen veti keskustelukerhoa kerran kuukaudessa. Lai-
tinen seurasi myös kaikkien tiimien kehittämishanketta toimintavuoden 
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aikana. VKK-Metron ohjaajana yksikössä toimi toimintayksikön esimies 
Sari Eskola. Henkilöstö osallistui myös VKK-Metron koulutuksiin

Alle kolmevuotiaiden ryhmät
Pienten ryhmissä, joita oli kolme, päiväjärjestyksen kuvittaminen toteu-
tettiin jokaisessa eri tavalla. Yhdessä ryhmässä olivat käytössä PCS-kuvat, 
yksi ryhmä piirsi aamulla paperille jokaisen päivän tapahtumat ja yhdessä 
ryhmässä käytettiin valokuvia. 

Pumpulien ryhmä, jossa käytettiin PCS-kuvia, teki myös talon, johon 
kukin lapsi aamulla kiinnitti oman valokuvansa. Oman kuvan etsiminen 
oli mukavaa ja lapsi kokee yhteen kuuluvuutta ryhmän kanssa ja oppii 
tunnistamaan koko ryhmän lapset. Lapset oppivat kaipaamaan puuttuvia 
kavereitaan. Lasten omilla kuvilla myös jakaminen pienryhmiin onnistui 
luontevasti. 

Valokuvia käyttävä Kehrästen ryhmä sai lapset innostumaan ja kes-
kittymään valokuvaamalla lapset päivittäisissä toimissaan. Lapsi näkee 
harvoin itseään toiminnassa sen sijaan, että hän näkee vain toiset lapset 
syömässä ja askartelemassa. 

Hahtuvien ryhmässä, jossa päiväjärjestys piirrettiin jokaisena päivänä, 
lapset kokivat piirroksen muistuttavan todellisesta tapahtumien kulusta. 
Tauluun piirrettiin juuri se ruoka, jota päivällä syötäisiin tai laulu joka 
kohta laulettaisiin. Lapset palasivat päivän aikana taulun eteen ja siirsivät 
symboliukkelia itsenäisesti oikeaan ajankohtaan. Tässä ryhmässä tehtiin 
myös eteisen seinälle kaksi pukemisukkelia. Toiselle puettiin sisävaatteet 
ja toiselle ulkovaatteet. Vaatekuviin piirrettiin eri värejä. Lapset oppivat 
omatoimisesti katsomaan, mitä vaatteita piti pukea päälle ulos mentäessä.

Kuvan merkitys voi olla symbolinen tai konkreettinen, ja se tulki-
taan helposti eri tavalla. Kun lapsen kanssa yhdessä sovitaan, mitä kuva 
missäkin tilanteessa tarkoittaa, asia myös ymmärretään samalla tavalla. 
Päiväjärjestyksen kuvat helpottavat pienillä lapsilla oman toiminnan suun-
nittelua ja energia vapautuu luovuuteen ja oppimisen ilon löytämiseen. 
Päiväjärjestyksestä ei katoa mitään, vaan iltapäivällä voi jokainen palata 
aamupäivän aiheisiin. Rasti kuvan päällä kertoo lapselle suunnitelman ja 
mahdollisen uuden toteutuksen eron. Keskustelemalla opeteltiin kuvan 
katsomisen taitoa: vasemmalta oikealle, ensin ylhäältä, keskeltä ja viimeksi 
alhaalta. Pohdittiin myös Sanasäkki-menetelmää, johon tiimit kevätpuolella 
innostuivat. Toteutus aloitettiin kuvittamalla muutamia loruja ja lauluja.
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Yli kolmevuotiaiden ryhmät
Kaikissa viidessä ryhmässä keskityttiin rakentamaan leikinvalintataulua. 
Aikuiset ja lapset opettelivat käyttämään kuvia päiväkodin arjessa ja 
leikinvalintataulun avulla ohjamaan lapsia pitkäkestoisempaan leikkiin. 
Kuvien tekeminen vaati syksyllä paljon aikaa. Valokuvia laitettiin lelulaa-
tikoihin ja niitä leikattiin lehdistä. Opeteltiin lasten kanssa, mikä merkitys 
oli leikkikuvilla sekä taulussa että lelulaatikossa. Lapsi itse valitsi taulusta 
leikin ja laittoi oman kuvansa tai nimensä leikkitauluun valitsemansa lei-
kin kohdalle. Kuvan alla oli merkitty viivoilla tai muilla merkeillä kuinka 
monta leikkijää leikkiin sopi. 

Nelikoiden ryhmässä (3–4-v.) oli käytössä päiväkoti- ja leikkitau-
lu. Päiväkotitaulun avulla katsottiin paikalla olijat ynnä muuta päivään 
liittyvää. Leikkitaulun avulla lapsia sitoutettiin leikkiin ja leikin jälkien 
korjaamiseen. Niittyvillojen ryhmässä (3–5-v.) laitettiin nimen ja valo-
kuvan lisäksi numero ja pistemerkintä kertomaan leikkijöiden määrää. 
Lapset oppivat nopeasti leikkitaulun käytön. Kaikki eivät hallinneet oman 
nimen tunnistamista, mutta kaverit auttoivat löytämään oikean nimila-
pun. Kiinnostus oman nimen kirjoittamiseen lisääntyi, samoin kirjaimien 
opettelemiseen ja tunnistamiseen

Vihurien ryhmässä (5-v.) leikkitaulu muutti vuoden aikana muotoaan. 
Aluksi aikuinen piirsi valkotaululle leikin kuvan (lelu tai leikkipaikka) ja 
sen viereen niin monta viivaa kuin leikkijöitä voi olla mukana leikissä. 
Lapset laittoivat oman nimensä viivalle. Seuraavassa vaiheessa piirretyt 
kuvat korvattiin valokuvilla. Sitten nimet korvattiin lasten valokuvilla. 
Leikkijöiden määrä oli nopan silmäluvun mukainen. Kaksi kuukautta 
leikkitaulun käyttöönoton jälkeen huomattiin, että leikit olivat aikaisempaa 
pitkäkestoisempia. Viimeisessä vaiheessa leikkitaulun rakenne purettiin 
mahdollisimman yksinkertaiseksi. Valkotaululle oli merkitty ainoastaan 
leikkialueita kuvaavat värikoodit. Näiden yhteyteen lapset piirsivät aiotun 
leikin ja merkitsivät leikin omalla valokuvallaan. Leikkijöiden määrää 
ei enää rajattu vaan se oli sopimusasia. Yksinkertaistaminen maksimoi 
lasten oman ideoinnin osuuden leikin suunnittelussa. Lapset piirsivät itse 
päiväjärjestyskuvat. Lapset piirsivät myös isoina kuvina pihasäännöt ja 
ne kiinnitettiin ulko-oveen kaikille tiedoksi. Kuvien käyttö idean tasolla 
välittyi myös vanhemmille. Esimerkkinä kevätjuhlien jälkeen kasvattajat 
saivat muistoksi valokuvan juhlista. Sosionomiopiskelijat Marika Muho-
nen ja Nora Korkala Metropolista videoivat päättötyötään varten lapsia 
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ohjaustilanteessa. Heidän aiheensa oli Miten lapsi sitoutuu toimintaan, 
jossa ohjaaja ohjaa kuvien avulla.

Esikouluryhmässä sosionomiopiskelijat Sini Mohell ja Annika Sil-
lanpää Laureasta (Espoo) toteuttivat päättötyönsä valmistamalla ryhmän 
leikinvalintataulun aiheenaan Miten lapset käyttävät high scope -taulua 
ja kokevat high scope -taulun käytön. Lapset kertoivat, mitä leikkejä he 
haluavat taululta löytyvän. Opiskelijat kuvasivat kaikki madolliset leikit ja 
leikkivälineet kuviksi, lapset ideoivat. Ryhmä toimii kahdessa kerroksessa, 
joten leikkitaulukin on kaksikerroksinen. Muutaman leikin leikkipaikkaa 
vaihdettiin, kun huomattiin joidenkin toisten tilojen parempi sopivuus 
leikkipaikaksi. Huoneet saivat myös omat värikoodit. Taulussa olivat 
elementteinä käytössä lasten omat kuvat, nimet, numerot, värit. Näitä 
käytettiin vaihtelevasti eri päivinä ja eri tilanteissa. Leikkitauluun kiinnittyy 
huomio heti ovelta tiloihin tultaessa. Toimintatilat ovat aika sokkeloisia ja 
tuloksia sovellettiin, kun seuraavan syksyn esikoululaiset kävivät tutustu-
massa tiloihin. Tutustuminen vietiin läpi leikkitaulun avulla toteutetun 
kuvasuunnistuksen mukaan. Kokonaisuutena tämän kaltainen yhteistyö 
opiskelijoiden kanssa koettiin erittäin onnistuneeksi. 

Pellavien integroidussa erityisryhmässä, jossa oli jo aikaisemminkin 
käytetty paljon kuvia, hanke on antanut hyvän mahdollisuuden ennak-
koluulottomasti pohtia mihin kaikkeen kuvia voikaan laajemmin käyttää. 
Tavoitteena on ollut tehdä tyhmiäkin ehdotuksia, joista on sitten poikinut 
uusia hyviä käytäntöjä. Vaikka kuvia integroidussa ryhmässä on totuttu 
käyttämään, ei kuvien käytön suhteen olla koskaan valmiita. Integroidun 
ryhmän leikkitaulussa on väreillä merkityt leikkialueet, jotka löytyvät 
ryhmätiloista vastaavina väreinä huoneiden lattialta, seinältä tai pöydäl-
tä. Laulujen ja lorujen kuvitus auttaa sekä lapsia että aikuisia oppimaan 
sanat. Kaikki aikuiset ovat sitoutuneet käyttämään pikapiirtämistä oh-
jatessaan lapsia. Sanasäkkiin on piilotettu kuvapareja riimeistä. Säännöt 
on kuvitettu. Eteisessä on Mitä kuuluu! -viestitaulu, johon lapsi kiinnittää 
päivän aikana tapahtuneesta asiasta oman piirroksen. Vanhemmat saivat 
myös kuvaviestejä siitä, mitä tarvitaan mukaan seuraavan päivän retkelle. 
Kasvattaja muistuttaa lasta viestistä, mutta aktiivinen rooli viestin ker-
tomisesta vanhemmille jää lapselle itselleen. Toivoimme ja odotimme, 
että myös vanhemmilta tulisi viestitaulun kautta vaikkapa viikonlopun 
merkityksellisestä hetkestä. Viestejä vanhemmilta tuli kuitenkin vähän.

Kaikkien ryhmien kevätjuhlissa kehittämishankkeen kokemuksia 
sovellettiin kuvia hyödyntämällä. lapset ovat kertoneet leikkitauluista 
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kotonaan ja vanhemmat olivat kiinnostuneet, mitä ja miten lapsi kuvien 
kautta oppii. Kuvien avulla saimme myös näkyvyyttä päiväkodin käytän-
nöistä vanhemmille päin.

Työyhteisönä olemme oppineet, että kuvat helpottavat lapsen jäämistä 
päiväkotiin aamuisin. Myös siirtyminen päivän aikana tilanteesta toiseen 
sujuu joustavammin ja lapsi sietää muutosta paremmin. Nyt tiedetään, 
että kuvan katsomisen taitoa pitää opettaa lapsille. Lapset ovat tutustuneet 
toisiinsa nopeammin, heidän leikkimaailmansa on laajentunut ja jäntevöi-
tynyt. Samassa leikissä pysytään pitempään. lapset oppivat suunnittelemaan 
leikkinsä kasvattajan ja taulun avulla paremmin (missä, mitä ja kenen 
kanssa leikitään). Kirjaimet ja numerot ovat nyt kiinnostavia samoin oma 
ja kaverin nimi. Lasten piirtäminen lisääntyi ja tuli tavoitteellisemmaksi 
liittäen toiminnan kiinteämmin käyttäytymissääntöihin ja käytettäviin 
leikkeihin ja leluihin. Aikuiset piirtävät nyt enemmän ja kommunikointi 
helpottuu ja jäntevöityy lapsen kanssa, jonka sanavarasto ja kieli on vielä 
vajavaista. Lasten valokuvaaminen eri toiminnoissa on lisääntynyt. Yhteistyö 
opiskelijoiden kanssa on ollut hedelmällistä, molemmat osapuolet oppivat 
toisiltaan, kun yhdessä tehtiin lapsia koskevia havaintoja.

Vuoden aikana on ajatuksia, ehdotuksia ja materiaalia kertynyt pitkälle 
tulevaisuuteen. Henkilöstö sitoutui kiitettävästi hankkeeseen ja kehittä-
mistyö jatkui tasaisesti edeten, kokemuksesta oppien. Alussa tavoitteet 
asetettiin aikaan nähden liian laajoiksi. Joissakin ryhmissä ajoittain tuntui 
siltä, että aikaa ei ollut, vaikka halua ja tahtoa olikin. Myös kuvaamisen 
tekniikkaa ja tietokoneen kuvakäsittelyä halutaan oppia paremmin. Esiin 
on tullut voimakkaasti läpi koko projektin ajatus etenemisestä hitaasti 
kiiruhtaen. Kehittämistyötä ei ole tarvinnut tehdä kehittämisen vuoksi 
vaan arjessa ja arjesta nousevien kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseksi. 
Tästä jatketaan syksyllä, hankkeen loputtua.

Parhaat kiitokset VKK-Metron ohjaajatoimintayksikön esimies Sari 
Eskolalle ja resurssierityislastentarhanopettaja Niina Laitiselle kaikista 
ideoista ja kommenteista. Kiitän opiskelijoita tuloksellisten päättötöiden 
tekemisestä yksikössämme
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Ku me kiljutaan et me ei tiedetä

Matinkylän päiVäkoti; kirsi harinen ja Matti paasio

”Kehittämishankkeissa pyritään kehittämään toimintaa, työtapoja ja ajatuksia. 
Ennen kuin varsinaisen työn äärelle päästään, syntyy usein ajatuksia kehittä-
mistoiminnasta myös yleisellä tasolla. Tässä kirjoituksessa kuvataan joitakin 
niistä ajatuksista, joita syntyi Matinkylän päiväkodin osallistuessa VKK- Metro 
hankkeeseen. Koska aiheena oli lapsen kielen oppimisen tukeminen, työntekijät 
kiinnittivät huomiota myös siihen, miten me aikuiset itse käytämme kieltä lap-
sille tai aikuisille puhuessamme. Työntekijät ovat halunneet kuvata ajatuksiaan 
ja toimintaansa rehellisesti, siksi tähän kirjoitukseen on poimittu myös suoria 
lainauksia aikuisten puheista. Lainaukset on kirjoitettu suoraan haastattelun-
nauhalta, eikä niitä ole helppo lukea. Toiveena kuitenkin on, että niissä esiin 
tulevat ajatukset ja tässä kirjoituksessa esitetyt pohdinnat synnyttävät uusia 
hyviä kysymyksiä varhaiskasvatuksesta ja sen kehittämisestä.” 

- Ohjaaja Elina Pullin kommentti

Hankkeen aikana opittiin muutakin kuin mitä piti. Lapset olivat saaneet kie-
lituokioilla aikuisen huomion, aikuinen oli läsnä, ja kaikki voittivat loppujen 
lopuksi. ”Kun lasten kanssa on ja niille puhuu”, pienten ryhmän edustaja sanoi, 
”nehän oppii, teki melkein mitä vaan.”

Päivähoitoon on viime vuosina vaadittu uutta sääntelyä Nykyiset lait 
ja asetukset on asetettu kyseenalaisiksi, ne ovat arvostelijoiden mukaan 
vanhentuneita tai riittämättömiä. Uutta lainsäädäntöä odotellessa huomio 
on kääntynyt päiväkodissa tehdyn työn tuloksiin.

Ilkeämielinen voisi sanoa, että yrityskulttuuri on levittynyt päiväkotiin. 
Työltä vaaditaan tuloksia ja tehokkuutta.

Tehokas päivähoito on taloudellista. Lapset hoidetaan niin halvalla 
kuin mahdollista, lain puitteissa tietenkin. Mistä säästetään? Valtaosan 
päivähoidon budjetista vievät palkat. Niinpä aikuisten ja lasten lukumäärää 
seurataan herkeämättä: joka aamu ryhmät ilmoittavat johtajalle numerot 
(lapset, aikuiset), johtaja syöttää tiedot koneelle, joka laskee maagisen 
suhdeluvun. Mikäli aikuisia on kolme enemmän kuin lain vaatima vä-
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himmäismäärä, kiertävä lastenhoitaja siirtyy toiseen päiväkotiin. Näin ei 
ole vielä kertaakaan tapahtunut, mutta seurantaa jatketaan.

Kukaan ei tiedä, miten päivähoidon tuloksia mitataan. Diaesitys päi-
väkodin vuosineljänneksestä vaivuttaisi kuulijakunnan uneen välittömästi. 
Uutiskynnys ei ylity sillä, että lapset kehittyvät ja menevät kouluun. Var-
haiskasvatusta tehdään kuitenkin näkyväksi kaiken aikaa − päivähoidon 
kasvoja kohotetaan suuren yleisön ja päättäjien silmissä. Heille tarjotaan 
suunnitelmia: ”Näin teemme nyt, ja näin olisi tarkoitus toimia keväällä, 
ja toivottavasti lapsetkin saavat tästä jotain.”

Parantavatko suunnitelmat lasten hyvinvointia, on arvoitus. Tehok-
kuutta päivähoidon julkisuuskampanja potkaisee napakasti nilkkaan. 
Paperille omistettu aika on lapsilta pois. Jos päivähoitoa halutaan tehostaa, 
eikä tavoite ole vain hampaiden valkaisua, tilastoja tehtäisiin työn kehittä-
miseen ja suunnitteluun käytetystä ajasta. Samalla voitaisiin kysyä, miten 
suunnitelmat näkyvät arjessa. Ovatko lapset kehittämistyön tuloksena 
onnellisempia, iloisempia? Ovatko aikuiset paperityöt tehtyään lapsen 
päivässä enemmän läsnä?

Kehitämmekö työtämme vai suoritammeko vaaditut liikkeet kuin 
hylkeet sirkuksessa, luomme kehittämisen vaikutelman, jotta saisimme 
silakkaa ja aplodeja?

Seuraavassa päiväkotimme vajavainen vuosikertomus yhden kehittä-
mishankkeen kulusta.

Tehtävä yläkerrasta
Päiväkodissamme on kuusi ryhmää, jokaisessa kolme työntekijää. Näiden 
lisäksi talossamme työskentelee kaksi laitosapulaista, kiertävä lastenhoitaja 
ja päiväkodin johtaja. Keittiön henkilökuntaa – heitä on kolme – ei lasketa 
tällä kertaa.

Joka maanantai klo 12.15 ryhmien edustajat kokoontuvat viikkopa-
laveriin, jossa käsitellään talon yhteisiä asioita.

Tässä kokouksessa, johtajan mukaan elokuussa 20081, päätettiin 
osallistua dokumentoinnin ja arvioinnin kehittämiseen yhdessä parinkym-

1 Johtaja MP:lle 13.2.2009. Työpaikkakokouksessa 28.4.2008 tehtiin 
muistiinpano: Metro Hanke / Suomi 2 / Havainnointi / Dokumentointi 
/ Arviointi / Anomus lähetetty 9.6.2008 kirjattiin ohjaajan nimi ja 
kehittämistehtävä: lapsen kielellisen kehityksen tukeminen.
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menen muun päiväkodin kanssa. Hanketta ohjasi pääkaupunkiseudun 
varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö, lyhyemmin VKK-Metro.

Talomme oli valittu tutkimuspäiväkodiksi 33 hakijan joukosta. Meidän 
oli otettava haaste vakavasti.

Jokaisen tutkimuspäiväkodin piti valita itselleen kehittämistehtävä.
Päiväkodin johtaja ja varajohtaja olivat valinneet kehittämistehtävän 

jo huhtikuussa, hakiessaan pääsyä hankkeeseen. Tehtävämme oli tukea 
lasten kielellistä kehitystä Dokumentoisimme ja arvioisimme sitä, miten 
olimme tässä onnistuneet. Siltä ainakin vaikutti.

Vielä on aika sekavaa
Osalta työntekijöistä hyppääminen Metron kyytiin meni autuaasti ohi. 
Kun tiimin edustaja toi uutiset viikkopalaverista työkavereilleen, kytkeytyi 
kuulijoiden tarkkaavaisuus päältä jo projektin nimen kohdalla.

Metro oli meille entuudestaan tuttu kulkuväline, ilmaisjakelulehti ja 
suurkaupunkialue Pohjois-Amerikassa.

VKK: voisiko ketään kiinnostaa.
Kun haastattelimme alan ihmisiä Helsingistä ja Espoosta, hekään eivät 
olleet kuulleet hankkeesta. Päätimme selvittää, mihin olimme ryhtyneet.

VKK-Metron nettisivuilla2 kirjattiin kehittämisyksikön tavoitteet:
• suunnitellaan ja käynnistetään kehittämisyksikkö, joka toimii pää-

kaupunkiseudun neljän kaupungin alueella
• varhaiskasvatuksen käytännöstä lähtevästä käytäntö- ja kehittä-

mistutkimuksesta ja sen edistämisestä tehdään kehittämisyksikön 
pysyvää työtä

Yksikön ensimmäinen tavoite oli yksikkö itse. Toinen tavoite ei täysin 
auennut.

Käytännön tutkimus- ja kehittämistyö oli ilmaistu selkeämmin:
• monikulttuurisen varhaiskasvatuksen kehittäminen pääkaupunki-

seudulla sekä 
• varhaiskasvatuksen dokumentoinnin ja arvioinnin kehittäminen 

kaupunkien ja Helsingin yli opiston yhteistyönä.

Päiväkotimme osallistui jälkimmäiseen.

2 http://www.socca.fi/vkk-metro/
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Paperi voi odottaa
”Jokaiselle yksikölle nimettiin kunnan omasta organisaatiosta ohjaa-
ja”, Metro-hankkeen nettisivuilla kerrotaan. ”Ohjaajat tapaavat toisiaan 
säännöllisesti.”

Päiväkotimme ohjaaja tapasi myös meitä säännöllisesti ja osallistui 
kanssamme sanasäkki-koulutukseen3. Sanasäkki oli valittu yhdeksi kei-
noksi tukea lasten kielellistä kehitystä. Koko talo oli sitoutunut ottamaan 
sanasäkit käyttöön.

Ohjaaja tapasi henkilökuntaa kuukausittain: joka toinen kerta tiimien 
vastuuhenkilöt, joka toinen kerta koko henkilökunnan iltakokouksessa.

Paasitornissa tarjottiin tiimien vastuuhenkilöille koko päivän semi-
naari lounaineen kaikkineen. Luennoitsijat selittivät dokumentointia ja 
arviointia. Slangin tuntija Sami Garam esitteli PDCA-menetelmää, jota 
projektissa käytettäisiin.

PDCA on lyhenne englannin sanoista plan, do, check, act: suunnit-
tele, toteuta, tutki, toimi. Menetelmä oli saatavissa myös stadin slangiksi. 
Jokaisen päiväkodin jokainen ryhmä täyttäisi kerran kuussa ”Funtsaa – 
veivaa – tsekkaa – duunaa” -lomakkeen. Lomake lähetettäisiin päiväkodin 
ohjaajalle ja VKK-Metron kahdelle työntekijälle.

Päivähoidon erityisasiantuntija saapui taloomme pitämään alkuhaas-
tattelun, joka nauhoitettiin ja litteroitiin myöhempää tutkimusta varten. 
Paikalla olivat päiväkodin ohjaaja, johtaja, tiimien vastuuhenkilöt ja ne 
jotka kynnelle kykenivät lasten päivälevon aikaan.4

Hankkeen parissa oli tehty töitä kuukausi. Haastattelija kyseli henkilö-
kunnan tuntoja kehittämistoiminnan alussa. Lasten kielellisen kehityksen 
kompassit olivat hämmentyneitä ja innoissaan. Antaa heidän itsensä kertoa:

No jos, mä […] olin vähän […] tän hankkeen niinku tai halusin tätä hanketta 
meille, ihan sen takia, et meil on paljon näitä näitä monikulttuurisia […], et on 
eri ryhmissä ihan erilaiset niinku käytännöt, että tän asian tiimoilla, niin tuntuu 

3 Sanasäkki on pussi, josta poimitaan esineitä. Koulutus kertoi, miten ja 
mihin sanasäkkiä käytetään. 

4 Matinkylän päiväkoti (22.9.2008). ”Haastattelun tarkoituksena oli hah-
mottaa kyseisen päiväkodin tilanne kehittämishankkeen alussa. […] 
Haastattelijana toimi Virpi Mattila, haastattelun litteroijana Kati Kaplin 
kirjalliseen muotoon saattajana toimi Tuulikki Venninen.” Seuraavat 
lainaukset ovat litteroidusta haastattelusta.
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ihan kivalta, et on semmonen fiilinki, et ihmiset on aika innoissaan lähteny 
tähän mukaan, […] ainaki niinku asiat on lähteny etenemään. Ehkä vähän 
on vielä semmonen sekava sekava olo, että […] tästä etenee […] kokous tästä

Punaista lankaa kaivattiin. Johtaja liitti kehittämistehtävän tekeillä olevaan 
päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan, vasuun. Vasua oli väännetty 
yhteisvoimin, ja väännettäisiin vastakin. Valmista ei tullut koskaan:

täähän on yks osa Vasua, jota me ollaan tässä niinku työstämässä, ja siit on 
puhuttuki, että et […], me tehdään vaan niinku yks Vasun osio nyt sitten vähän 
syvemmälle, et meil on sitte oma malli, tää kielenkehittämisen joku menetel-
mistä ja välineistä sitten siihen Vasuun kirjattuna, kun sen sisältö sitten sitten 
seuraavaksi on tulossa.

Johtaja korosti tiimien sananvaltaa työhönsä. Ei ollut yhtä oikeaa tapaa 
tukea lapsen kielellistä kehitystä, jokainen ryhmä teki kehittämistyötä 
omalla tavallaan, omista lähtökohdistaan, omaa aikatauluaan noudattaen.

Projektin myötä työntekijöiden oli helpompi jakaa osaamistaan:

semmosta jonkinlaista tietoo on aika paljon, et sitten vaan, jos ihmiset on 
kiinnostuneita ja haluaa, niin mielelläni jotain […] annan heillekin. Et kun se 
on näin, et se on niinku kaikilla yhteinen, niin se on helpompaa kuin lähtee 
tuputtaa, et hei tulkaa tulkaa kysymään tai jotain, et tuntuu ihmiset on, et mitä 
toi vouhottaa […] se on hyvä, hyvä juttu nyt näin.

Tehtäväkin alkoi valjeta.

Mulla oli aluksi vähän epäselvää, mä niinku ensin ajattelin, että se on se lasten 
kielen kehitys, mitä me arvioidaan ja havainnoidaan ja dokumentoidaan, mi-
ten se kieli kehittyy, mut ilmeisesti se onkin nyt niin, et sitä omaa toimintaa, 
miten oma omalla toiminnalla se sitten on kehittyny se lapsen kieli, eli mitä 
itte tekee oikein ja mitä väärin ja miten vois tehdä vielä paremmin. En tiedä, 
miten muut ryhmät, mutta me ollaan nyt sitten… ruvettu sitä omaa toimintaa 
havainnoimaan ja dokumentoimaan

Tästä oli keskusteltu henkilökunnan ja ohjaajan iltakokouksessa: voiko 
havainnoida työtään niin, ettei samalla havainnoisi lapsia?
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Paperityöt ahdistivat. Omaa työtä oli helppo arvioida ruutupaperille, 
mutta ”PDCA-lomakkeet ja muut… lentelee tuolla avaruudessa”. Oli 
epäselvää, miten lomakkeet liittyivät toimintaan.

Johtajalta kaivattiin ennen kaikkea tukea:

et kun meil on kaikki ihan, voi sanoo ihan levällään tos tiimissä, et me alotetaan 
huomenna lasten miettimiset, et onko nää, esimerkiks pienryhmät, toimiiko ne, 
ja työvuorot, et kuka on missäkin, et kun aamulla tullaan töihin, niin tiedetään 
suunnilleen […], et meiän pitää ihan näin perustasta alottaa, niin kyl mä odotan, 
et me saadaan sitten, et ku me kiljutaan, et me ei tiedetä, niin sieltä tulee sitten 
neuvoja ja ohjausta, ja varmaan tarvitaan paljon […]

Aihe herätti keskustelua.

-	 Tukea juu, ja ymmärtämystä, jos joku paperi jää joskus vähän myöhässä, 
niin ettei et

-	 [Johtaja:] Eihän ne mulle tuu ne paperit
-	 Ei, mä en tarkota näitä papereita, vaan niitä muita papereita.
[…]
-	 Tota samaa mäkin ajattelin, ja just sitä, että sit ne muut näperrykset voi 

ehkä viivästyä tai hävitä

Dialogi jatkui puhuttaessa uhkista.

-	 Minulle myöskin heti tuli, että aika, ja kun me tiimissä puhuimme, että 
heti semmone, että milloin, sitten mä, pitää vain miettiä ja kuitenkin 
löytää aika […] myöskin tätä paperia varten

-	 Tai jos ne paperi
-	 Mutta lapsille enemmän kuin paperille
-	 Jos ne paperit osottautuu liian hankaliks, et tämmöset blondit ei ym-

märrä, niin sit se saattaa niinku, sit se jää, sit se jää vaa, jää taka-alalle, et 
antaa olla

Hankkeeseen oltiin enimmäkseen tyytyväisiä.
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Ku pystytään näikin isolla porukalla keskustelee tämmösestä asiasta, niin se on, 
meil ei oo ollu paljon aikaa, mitä iltajuttuja on, missä on koko talon väki, niin 
[…] se on hieno asia, et voidaan puhua tämmöstä kunnon asiaa

Lopussa tunnelma oli helpottunut.

-	 [Haastattelija:] Laitetaanko nauhotus pois päältä vai? Nyökintää näkyy, 
kukaan ei vastusta

-	 Ku ei oo tämmösiin tottunu 

Ihan hieno… niinku seljennys asioihin
Allekirjoittaneet lähetettiin päiväkotimme puolesta tekstipajaan, jossa oli 
tarkoitus tuottaa materiaalia tulevaa julkaisua varten. Dokumentoinnin ja 
arvioinnin kehittämishankkeesta oli tekeillä kirja, johon kaivattiin teorian 
lisäksi päiväkotien kokemuksia.

Ensimmäiseen tapaamiseen meistä pääsi toinen. Toinen opiskeli 
viittomia samaan aikaan. Tekstipajassa puhuttiin kirjoittamisesta, tehtiin 
pari harjoitusta. Uskollinen kirjeenvaihtajanne alkoi kaivata toimintaa.

Aloitin kirjoittamisen omin päin. Esittelin tuotoksiani työkavereille 
ja päiväkotimme ohjaajalle, joka oli myös tekstipajan vetäjä. Päiväkodin 
johtajalle en juttuani näyttänyt. Hän oli antanut vapauden kirjoittaa mitä 
haluan – menettäisin toimintakykyni, jos johtaja vilkuilisi keskeneräistä 
tekstiä olkani yli.

Ohjaaja antoi palautetta. Hän ehdotti, että näyttäisin juttua jollekin 
ulkopuoliselle, ”ummikolle”, joka ei tietäisi päivähoidosta mitään.

Kolme ummikkoa ehdotti muutoksia. Hauskat kohdat piti jättää 
pois. Kyseessä oli raportti, ei kaunokirjallinen teos. Turhamaisuuteni koki 
kolauksen. Olin valmis tuikkaamaan koko paperinipun tuleen. Satunnai-
nen nauruntirskahdus siellä täällä oli ollut ainoa syyni ylimalkaan lähteä 
kirjoittelemaan. 

Noihin aikoihin Heath Ledger sai postuumisti Oscarin roolistaan 
elokuvassa Yön ritari. Haastattelussa Ledger oli kertonut, että elokuvan 
kuvaukset olivat rankkoja fyysisesti ja psyykkisesti: hän nukkui pahimmil-
laan pari tuntia yössä. Ruumis oli uupunut, mutta mieli jatkoi kierroksiaan. 

VKK-Metroa tuskin voi verrata suuren budjetin Hollywood-elokuvaan. 
Aloin kuitenkin ymmärtää Heath Ledgerin mielialoja oikein hyvin.
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Kirjasin vihkoon lasten puheita:

”Sä lesoot”, Doni sanoi.
Kynäni pysähtyi. Ulkomaalaistaustainen kaveri käytti sanaa, jonka merkitys 

oli minullekin hämärä. Odotin jatkoa. 
”Miks sä haluut kirjottaa?”
”Se haluu vaan kaunistella”, serkkutyttö sanoi.
”Mut miks sä kirjotat?”
”Se haluu et kaikki näkee.”

He olivat oikeassa kirjoittamisen ja oikeastaan koko hankkeen suhteen. 
Teimme työtämme näkyväksi. Siinä sivussa toimme omaa itseämme esille, 
mikä ei ole kovin mieltä ylentävä ajatus. Lasten kanssa työskennellessä 
oppii kaiken aikaa uutta, heiltä kuulee totuuksia, jotka aikuiset ovat aikaa 
sitten unohtaneet. Käsittääkseni koko hankkeen tarkoitus oli tässä: etteivät 
nämä opetukset unohtuisi enää.

Jos mennään nyt eteenpäin
Helmikuun lopulla päiväkodin ohjaaja, johtaja ja henkilökunta tapasivat 
jälleen iltakokouksessa. Ohjaaja kyseli tunnelmia nyt, projektin puolivälissä.

Henkilökunnan tietoisuus omasta toiminnastaan oli lisääntynyt. 
Lisäksi vaikutti kuin lasten kiinnostus sanoihin ja kieleen olisi kasvanut. 

Ohjaaja oli tyytyväinen tuloksiin. Hän kysyi, voisiko hyviin väliai-
katietoihin vaikuttaa se, että päiväkodissamme pienryhmätoiminta oli 
omaksuttu niin perin pohjin. Työntekijät vilkuilivat toisiaan. He hillitsivät 
hymynsä. Joku nyökkäili.

Keskustelu rönsyili illan aikana. Alle kolmevuotiaiden ulkoilu tal-
visaikaan herätti ajatuksia. Lasten haalarit pullottivat välivaatteista, he 
olivat kuin tönkkösuolattuja, hyvä kun pystyivät liikkumaan. Oliko alle 
kolmevuotiaiden ulkoilu talvisaikaan tarkoituksenmukaista? Kehittyikö 
lapsen motoriikka ulkoilun aikana?

Aamukahvilla ihmeteltiin, miten lapset ennen kehittyivät ilman 
ammattikasvattajan kaiken parantavaa kosketusta.
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Me valittiin se sanasäkki nyt
Päiväkotiimme ei haluttu kuutta sanasäkkiä, joista löytyisivät samat pos-
sut, tiput, vasikat ja karitsat. Tiimien vastuuhenkilöt jakoivat sanasäkkien 
sisältöalueet keskenään elokuun lopulla. Aiheista ei syntynyt riitaa. Alle 
kolmevuotiaiden ryhmät valitsivat vaatteet ja perheenjäsenet, 3–5-vuotiai-
den ryhmät kehon osat ja kotieläimet, integroitu erityisryhmä huonekalut 
ja esikouluryhmä Suomen eläimet.

Yhdessä alueemme päiväkodissa sanasäkit oli otettu käyttöön aiemmin. 
Päiväkoti antoi käyttöömme sanalistat, joissa oli lueteltu ikäryhmittäin, 
mitä sanasäkin tuli kustakin aihepiiristä sisältää. Jotkut noudattivat sa-
nasäkkiä kootessaan ohjeita, toiset eivät. Johtaja toimitti tiimeille pussit, 
tiimit täyttivät ne ja alkoivat tukea lasten kielellistä kehitystä.

Jokainen tiimi laati omat tavoitteet siitä, miten ja mihin sanasäkkiä 
käytetään. Tyypillinen tavoite oli järjestää tuokioita pienryhmissä vähin-
tään kahdesti viikossa.

Lapsiryhmä on yleensä jaettu kolmeen pienryhmään, jokaiselle ai-
kuiselle oma ryhmä Tavoitteiden mukainen toiminta olisi tarkoittanut 
viikossa kuutta sanasäkki-tuokiota tiimiä kohden, kolmeakymmentä kuutta 
tuokiota koko päiväkodissa. Kuukaudessa tuokioita olisi kertynyt 144.

Vaikka tavoitteesta saavutettiin umpimähkään arvioituna puolet, 
uskoisi matkan varrella kertyneen kokemuksia. Niiden turvin ammatti-
kasvattaja osannee arvioida, mikä tiettyjen lasten kanssa toimii ja mikä ei.

Esikouluryhmässä pelkkä asioiden nimeäminen menetti pian viehä-
tyksensä. Sanasäkin avulla alettiin opetella kouluvalmiuksia. Kertasimme 
lukusuuntaa (vasemmalta oikealle, ylhäältä alas), hahmotimme tilaa (rivi, 
jono), harjoittelimme luokittelua erilaisin perustein (jos peruste löytyi, se 
kelpasi). Siinä sivussa opeteltiin muutakin.

Sanasäkki-tuokioilla lapset istuivat enimmäkseen hiljaa, puhuivat 
vuorollaan. Aikuinen määräsi tahdin. Mutta tuokioiden ulkopuolella 
lapset ja aikuiset alkoivat puhua enemmän. Pohdittiin sanoja ja niiden 
merkityksiä. Tartuttiin aiheisiin, jotka lähtivät lapsista, ja polkuja seurattiin 
niin pitkään kuin ihmeteltävää riitti. Aikuinen ei enää ollut opettaja, joka 
korkeuksistaan tarjosi valmiita vastauksia. Aikuinen osallistui keskuste-
luihin lasten kanssa. 

Keskusteluja ei kirjattu vihkoon. Ei raportoitu opittuja sanoja, ei 
testattu seuraavana päivänä, olivatko sanat jääneet mieleen. Jos lapset 
sattumalta oppivat jotain, se oli plussaa. Oppiminen ei kuitenkaan ollut 
keskustelujen tarkoitus.



175

Tällä välin muutkin ryhmät olivat ammentaneet sanasäkkinsä tyhjiin. 
Pussukat vietiin ”peräkammariin”, tyhjäksi jääneeseen puheterapeutin 
huoneeseen, joka oli pyhitetty lasten kielelliselle kehitykselle. Sieltä sai 
käydä lainaamassa aineistoa. Peräkammarissa myös pidettiin tuokioita.

Sain ilon seurata alle kolmevuotiaiden pienryhmää peräkammaris-
sa. Paikalla oli kolme poikaa, yksi tyttö ja lastenhoitaja. Lapset nostivat 
vuorollaan pussista laminoituja kuvia perheenjäsenistä. Lapset nimesivät 
henkilöt – välillä kuvassa oli oma veli tai tuttu kaveri päiväkodista. Lap-
set varjelivat nostamiaan kuvia kuin suuria aarteita. Uusia sanoja ei ehkä 
opittu, mutta osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä.

Kun pienten hetki oli ohi, palasin taas omieni pariin, opettamaan. 
Mittasimme esikoululaisten matemaattisia valmiuksia. Kokeen jälkeen 
nostin pitkästä aikaa sanasäkin pöytään. Kaksi tukea tarvitsevaa lasta 
poimi omassa rauhassaan eläimiä säkistä, nimesi ne ja asetti riveihin. He 
selittivät, miksi eläin kuului juuri kyseiseen ryhmään. Mitään ei opittu 
tälläkään kertaa, mutta kaverukset saivat aikuisen huomion hetkeksi, eikä 
tarvinnut hirveästi edes hölmöillä sen eteen.

Kun aikuinen tavoittelee tuloksia, hän ajattelee tuloksia. Hän ajattelee 
tuloksia, ja muu unohtuu.

… emme voi opettaa lapsille mitään, vaan he opettavat meitä.

– Ruhtinas Myškin Dostojevskin romaanissa Idiootti

Yksi lehmä, kaksi päätä
Integroidussa erityisryhmässä kehonosia oli opeteltu piiritilanteissa monin 
tavoin. Jotta lasten mielenkiinto asiaan säilyisi, tiimin työntekijät veivät 
”sanasäkkiajatuksen” muihin toimintoihin. Kesken jumppatuokion pat-
joja alettiin siirtää muilla kehonosilla kuin käsillä. Ennen kuin patjoihin 
pääsi kiinni, lapsen oli nimettävä kehonosa, jolla patjaa liikuttaa. Samaa 
kehonosaa ei saanut nimetä toistamiseen. Tuokio opetti lapsille kehonosien 
nimeämisen lisäksi kuuntelutaitoa ja keskittymiskykyä. Oli palkitsevaa 
löytää uusi kehonosa, jota muut eivät olleet maininneet.

Kuukauden sanasäkki-aiheeksi oli valittu eläimet. Aikuiset ja lapset 
etsivät yhdessä aineistoa tietosanakirjoista. Toimeen oli helppo ryhtyä, sillä 
materiaalia ja mielenkiintoa asiaan oli paljon. Musiikissa lauloimme uusia 
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ja vanhoja eläinlauluja aikuisen ja lasten säestyksellä. Lauluja oli helppo 
tahdittaa erilaisin leikein ja tanssein, joita lapset myös itse keksivät.

Ateljeessa lapset maalasivat valitsemansa eläimen. Samalla he saivat 
kertoa, mitä tiesivät kyseisestä eläimestä. Osa tiedosta oli ”mutu-tuntumaa” 
ja osa faktaa. Lisäksi lapset sadutettiin aiheen tiimoilta. Näistä kertomuksista 
koottiin äitienpäivälahja. Eläinaiheen päätöksenä oli retki Luonnontieteel-
liseen museoon, josta seuraavassa lasten kommentteja:

Siel oli ilves, norsun luuranko, tunturipöllö, karhu, täytetty hirvi, itikka, kärpä-
nen, flamingon luuranko ja seepra. Sai koskea simpukkaan. Sai koskea ihmisen 
pääkalloon. Sai syödä keksei.

Siellä on Allosaurus ja Giganosaurus, Tyrannosauruksen  pääkallo ja toisen 
dinosauruksen pää, isoja puita, pieni dinosaurus, hyönteisiä, lampi, muna ja 
viherkasvi, apinoita ja toinen apina.

Siel oli ainakin toi dinosaurus. Ja... ja... ja... ja  semmonen lehmä, millä 
piti syntyy kaks lehmää mut sit tulikin  kaks päätä.  Muistaakseni 
siel oli, oikeesti mä näin, sellasii  pöpöjuttui. Siel ylhäällä sellasii pöpöpalloja. 
Siel oli apinoita ja  ihmisen luut. Mä näin siel myös lentoliskot.

Uskon ja uppiniskaisuuden laulut
Henkilökunta kokoontui viimeiseen tapaamiseen ohjaajan kanssa juuri 
ennen vappua. Oli tilinpäätöksen aika: mitä kehittämishankkeesta oli 
jäänyt käteen?

Lapset olivat oppineet uusia sanoja, keksineet hauskoja leikkejä. He 
olivat hetkeksi saaneet aikuisen jakamattoman huomion osakseen. 

Aikuiset olivat löytäneet työhönsä punaisen langan. Tuokiot liittyivät 
laajempaan kokonaisuuteen, oman toiminnan arviointi ”piti paremmin 
liikkeessä”, aktiivisena.

Enemmistö näki sanasäkin hyvänä välineenä, joskin kapea-alaisena, 
kun haluttiin lisätä lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta. Kielituo-
kioiden rajat oli rikottu – lasta kuunneltiin, hänelle puhuttiin aamusta 
iltahämäriin. Esineitä ja tunnetiloja nimettiin, sanojen merkityksiä poh-
dittiin lasten kanssa. Aikuinen oli kömpinyt alas vuoreltaan ja alkanut 
laulaa mukana.
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Joidenkin mielestä tehtävä ja tulokset olivat liian epämääräisiä. Jos 
haluttiin tukea lapsen kielellistä kehitystä, lasten sanavarasto olisi pitänyt 
arvioida hankkeen alussa ja lopussa. Kielellistä kehitystä kartoittavia 
mittareita kaivattiin. Suomen kielen kehitysastetta kartoittava lomake oli 
olemassa, mutta sitä ei ilmeisesti ollut jaettu kaikille.

Työn kehittämisen kannalta olisi ollut hedelmällisempää, jos ratkaisua 
olisi haettu selkeään, tarkasti määriteltyyn ongelmaan, arvostelijat jatkoivat.

Johtaja tiivisti, että talossamme ei vieläkään ollut riittävästi osaamista 
lasten kielellisen kehityksen tukemiseen. ”Aina voi oppia lisää”, päiväkodin 
ohjaaja lisäsi myöhemmin.

Suomi-neidon toinen käsi
Lastenhoito ei ole tähtitiedettä. Lähinnä se muistuttaa näyttelijän työtä. 
Näyttelijä ei lataa rooliin kaikkia puolia omasta persoonallisuudestaan, 
mutta mikäli hän ei ole läsnä, yleisö huomaa sen heti. Tönkkönä seisova 
suolapatsas saa kanssakärsijät kiusaantumaan. Lapset vain eivät voi ää-
nestää jaloillaan, kuten teatteri- ja elokuvayleisö He joutuvat sietämään 
kaikki esitykset. Aikuisen olisi hyvä muistaa tämä, sen lisäksi, että parasta 
näyttelijää ei voi palkita.5

Pääesiintyjiä ovat lapset, eivät aikuiset. Eivätkä lapset näyttele.

Esikoululaiset piirtelivät maiden lippuja ja etsivät maat karttapallolta. Doni 
piirsi Iso-Britannian lipun ja heilutti sitä.

”Tää on Englanti”, Doni sanoi. ”Englanti on hyvä, se autto Kosovoa.”
Doni tutki karttapalloa serkkutyttönsä kanssa.
”Se pyörii.”
”Ja me ollaan sen sisällä”, Doni sanoi.
Emme ole maapallon sisällä, opetin, vaan sen pinnalla.
”Mitä tarkottaa pinnalla”, serkku kysyi.
Pyysin tuomaan jumppapallon. Puhalsin pallon täyteen ja jätin puhalluspillin 

paikoilleen. Kysyin missä puolet pillistä nyt oli.
”Sun suussa”, serkku sanoi.
Entä pillin toinen puoli? Otin pillin ulos ja pitelin sitä pallon päällä. Samaan ta-

paan me olimme maapallon päällä, sen pinnalla, emme maapallon sisällä.

5 ”There is no such thing as best in acting.” – Sean Penn voitettuaan 
parhaan miespääosan Oscarin elokuvasta Menneisyyden ote.



178   

Piirsin taululle Suomen kartan, Suomi-neidon, jolla oli hame, paita, kasvot ja 
käsi kohotettuna. Siltä puuttuu toinen käsi, joku totesi. Missä Suomi-
neidon toinen käsi on?

”Se on sen selän takana”, Doni keksi.
Välipalalla pöytäkaveri kertoi, että Venäjä oli vienyt Suomi-neidon toisen kä-

den.
Se oli totta. Silti Donin kertomus Suomi-neidon kadonneesta kädestä miellytti 

enemmän kuin historialliset tosiasiat. 
Donin kertomus loi uskoa tulevaisuuteen. Kehittämishankkeeseen osallistu-

minen vahvisti uskoa siihen, että omaa työtään voi ja kannattaa tutkia. 
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Konstit on monet

haVukallion päiVäkoti; tuula tolonen ja sari norja

”Oppimiseen ei ole muuta alkua kuin ihmettely ”
Platon

Vantaalla, kauniin metsän reunassa, luonnonvaraisella rinnetontilla Ha-
vukoskella, on Havukallion päiväkoti. VKK-Metro-hankkeen alkaessa 
Havukalliossa touhusi päivittäin noin 90 1–6-vuotiasta lasta kasvattaji-
neen ja avustajineen. Yhteensä viidestä ryhmästä kaksi on 1–5-vuotiaiden 
ryhmää, kaksi 3–6-vuotiaiden ja integroitu erityisryhmä, joten vilskettä 
riittää, mutta toimintaa rauhoittaa rakenteisiin jo useita vuosia kuulunut 
tiivis pienryhmätyöskentely.

Päiväkodilla on oma opetuksen- ja oppimisen suunnitelma, jota me 
arvioimme säännöllisesti ja uusia suunnitelmia tehtäessä varmistamme, 
että olemme täyttäneet aiemmat lupauksemme. Viimeksi arvioidessamme 
juutuimme miettimään lapsilähtöisyyttä. Olemme sanoneet olevamme sitä, 
mutta kun arviointitilanteessa piti vahvistaa asia, heräsinkin kysymyksiä: 
Mitä oikeasti on lapsilähtöisyys? Miten se meillä näkyy toiminnassa ja sen 
suunnittelussa? Olemmeko oikeasti lapsilähtöisiä? Miten huomioidaan 
kaikki erilaiset lapset ja erilaiset tavat oppia? Vilkkaasta keskustelusta 
huolimatta, emme löytäneet selvää vastausta, sen sijaan syntyi suuri oi-
vallus: voisiko kasvatus perustua lapsen vahvuuksiin? Tästä ajatuksesta 
innostuneena päätimme lähteä tutkimusretkelle löytääksemme meitä 
tyydyttävän ja lapsia hyödyttävän vastauksen. Näin alkoi matka kohti 
meidän uskomaamme lapsilähtöisyyttä. 

”Se, mitä meidän täytyy oppia tekemään, me opimme tekemällä. ”
Aristoteles

Työyhteisöllemme on tyypillistä suuri innostuneisuus etsiä ja kehittää 
uusia toimintatapoja kaikkien lasten parasta ajatellen. Tutkimusmatkan 
alussa innostukseen sekoittui myös epävarmuutta ja pelkoa: miten selvitä 
haasteesta? Lievitystä pelkoon toi ulkopuolinen ohjaaja, joka oli suorastaan 
lahja meille tähän vaiheeseen. Yhteistyössä hänen kanssaan löysimme sen 
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oleellisen ”aarteen”, joka meille oli tärkeää. Jatkossakin ohjaajan tuki var-
mistaisi, ettei urakka koituisi liian isoksi, vaan pääsisimme tavoitteeseemme.

Motivaatio säilyi ja jopa nousi, mutta uudet asiat mietityttivät: Mikä 
on VKK-Metro? Mitä meiltä odotetaan? Onko tämä jotain hirveän viral-
lista? Taasko lisää töitä? Miten aika riittää arjen keskellä? Kun ohjaajan 
avustuksella ymmärsimme, että tämä olisi ihan meidän ikioma juttu ja 
saisimme itse päättää, mitä teemme ja miten etenemme, tuntui helpolta 
jatkaa eteenpäin.

”Paksu puu alkaa kasvunsa hienosta vesasta. Yhdeksänkerroksinen torni nousee 
rivistä pikku tiiliä. Tuhannen virstan matka alkaa yhdestä askeleesta. Tutkikaa 
tarkoin ajatuksianne, niissä on tekojen alku ”

Laotse

Ajatuksia oli paljon ja matkalle lähdettiin pienin askelin. Selvää oli heti, 
että mukaan matkalle lähtee koko työyhteisö, ei vain osa. Tiesimme, että 
loppuun asti pääseminen vaatisi paljon keskustelua ja pohtimista. Yhdessä 
etsittiin ja sovittiin toiminnalle osallistavat rakenteet, joilla varmistettiin 
keskustelun jatkuminen. Vastuu suunnittelusta ja etenemisestä oli meidän, 
mutta ohjaaja auttoi meitä pysymään oikealla tiellä ja pitämään sopivaa 
vauhtia yllä.

Synnyimme originaaleina mutta kuolemme kopioina”
Thomas Thorild

Päiväkodin ovesta tulee päivittäin sisään iso joukko erilaisia lapsia kas-
vattajien hyvin suunniteltuun, laadukkaaseen päivähoitoon, mutta onko 
näillä lapsilla mahdollisuutta olla myös erilaisia oppijoita? Yleensä lapset 
vahvuuksistaan huolimatta toteuttavat aikuisten laatimaa suunnitelmaa, 
jossa on toki huomioitu lasten eri ikätasot. Lapset ovat kuitenkin erilaisia 
myös oppimistyyleiltään, joten sen pitäisi näkyä myös päiväkodin arjessa. 

Päivärytmi on usein laadittu sellaiseksi, että lapset joutuvat istumaan 
melko paljon; on aamupiiri, satujen lukeminen, askartelu, ruokailu ja 
niin edelleen – ja lasta, joka ei ehkä jaksa istua paikallaan, ojennetaan, 
vaikka pitäisi miettiä, miten toimintaa voitaisiin kehittää niin, että kaik-
kein vilkkaimmat ja liikkuvaisemmatkin lapset saisivat kokea ilon oppia. 
Tämä voitaisiin mahdollistaa ainakin osittain siten, että oppimisessa olisi 
mahdollista käyttää niitä aisteja, jotka lapselle ovat ominaisia oppimisessa.
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”Jokainen me olemme erikoistapaus.”
Albert Camus

Miten löytää lasten oppimisen vahvuudet? Valmiita menetelmiä havain-
nointiin on kyllä olemassa. Me halusimme kuitenkin etsiä keinon, joka 
olisi helppo toteuttaa arjen keskellä. Näin varmistuisi, että aikaa lasten vah-
vuuksien havainnoimiseen riittäisi tasapuolisesti kaikille lapsille. Olimme 
varmoja, että jos löydämme tällaisen keinon arjen keskellä, me pystyisimme 
sen arjessa myös toteuttamaan – ja saisimme näin pysyvän toimintatavan 
työyhteisöön. Ostimme myös videokameran, koska tiesimme videoinnin 
olevan yksi parhaista keinoista lapsen havainnoinnissa. Koko ryhmän lasten 
videoiminen, videoiden katselu ja vastausten etsiminen tuntui kuitenkin 
vievän liikaa aikaa, joten päätavoitteeksi tuli laatia helppo lomake lapsen 
vahvuuksien löytämiseksi.

Matkan kohti lapsen vahvuuksien tunnistamista alkoi. Aluksi selvitim-
me eri oppimistyylien ominaispiirteitä ja pohdimme lomakkeen muotoa. 
Koimme helpoimmaksi koota lomake väitteistä, joihin voitaisiin vasta 
yksinkertaisesti ”kyllä” tai ”ei”. Lisäksi liitimme lomakkeeseen ”havaintoja 
tilanteesta” -kohdan, joka korvasi toisinaan ”voi lisätä selvennystä” -vaih-
toehdon. Tavoitteena oli löytää jokaista osa-aluetta kohti 3–5 kysymystä, 
jotka antaisivat meille tietoa lapsen vahvuuksista. Havainnoinnin osa-
alueiksi valitsimme oppimistyylit, sosiaalisuuden, ympäristön järjestämisen 
ja liikkumisen. Lapsi voi olla oppimisvahvuuksiltaan a) kinesteettinen/
taktinen, jolloin tunnustelu ja kokemus ovat tärkeitä, b) auditiivinen, 
jolloin kuulemisen merkitys korostuu, tai c) visuaalinen jolloin näkemisen 
merkitys korostuu. Oppiminen toki tapahtuu montaa tietä, mutta jokaisella 
meistä on oma hallitseva tyylimme oppia.

Kuten olettaa saattoi, ehdotettuja väittämiä kertyi viideltä tiimiltä 
enemmän kuin kylliksi. Väittämiä muokattiin, avattiin, hylättiin ja hyväk-
syttiin kunnes lopputulos tyydytti kaikkia. Ryhmien erilaisuuden vuoksi 
päädyimme käytäntöön, jonka mukaan yhteisten väittämien lisäksi ryhmillä 
saattoi olla muutama oma väittämä, jotka oli suunnattu esimerkiksi vain 
esiopetusikäisille tai alle 3-vuotiaille ja niin edelleen. 

Matkamme jatkui periaatteella suunnittele–toimi–arvioi–toteuta ja 
taas alusta. Toinen osio oli vielä suunnitteluvaiheessa, kun ensimmäistä 
jo toteutettiin ja kolmatta arvioitiin, mutta pyörät pyörivät koko ajan ja 
eteenpäin mentiin. 
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”Lapsi ei polvistu, ei kumartele, ei katso ylhäältä; hän on maailman kokoinen”
Arto Seppälä

Tosiasia on, että useat lapset viettävät ison osan päivästään meidän kans-
samme. Olemme kuitenkin varmoja siitä, että vanhemmilla on paras tieto 
omasta lapsestaan. Tämän tiedon me halusimme saada käyttöömme, vah-
vistaaksemme omia havaintojamme. Niinpä seuraava etappi oli: millaisia 
kysymyksiä meidän tulisi tehdä ja miten ne tulisi esittää perheille? Suuren 
alkutyön työyhteisön puolesta teki lastentarhanopettaja, joka suoritti tut-
kintoa perhetyöstä ja yhdisti työn lopputyöhönsä. Asioita, joita haluisimme 
tietää, oli kymmeniä, mutta halusimme keskittyä vahvistamaan omia 
käsityksiämme oppimistyyleistä, joten keskustelemalla löytyi mielestämme 
ydinkysymykset. Luontevasti päädyimme sisällyttämään kysymykset lapsen 
Vasu-keskustelun jo valmiiden keskusteluaiheiden joukkoon.

”Lapsia ja kelloja ei pidä herkeämättä vetää, niiden on annettava myös käydä”
Benjamin Spock

Lapsi ei hyödy siitä, että kasvattajat tunnistavat hänen vahvuutensa, ellei 
tätä tietoa hyödynnetä. Nyt siis pohdimme, saavatko lapset oppia omalla 
tavallaan meidän päiväkodissamme? Vastauksen saamiseksi oli tarkasteltava 
oppimisympäristöä: fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista. Tavoitteena tuli olla 
oppimisympäristö, jossa kasvattajat keskittyisivät enemmän lapsen kykyihin 
ja mahdollisuuksiin kuin rajoituksiin. Oppimisympäristön miettiminen 
oli todella tärkeää, sillä se merkitsee lapselle parhaimmillaan hyvinvointia. 
Oppimisympäristö on kokemuksellinen tila, jossa ollaan joko ryhmän 
tasa-arvoinen tai syrjäytynyt jäsen. Varhaiskasvatusryhmässä kasvattajien 
merkitys lapselle on suurempi kuin toisten lasten, koska aikuiset luovat 
rakenteet ja ilmapiirin siihen psyykkiseen oppimisympäristöön, jossa 
lapsen on hyvä kasvaa ja harjoitella kaverisuhteita. Myös lapselta löytyy 
taitoja vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen oppimisympäristöönsä, jos me 
luomme siihen mahdollisuuden. Elämme yhdessä lasten kanssa tätä päivää 
oppien toinen toisiltamme.

Näillä ajatuksilla lähdimme suoraan tekemään kehittämisehdotuk-
sia oppimisympäristöön. Ehdotuksia kertyi runsaasti ja ne – kaikkein 
huimimmatkin – asetettiin yksinkertaisesti janalle ”helppo toteuttaa”. 
Jotkut ehdotuksista toteutuivat heti, osaa työstettiin pidempään ja osa jäi 
odottamaan tulevia mahdollisuuksia. Esimerkiksi ”vakiintuneiden asioiden 
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tekeminen eri tavalla” koettiin helposti toteutettavaksi, samoin ”tavaroiden 
sijoittaminen uusiin paikkoihin”. Sen sijaan unelmaksi jäivät muun muassa 
”ryhmäkoon pienentäminen” tai ”löhöparven saaminen katon rajaan”.

”Ei pidä heti hermostua jos lapsi ei toimi. Voi olla että hänessä toimii. Se vaatii 
ympäristöltä kärsivällisyyttä”

Helena Anhava

Oppimisympäristöä ryhdyttiin kehittämään tarkastelemalla lasten valin-
toja. Kysyimme, millaisia valintoja lapsi tekee, jos siihen on mahdollisuus? 
Haluaako hän tehdä asioita pöydän ääressä vai toivooko hän pääsevänsä 
useammin jumppasaliin tai ehkä johonkin pieneen huoneeseen? Ketä hän 
valitsee mukaansa toimintaan, lapsen vai aikuisen? Onko valinnanmahdol-
lisuuksia tarpeeksi? Onko leikkiympäristö hyvin järjestetty vai puuttuuko 
sieltä vielä jotain tai onko vääränlaisia asioita tarjolla? Tukeeko ympäristö 
lapsen vahvuuksia? Vastauksen löytäminen edesauttaa oppimisympäristön 
jatkuvaa kehittämistyötä lapsen parhaaksi.

”Lapset tarvitsevat enemmän malleja kuin moitteita”
Joseph Joubert

Psyykkisen oppimisympäristön kannalta oli tärkeätä pysähtyä välillä poh-
timaan henkilökunnan tunnelmia. Todella palkitsevaa oli huomata niiden 
olevan etupäässä myönteisiä. Paljon muutoksia toteutui matkan varrella 
lähes itsestään. Hyvänä koettiin erityisesti keskustelun vilkastuminen ja 
yhteistyön lisääntyminen ryhmien välillä. Työskentelyn edetessä lapsen 
havainnoiminen lisääntyi ja tämän myötä myös oman työn tarkastelu ja 
käytäntöjen kyseenalaistaminen. Dokumentoinnin merkitys arvioinnin 
pohjana oli avautunut. Kasvattajien ajattelutapa muuttui jo matkan aikana. 
Arviointitilanteissa kasvattajat kertoivat pohtivansa tilanteita nyt aivan eri 
näkökulmasta: lapsen. 

Päätepysäkin jo häämöttäessä arvioimme yhdessä, kuinka raskaalta 
kuormalta näinkin isoon haasteeseen vastaaminen oli tuntunut. Lopputulos 
oli ehkä yllättävänkin myönteinen. Kaikki alkuajan pelot liiasta kuormit-
tavuudesta ja lisätöistä olivat hälvenneet. Totesimme yhtenä rintamana, 
että kun oikea vauhti löytyi, ei kuormittavuutta koettu ja innostus säilyi 
koko ajan.
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Päiväkodissa teki kaksi Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopis-
kelijaa lopputyönsä Lapsilähtöisyys ja lasten vahvuudet pienryhmässä. He 
käyttivät lasten kanssa toimiessaan sekä videointia että meidän lomaket-
tamme ja vahvistivat käsityksemme, että lapsen vahvuudet ovat melko 
helposti havaittavissa, jos niitä halutaan etsiä.

”Jos tahdomme olla lasten kasvattajia, niin antakaamme lastenkin meitä kasvattaa.”
J. H. Erkko

Mihin me lopussa päädyimme ja mikä meitä siellä odotti? Löysimme 
helpon, meille sopivan tavan lapsen vahvuuksien etsimiseen ja sen myötä 
uusia keinoja toimia lasten kanssa ja tukea heidän kasvuaan. Hankkeen 
päättyessä lomake oli valmis ja koekäytetty, mutta lomakkeen arviointi 
arjen työvälineenä jatkuu hankkeen jälkeenkin.

Myös kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa sai uuden ulottu-
vuuden: jokaisesta lapsesta löytyy vahvuuksia, ja jos keskitymme tähän, 
vanhemmat varmasti saavat meiltä enemmän myönteistä palautetta lap-
sestaan. Innostus lapsen parhaaksi tarttuu, ja uskomme, että projektin 
ansiosta saimme – vuosien yrittämisen jälkeen – erittäin aktiivisen van-
hempaintoimikunnan toimimaan. 

Hankkeen kuluessa työyhteisön yhteistyö vahvistui entisestään ja 
kasvattajien oman työn tarkastelu lisääntyi. Kaikkien lasten huomioimi-
nen varmistettiin ja lasten vahvuuksien huomioiminen pienryhmäjaossa 
on lähtenyt jo toteutumaan. 

Dokumentoinnin tärkeys arvioinnin ja suunnittelun pohjana selkeytyi 
ja opimme käyttämään – ja käytämme – erilaisia vaihtoehtoja. Tämä koetaan 
nyt osaksi perustehtävää, eikä lisätyönä, kuten aiemmin. Parasta kaikessa oli 
koko matkan aikana havaittu aivomyrsky. Kasvattajat ajattelivat, pohtivat 
ja kyseenalaistivat omia toiminta- ja ajattelutapojaan. Asioita pohdittiin 
erilaisten lasten näkökulmasta ja osa pohdinnasta tuotti heti muutoksia. 
Esimerkiksi Sisarusryhmässä syödään eriaikaisesti kahdessa ryhmässä ja 
pienimuotoista toimintaa on toteutettu yli ryhmärajojen. 

On todettava, että matkamme kohti lapsilähtöisyyttä on vasta alussa, 
mutta se jatkuu avoimin ja innostunein mielin. Tavoite on, että arvioides-
samme toimintaamme seuraavan kerran, voimme yhteistuumin allekir-
joittaa: me olemme lapsilähtöisiä.
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”Lasten kasvattaminen on kuin leipominen. Sen on oltava pitkä ja kärsivällinen 
prosessi, jottei päädyttäisi kovaan kuoreen ja raakaan sisältöön!

Marlene Cox

Liite

Kysymykset vanhemmille:
• Millainen on lapsesi perusluonne?
• Mitä lapsi puuhailee vanhemman kanssa?
• Kiinnittääkö lapsi huomiota kodin tuoksuihin, väreihin, uusiin tavaroihin tai erilaisiin 

ääniin?
• Miten lapsi suhtautuu vieraisiin ihmisiin tai uusiin asioihin ja tilanteisiin?
• Mistä lapsi on kiinnostunut tällä hetkellä?
• Mitä lapsi tekee ulkona?
• Millaisia leikkejä lapsi leikkii kavereiden kanssa?
• Vaihtaako lapsi usein leikkipaikkaa?
• Miten lapsi toimii riitatilanteissa?

Esiopetusikäiset:
• Miten lapsi oppii uusia asioita? (Kokeilemalla, kyselemällä, tarkkailemalla, 

pohtimalla...?)

• Millaisena näet lapsesi tulevaisuudessa?



186   

Havainnoijan nimi 
Lapsi       PVM

 
Vastaaottokanavat

Taktinen/kinesteettinen

KYLLÄ EI Havaintoja tilanteesta

Käyttääkö lapsi paljon eleitä puhuessaan?
Koskettaako lapsi mielellään erilaisia esineitä 
ja materiaaleja?
Näpertääkö lapsi jotain istuessaan paikallaan?
Liikehtiikö lapsi keskittyäkseen?
Auditiivinen
Lapsi kiinnittää huomion tausta hälyyn
Lapsi toimii sanallisen ohjeen mukaisesti
Lapsi jaksaa kuunnella satua ilman kuvia
Lapsi muistaa kuulemansa hyvin
Lapsi on koko ajan äänessä
Visuaalinen
Lapsi tarvitsee kuvia jaksaakseen keskittyä 
satuun 
Lapsen huomio kiinnittyy kun ottaa esiin 
kuvan tai esineen (alle 3-v.)
Lapsi on vuorovaikutuksessa paremmin 
kuvien avulla
Lapsi keskittyy katsomaan kuvia
Sosiaalisuus
Lapsi leikkii yhdessä (yleensä)yhdessä toisten 
kanssa
Lapsi tukeutuu aikuiseen
Lapsi ottaa kontaktia valikoimatta seuraansa
Ympäristön järjestäminen
Lapsi keskittyy tekemiseensä pöydän ääressä
Lapsi tarvitsee tilaa ympärilleen toimiessaan
Ympäristö vaikuttaa lapsen keskittymiseen
Liikkuminen
Lapsi pystyy työskentelemään paikallaan 
keskittyneesti, vääntelehtimättä, vaeltamatta
Lapsi pysyy paikallaan työskennellessään
Lapsi oppii liikkuen, konkreettisesti 
tekemällä
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Pajatoiminnan yhteinen hiili

päiVäkoti auringonkukka; jaana jaloVaara-karVinen, Marja-liisa 
kärkkäinen, Marjukka Mäki, liisa pajula

Toiminta-ajatuksemme Auringonkukan varhaiskasvatussuunnitelmasta 
2007:

Auringonkukka on yhteisöllinen,
kasvaa siellä ihminen onnellinen.
Vuorotellen toisia autetaan,
ja kaikista tilanteista selvitään.
Yhdessä asioista neuvotellaan,
ja lopuksi niistä sovitaan. 
Toimintaan mahtuvat kaikki mukaan
isoista, pienistä pois ei jää kukaan!
Huumorin kukkia kasvatetaan,
kun sattumukset yhdessä jaetaan.

Olemme mukana maailman menossa,
koulutuksiin riennämme etukenossa.
Ammatillisuus on työmme ydin ja juuri, 
lapsi kaiken touhun sydän suuri.
Kaikkien tietoja ja taitoja tarvitaan
ne yhteiseen käyttöön valjastetaan.
Aikuisilla on joskus kauhea hoppu,
aloittaa uusi juttu, vaikkei vanha ole loppu.
Taivas on vain rajana,
kun toimimme yhdessä pajana.
Me kunnioitamme toistemme työtä 
ja oma arvomme kasvaa sen myötä.

Auringonkukka versoo ja kasvaa
Päiväkoti Auringonkukka aloitti toimintansa Viikin pellon reunassa syksyllä 
2002. Rakennus syntyi arkkitehtuurikilpailun tuloksena ja suunnittelijoiden 
ajatuksena oli tehdä alueen henkeen hyvin sopiva ekologinen päiväkoti. 
Rakentamisessa on käytetty näyttävästi puuta ja talossa on runsaasti auto-
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matiikkaa energiankulutusta ohjailemassa. Talo on yleisilmeeltään valoisa 
ja avara. Sisätiloissa on helppo toimia yhdessä ja tavata toisia. Talon viidellä 
lapsiryhmällä on käytössään oman ryhmähuoneen ja eteistilojen lisäksi 
paljon yhteistä tilaa, muun muassa sali, nukkarikammareita, puutarha ja 
ruokailutilat. Piha on suuri ja päiväkodin vieressä ovat Viikin nurmikentät 
ja metsät.

Myös Auringonkukan varhaiskasvatusyhteisöä ja pajatoimintaa on 
kasvatettu huolella alusta alkaen. Tilat ohjaavat yhteiseen toimintaan ja 
meille on koko olemassaolomme ajan rekrytoitu henkilökuntaa, joka haluaa 
ylittää rajoja, kehittää sekä itseään että työtään. Olemme käyttäneet talon 
varhaisvuosina – ja edelleenkin – paljon aikaa työn yhteiseen pohtimiseen, 
suunnittelemiseen ja arviointiin. Työstä keskustelemisen kulttuuri on 
kasvatettu vahvaksi ja keskustelulle on päiväkodin arjessa rakenteelliset 
foorumit, muun muassa peda-palaverit ja -illat. Työyhteisön terveys ja 
varhaiskasvatuksen merkityksellisyys ovat meille hyvin tärkeitä asioita.

Ryhmärajat ylittävä pajatoiminta on osoittautunut meille sopivaksi 
toiminnan muodoksi ja sillä on yhteisössämme monta tehtävää. Pajojen jär-
jestäminen on eräs tapa organisoida pedagogista toimintaa, eikä meilläkään 
toki ainoa: jokaisella ryhmällä on lisäksi oma toimintansa. Pajojen suurin 
arvo on löytynyt toimivaa rakennetta ja hauskaa tekemistä syvemmältä: 
ne ovat luoneet Auringonkukkaan yhteisöllisyyttä ja rakentaneet yhteistä 
tietoisuutta työstämme. Ja tietojen ja taitojen jakaminen on versonut lisää 
osaamista!

Pajat suunnitellaan yhdessä syys- ja kevätkauden alussa. Pajojen sisäl-
löistä sovitaan pääpiirteittäin ja pajoille asetetaan työryhmät, pajatiimit. 
Tiimit kokoontuvat hyvissä ajoin ennen pajan alkua ja suunnittelevat 
tarkasti sen tavoitteet ja kulun sekä pajan loputtua kokoavat arvioinnin. 
Tässä työssä on apuna valmis suunnittelualusta. Pajat ovat rakenteeltaan 
ja sisällöiltään hyvin monimuotoisia ja ajallisesti paja voi kestää päivästä 
kuukauteen. Hyvä paja on tarkasti tavoitteistettu, joustavasti toteutettu 
ja sisältö sopii kaikille lapsille.

Näiden varhaisvuosiemme aikana olemme kokeilleet hyvin monen-
näköisiä pajoja ja tapoja organisoida niitä. Hallitsemme monet käytännön 
asiat ja pajat ovat yleensä hyvin onnistuneita ja niistä jää iloinen mieli sekä 
vetäjille että osallistujille. Erityisen hauskaa on, että pajoissa voidaan ottaa 
riskejä ja kokeilla uusia toiminnan muotoja ja sisältöjä.
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Pajatoiminta kehittyy ja suunnittelutaidot syvenevät 
Päiväkoti Auringonkukka oli jo aikaisemmin mukana Helsingin yliopiston 
ja kaupungin yhteisessä Helsinki 2 -hankkeessa, jossa kehitettiin varhaiskas-
vatuksen dokumentointia ja arviointia. Käytimme tarjotun mahdollisuuden 
jatkaa sen seuraajassa, VKK-Metron hankkeessa.

Auringonkukan kehittämiskohteeksi valitsimme pajatoiminnan doku-
mentoinnin ja arvioinnin kehittämisen. Tavoite oli tehdä dokumentoinnin 
avulla toimintaa näkyvämmäksi mutta myös kehittää henkilökunnan 
osaamista ja työtapoja sekä arvioinnin taitoja: pyrimme kehittämisteh-
tävässämme reflektiiviseen käytännön uudistamiseen. Kokoonnuimme 
kuukausittain ohjaajamme kanssa arvioimaan ja suunnittelemaan kehit-
tämistyömme etenemistä ja saimme häneltä ideoita, palautetta ja ohjausta. 
Oma vahvuutemme on laaja tietotaito eri aloilta ja halu toimia yhdessä sekä 
jakaa tätä tietoa. Lähdimme hankkeeseen koko työyhteisö yhtenä tiiminä.

Alkuun hankkeessa oli yhteyshenkilöinä kaksi työyhteisön jäsentä. 
Vuoden aikana tapahtui kuitenkin useita henkilö- ja roolivaihdoksia, 
jotka muuttivat alkuasetelmaa. Huomasimme myös, että hankkeeseen 
sitoutumisen kannalta oli tärkeää, että jokainen työntekijä pääsi vuorol-
laan mukaan yhteisiin palavereihin. Vähitellen hankkeen kulku selkeytyi 
koko työyhteisölle.

Myös peda-palavereissa käytettiin osa ajasta aina kehittämishank-
keeseen. Pohdittiin yhdessä sitä, missä ollaan nyt menossa ja millaista 
ohjausta ja koulutusta nyt tarvittaisiin. Erityisen hyödylliseksi koettiin 
VKK-Metron harjoittelijoiden vetämä LIS-YC-koulutus. Siinä työntekijät 
pääsivät havainnoimaan videoiden avulla oman ryhmänsä lapsia ja arvioi-
maan heidän sitoutumistaan toimintaan. Hankkeen etenemistä rytmittivät 
myös lukuisat yksilö- ja tiimikyselyt. Omaa pajatoimintamme havainnointia 
tuki osaltaan myös kaksi opiskelijaa, jotka keräsivät lopputyötään varten 
keväällä 2009 lasten kokemuksia pajatoiminnasta käyttäen pitkälti myös 
omalle toiminnallemme tuttuja tiedonkeruumuotoja: videointia, LIS-YCiä 
ja lasten haastatteluja.

Jokainen ryhmä kertoi kehittämishankkeesta ja siihen liittyvästä Con-
nectedDay-palvelusta vanhemmille syksyn vanhempainilloissa. Vanhemmat 
ottivat hyvin eri tavoin palvelun vastaan, mutta opittuaan käyttämään 
sitä sekä henkilökunta että vanhemmat olivat innoissaan sen tarjoamista 
mahdollisuuksista. 

Kehittämispäivänä syksyllä 2008 suunnittelimme yhdessä syksyn 
pajat. Ota kaveri mukaan! oli pajojen vuorovaikutustavoitteita kuvaava 
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iskulause. Tämä suunnitelma tuotiin ohjaajapalaveriin, jossa tarkennettiin 
jokaiselle pajalle vielä yksi VKK-tavoite, jonka toteutumista pajan kuluessa 
erityisesti seurattiin. Tässä vaiheessa saimme suunnittelun ja arvioinnin 
tueksi myös PDCA-lomakkeen, joka tuki osaltaan jo käytössä olevaa 
pajasuunnittelualustaa.

Syksyn 2008 yhteiset pajat VKK-tavoitteineen olivat:

PAJAN NIMI KEHITTÄMISTEHTÄVÄ

Leikkipaja käytännön järjestelyjen toimivuuden arviointi

Hiekkalaatikkojengi toiminnan näkyväksi tekemisen arviointi

Kankaanpainopaja lasten oma toiminnan arviointi
Metsämörripaja aikuisen toiminnan arviointi 

Toimintavuoden aikana pajojen sisällöt elivät: Metsämörripaja siirtyi ke-
vätpuolen ensimmäiseksi pajaksi, hiekkalaatikkojengin jäi pois keväältä ja 
viidakkopajasta kasvoi kevään pajojen keskusaiheeksi. Kevätkauden pajat 
huipentuivat kevätjuhlaan, jonka ohjelma tehtiin yhdessä bändipajassa. 
Kevätjuhlassa kaikki talon lapset soittivat, ääntelivät eläiminä ja tekivät 
vaikuttavaa äänimattoa eli esiintyivät isona yhteisenä eläinkuorona. Van-
hemmat antoivat juhlasta paljon iloista ja myönteistä palautetta. Henki-
lökunnan sitoutuneisuus ja lasten innokkuus näkyi niin harjoituksissa 
kuin kevätjuhlassakin.

Kevään 2009 yhteiset pajat VKK-tavoitteineen olivat:

PAJAN NIMI KEHITTÄMISTEHTÄVÄ

Metsämörripaja Aikuisen toiminnan arviointi, itsereflektio

Viidakkopaja Lapsen itsearviointi, apuna ilmekuvat ja avoimet 
kysymykset

Akvarellipaja Aikuisen motivointi- ja ohjaustaidot
Pääsiäispaja Käytännön järjestelyt ja aikataulutus
Hiekkalaatikkojengi ConnectedDayn käyttötaidot

Bändipaja Lasten ja aikuisten välinen ja aikuinen-aikuinen 
vuorovaikutus
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Työpajojen kuvallinen dokumentointi ConnectedDayn avulla
Helsingin päivähoidon yksi keskeisistä kehittämiskohteista on vanhempien 
osallisuuden ja kumppanuuden vahvistaminen. Helsingin kaupunki päätti 
osallistua pilottihankkeeseen, johon osallistuvat tutkimuspäiväkodit otti-
vat käyttöönsä kuva- ja videopäiväkirjapalvelun ConnectedDayn. Tämän 
palvelun avulla päiväkodin henkilökunta pystyy lähettämään ottamiaan 
valokuvia ja videopätkiä lapsen päivästä päiväkodissa vanhempien sähkö-
postiin. Vanhemmat voivat katsoa valokuvia omalta kotikoneeltaan yhdessä 
lapsen kanssa tai jopa työkoneeltaan kesken työpäivän sekä kommentoida 
ja tallentaa niitä. Valintakriteerinä pilottihankkeeseen pääsemisessä oli 
henkilökunnan aito kiinnostus, innostuneisuus, halukkuus sekä van-
hempien suostumus kuvien ottamiseen. Päiväkotimme täytti kriteerit ja 
totesimme ConnectedDayn palvelevan yhteistä tavoitettamme työpajatoi-
minnan näkyväksi tekemisestä ja työpajojen kehittämisestä. Liityimme 
ConnectedDay-palveluun elokuussa 2008.

Totesimme hankkeeseen ryhtyessämme, että tällainen kuva- ja päivä-
kirjapalvelu voisi olla toimiva osa päiväkotimme kasvatuskumppanuutta. 
Pedagoginen havainnointi ja dokumentointi nopeutuisivat ja se voisi olla 
myös hyvä työväline sekä lasten että aikuisten toiminnan arvioinnissa. 
Myös mahdollinen valokuvien ja videoiden ympärille viriävä vanhempien 
ja päiväkodin välinen keskustelu koettiin tärkeänä osana kasvatuskump-
panuutta. Näin myös tietoisuus päiväkodin toiminnasta ja työpajoista 
lisääntyisi. Tällainen tiedon lisääminen koettiin myös mahdollisuutena 
lisätä kasvatustyön arvostusta.

Aikaisemmin työpajojen kuvallinen dokumentointi ei ollut sään-
nöllistä tai johdonmukaista. Otimme digikameroilla kuvia satunnaisista 
tapahtumista ja juhlista, jotka tallensimme cd:lle, jota lainasimme van-
hemmille. Tulostimme ja teetimme valokuvia myös paperille ja teimme 
valokuvakollaaseja ryhmien seinille. ConnectedDayn tarjoama palvelu toi 
pedagogiseen dokumentointiin työvälineen, jossa kuvat, videot ja toiminnan 
tavoitteellisuudesta kertominen yhdistyvät.

Päiväkotimme sai kolme kamerakännykkää valokuvien ja videoiden 
ottamiseen. Kaksi työntekijää osallistui koulutukseen, jossa opeteltiin 
kamerakännyköiden ja palvelun käyttämistä. Sovittiin, että nämä työn-
tekijät opettaisivat taitoja edelleen eteenpäin. Näin jokainen ryhmässä 
toimiva aikuinen osaisi palvelun käytön. Sovimme, että jokainen kokeilisi 
kamerakännyköiden käyttöä viimeistään Hiekkalaatikkojengin työpajassa 
lokakuussa 2008.
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ConnectedDayn käyttöönotto
Ensimmäinen tärkeä asia oli saada dokumentointi osaksi arjen rutiineja. 
Tässä vaiheessa mietittiin ajankäyttöä. Ryhmien aikuisten tuli opetella sekä 
kamerakännykän käyttö että kuvien lähettäminen vanhempien sähköpos-
teihin. Sitten kun tämä alkoi sujua ja palvelu tuli tutuksi vanhemmillekin, 
aloimme muokata kuvien ottoa pedagogisempaan suuntaan

Keskustelimme henkilökunnan kanssa palvelun käytön laajentamisesta 
ja syventämisestä. Nyt henkilökunnalla oli mahdollisuus käyttää doku-
mentointia apuvälineenä toiminnan arvioinnissa ja lapsen kehittymisen 
seuraamisessa. Ensimmäinen konkreettinen parannus oli, että lisäsimme 
sähköisiin valokuvakansioihin kuvaukset työpajojemme sisällöstä, tavoit-
teista ja keinoista, jotta vanhemmatkin näkisivät työpajojen kokonaisuu-
den. Halusimme myös, että valokuvissa ja videoissa näkyisi pätkiä lapsen 
henkilökohtaisesta oppimisprosessista, jota lapsi voisi myöhemmin van-
hemman kanssa tarkastella. Lasten toimintaa kuvatessamme mieleemme 
tuli ajatus aikuisen toiminnan havainnoinnista ja itsearvioinnista kuvien 
ja videoiden avulla. Myöhemmin keväällä keskustelimme myös muista 
palvelun antamista mahdollisuuksista kuten lapsen kokonaisen päivän 
dokumentoinnista ja sadutuksesta kuvien ja videoiden välityksellä.

Kesään mennessä päätimme opetella ja ottaa käyttöömme Con-
nectedDayn tarjoaman sähköisen kasvun kansion. Siihen voidaan kuvien 
lisäksi liittää sekä päiväkodissa että kotona lapsen tarinoita, havaintoja sekä 
kommentteja lapsen kehityksestä ja oppimisesta.

Tämän avulla päiväkodin henkilökunta ja lapsen vanhemmat voivat 
seurata ja dokumentoida lapsen kehitystä ja oppimista. 

Kuvallisen dokumentoinnin arviointia
Hiekkalaatikkojengi-pajan jälkeen lähes jokainen työntekijä oli kokeillut 
kameroiden käyttämistä ja ryhmien vastaavat olivat harjoitelleet kuvien 
lähettämistä vanhemmille tietokoneella. Kuvien ottaminen koettiin hel-
poksi, vaikkakin kameroiden hitaus kuvaa otettaessa ärsytti monia. Myös 
kameroiden vähyys haittasi. Myöhemmin osa aikuisista opetteli kuvien 
siirtämistä palveluun tavallisilta digikameroilta, joiden kuvan laatu oli 
parempi. Huomasimme myös, että tietokoneemme eivät olleet täysin yh-
teensopivia palvelun kanssa. Raportoimme virheistä ja korjausehdotuksista 
ConnectedDaylle. Tällainen keskeneräisyys tuskastutti henkilökuntaa.

Työpajasuunnitelmissa sovimme henkilön, joka on vastuussa kuvien 
otosta ja niiden lähettämisestä vanhemmille. Muutamassa pajassa olisi pitä-
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nyt olla useampi kuvaaja, jotta kaikkia aikuisia olisi pystytty havainnoimaan 
tasapuolisesti. Näin aineisto ja sen arviointi olisi ollut laadukkaampaa.

Vanhemmat käyttivät palvelua alussa innostuneesti. Osa huomasi 
vasta nyt ensimmäistä kertaa, että päiväkodissamme on näinkin paljon 
erilaisia työpajoja ja toimintaa lapsille. Alun jälkeen vanhempien uutuuden 
innostus hiipui hieman. Huomasimme, että ensimmäisiä valokuvia ja niitä, 
joissa oli kuvaselitys, oli katsottu eniten. Päätimme siis vähentää jaettavien 
kuvien määrää ja lisätä kuvatekstejä, jolloin vanhempien kiinnostus jälleen 
kasvoi. Totesimme, että noin 20 valokuvaa yhdestä työpajasta oli riittävä 
määrä kertomaan pajasta. Tämän lisäksi jokainen saattoi lähettää valoku-
via ja videoita oman ryhmänsä kuvista. Vanhemmat kommentoivat kuvia 
odotettua vähemmän. Ryhmäkohtaisia eroja löytyi kuvien katsomisessa 
ja kommentoimisessa.

Aloimme tehdä lasten sähköisiä kasvunkansioita kevään aikana ja 
markkinoimme niitä vanhemmille syksyllä 2009. ConnectedDayn ja päi-
väkodin yhteistyö jatkuu kevääseen 2010 saakka, jonka jälkeen sähköinen 
dokumentointi jatkunee jossain muodossa. 

Näin tehtiin Viidakkopaja! – esimerkki pajaprosessista
Viidakkopaja toteutettiin helmi-maaliskuussa 2009. Halusimme varata 
pajalle riittävästi aikaa, jotta jokainen lapsi ehtisi rauhassa käydä pajassa. 
Viidakkopaja antoi luontevasti teeman koko keväälle. Seuraavissa pajoissa 
jatkoimme ja syvensimme aihetta, joka huipentui kevätjuhlaan.

Lähtökohtana Viidakkopajan rakentamisessa pidimme aidon viidak-
kotunnelman luomista. Pajasuunnittelupohjaan tehty toiminnan kuvaus 
kirjoituksemme liitteessä 1. Paikkana toimi päiväkotimme talvipuutarha, 
joka sopi erinomaisesti viidakon rakentamiseen. Tilaa elävöitettiin kankailla, 
eläimillä, kasveilla, kirjoilla ja musiikilla. Viidakon äänet olivat tärkeä osa 
viidakon tunnelmaa. Myös hämärä ja vihertävä valaistus loi tunnelmaa.

Pajan tavoitteena oli eläytyminen viidakon tunnelmaan, yhdessä sen 
rakentaminen askartelemalla viidakon kasvi, eläin tai koru sekä tietoisuus 
uhanalaisista eläimistä. Tavoitteet määräytyivät lapsiryhmän iän mukaan. 
Hankkeen tavoite pajalle oli lapsen itsearvioinnin kehittäminen. Tämän 
toteutimme siten, että pajan jälkeen lapsi pohti pajaa ja työskentelyään 
siellä. Hänelle esitettiin avoimia kysymyksiä pajasta ja omasta toiminnasta 
siellä. ConnectedDay-palvelua käytimme viidakkopajassa lasten toiminnan 
ja eri työvaiheiden kuvaamiseen valokuvin ja videopätkin. Kuvasimme 
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videopätkiä myös pajan vetäjien toiminnasta. Näin saimme viidakkopa-
jan sisällön vanhempien näkyville muutenkin kuin valmiiden tuotoksien 
kautta. Lapset voivat kotona kertoa ja muistella pajan vaiheita valokuvien 
avulla yhdessä vanhempiensa kanssa.

Pajahetki alkoi siitä, kun kolmesta kuuteen lasta kokoontui pajan vetäji-
en kanssa pajatilan pienempään osaan. Paja aloitettiin johdattelemalla lapset 
viidakkotunnelmaan viidakkoaiheisten kasvomaalausten ja keskustelun 
avulla. Apuna käytettiin erimittaisia ja -sisältöisiä satuja. Yli 3-vuotiaiden 
lasten kanssa keskusteltiin uhanalaisista eläimistä ja siitä, miten ihmiset 
omilla valinnoillaan voivat vaikuttaa näiden lajien säilymiseen. Sitten 
lapset saivat luoda viidakkoon uusia kasveja ja eläimiä. Jo ensimmäisen 
pajakerran jälkeen totesimme pajan aloituksen hyvin olennaiseksi osaksi 
pajaa ja tunnelmaan pääsyä. Lapset työskentelivät innoissaan ja malttoivat 
odottaa rauhassa lisäohjeiden saamista ja tarinan jatkumista.

Eläinten ja kasvien askartelu oli hauskaa ja luovaa puuhaa. Harjoit-
telimme myös askartelua mallin mukaan. Askartelun vaihtoehtoina olivat 
käärme, apina, leijona, ötökkä-mobile, palmu tai viidakkokoru. Jokainen 
lapsi pääsi pajaan kaksi kertaa ja ehti askarrella kaksi asiaa. Taustalla soivat 
viidakon äänet virittivät mielikuvia ja loivat jännittävää tunnelmaa.

Lasten omissa arvioinneissa näkyi onnistunut pajatoiminta. Intoa 
riitti vielä toiseen pajapäivään ja tunnelma kulki mukana kevätjuhlaan 
asti. Tekeminen oli mieluisaa ja teemana viidakko oli hyvin kiinnostava ja 
herätti paljon keskustelua. Uhanalaisuuden teema toi pajaan oman lisänsä. 
Kohokohtina lapsille jäivät mieliin kasvomaalaukset, äänet ja askartelu. 

Tärkein osa pajaa on sen suunnitteluvaihe, jolle kannattaa varata 
riittävästi aikaa. Myös pajan rakentaminen ja materiaalien kokoaminen 
vaativat oman aikansa: materiaalit ovat helposti saatavilla ja kaikki tar-
vittava on paikalla. 

Loppusanat
Vuosi VKK:n kanssa oli rikas: siihen mahtui monta haastetta, oivallusta 
ja muutosta. Kaikki yllätykset eivät olleet toivottuja ja olemme taistelleet 
samojen arjen hankaluuksien kanssa kuin muutkin päiväkodit. Vaivannäkö 
on kuitenkin kannattanut. Olemme yksimielisiä siitä, että olemme vuoden 
aikana syventäneet toiminnan suunnittelun ja arvioinnin taitojamme ja 
sen mukana kehittäneet ammattitaitoamme. 
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Kuluneen vuoden aikana on Auringonkukassa käyty loistavia peda-
gogisia keskusteluja, erityisesti ohjaajapalaverit ovat olleet antoisia, niistä 
kiitos Nina Onufriewille ja Kirsi Mustilalle. VKK tarjosi monenlaisia ja 
-tasoisia koulutuksia ja seminaareja ja oikein mukavia ja hyödyllisiä olivat 
korkeakouluharjoittelijoiden vierailut päiväkodissa. Kiitokset teille kaikille! 

Suurella jälkiviisaudella toteamme, että hankkeeseen olisi pitänyt 
perehdyttää koko henkilöstö heti alusta alkaen. Henkilömuutosten vai-
kutukset hankkeeseen olisivat ehkä jääneet pienemmiksi ja hankkeen tar-
koitus olisi kirkastunut koko työyhteisölle nopeammin. Pajojen vaihtuvat 
kehittämiskohteet olivat haasteellisia. Olisi ehkä kannattanut kuljettaa 
samaa kehittämiskohdetta mukana useamman pajan ajan, jolloin kohde 
olisi lähtenyt luontevasti syventymään. Usein toistuviin VKK:n seuranta-
kyselyihin väsyimme, koska kysymyspatteristo ei natsannut hankkeemme 
rakenteen kanssa. Seurannan tulokset eivät siis välttämättä kerro koetusta 
ja tapahtuneesta.

Seuraavalla toimintakaudella jatkamme kehitystyötä – hieman rau-
hallisempaa vauhtia. Pajatoiminta jatkuu nykyisillä rakenteilla, mutta 
VKK-vuonna mukaan tulleen ajatuksen kehittämiskohteesta haluamme 
säilyttää. Kehittämiskohde saa olla pitkäaikainen, ehkä koko toimintakau-
den kokoinen. Pajatiimit voisivat kuljettaa kehittämiskohdetta viestikapulan 
tavoin eteenpäin, pajan vastuuhenkilö voisi olla viestinviejä. Käyttämämme 
pajasuunnittelupohja saa tarkentavia alakohtia ja hyödynnämme myös 
PDCA-lomaketta. Pajojen yhteinen kattoteema oli hauska ja toi niihin 
jatkuvuuden tuntua, sellaista kannattaa siis käyttää edelleenkin. 

Olisi mielenkiintoista päästä kurkistamaan tulevaisuuteen. Uskomme, 
että sähköinen dokumentointi on tullut jäädäkseen, joten käytämme hyväk-
semme nykyiset mahdollisuudet ja jäämme odottamaan tulevia. Tietotek-
niikan kehittyminen ja henkilökunnan teknisen osaamisen lisääntyminen 
mahdollistavat pedagogisessa dokumentoinnissa tasoja, joita on perintei-
sillä menetelmillä vaikea saavuttaa. Samalla se tuo uuden ulottuvuuden 
ammattitaidon kehittämiseen ja avaa todellisuuteen tarkasteluikkunoita, 
joiden avulla saadaan näkyville kehittymisen prosesseja niin lapsilla kuin 
aikuisillakin. Hieno väline.

Ja kauniiksi lopuksi: kiitos kaikille auringonkukkalaisille – työnte-
kijöille, lapsille ja vanhemmille – yhteiseen hiilen puhaltamisesta. Hiilen 
hehku on luonut ympärillemme lämpöä, valoa ja iloa! 
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Liite 1 Suunnittelualustalle kirjattu suunnitelma Viidakkopajasta ja sen arviointi

VIIDAKKO-PAJA 
Vetäjät, vastuuhenkilö alleviivataan: Marjukka, Jaana, Arja, Sofia, Kim
Aihe/Sisältö: Viidakko-teema: askartelua ja eläytymistä viidakko-teemaan
Aika/ajoitus:19.2.-13.3.2009
Yhteys Vasuun/Eopsiin: Pajatoiminta

Tavoitteet lapsen toiminnalle: ARVIOINTI tavoitteiden toteutumisesta:
Yhteiset tavoitteet: Eläytyminen viidak-
kotunnelmaan (minkälainen ympäristö 
viidakko on; äänet ja maisema), yhdessä 
viidakon luominen, kädentaidot (askartelu 
mallin mukaan), tietoisuus uhanalaisista 
eläimistä.

VKK-Metron tavoite: Lapsen itsearvioinnin 
kehittäminen: Lapsi pohtii pajaa ja toimin-
taa pajassa. Hänelle esitetään avoimia ky-
symyksiä koskien pajaa ja sen onnistumista 
sekä omaa toimintaa. Arviointi tapahtuu 
seuraavana päivänä.

• Erityisesti alle 3-vuotiaat: Elämyk-
sellisyys (viidakko ympäristönä), 
kädentaidot(maalaaminen, liimaami-
nen), keskittyminen, tutustuminen 
viidakon eläimiin. Itsearviointi.

• Erityisesti 3-5-vuotiaat: Elämykselli-
syys (viidakko ympäristönä), käden-
taidot (askartelu mallin mukaan), 
keskittyminen, tutustuminen viidakon 
(uhanalaisiin) eläimiin (mitä uhanalai-
suus tarkoittaa, miten ihmiset voivat 
vaikuttaa), itsearviointi.

• Erityisesti 6-vuotiaat: Elämyksellisyys 
(viidakko ympäristönä), kädentaidot 
(askartelu mallin mukaan), keskit-
tyminen, tutustuminen uhanalaisiin 
eläimiin (mitä uhanalaisuus tarkoit-
taa, miten ihmiset voivat vaikuttaa), 
itsearviointi.

Yhteiset tavoitteet: Mielestämme tavoitteet 
toteutuivat oikein hyvin. Pajassa todella 
oli upea viidakko-tunnelma. Loimme 
upean ja värikkään viidakon. Kaikki saivat 
vähintään yhden itselleen ja taidoilleen 
sopivan askartelukokemuksen ja pääsivät 
tutustumaan viidakon tunnelmaan. In-
nokkuus ja motivaatio olivat huipussaan. 
Tietoisuus uhanalaisista eläimistä varmasti 
kasvoi ainakin jonkin verran niillä lapsilla, 
joille se asetettiin yhdeksi tavoitteeksi. Aihe 
toi myös aikuiselle uuden perspektiivin ja 
haasteen pajan toteutukseen.

VKK-Metron tavoitteen arviointi erillisellä 
lomakkeella VKK-Metron kansiossa.

• Erityisesti alle 3-vuotiaat: Kaikki 
tavoitteet toteutuivat. Jokainen lapsi 
silminnähden eläytyi viidakon tun-
nelmaan ja motivaatio näkyi jo pajaan 
mentäessä. Jännittävä tunnelma suo-
rastaan tulvi ovesta. Jatkoimme teemaa 
myös omassa ryhmässä mm. laulujen 
merkeissä. Itsearviointi on hyvä toteut-
taa heti pajan jälkeen.

• Erityisesti 3–5-vuotiaat: Tavoitteet to-
teutuivat. Myös uhanalais-teema toimi 
oikein hyvin tämän ikäisillä. Asiasta 
syntyi paljon keskustelua. Askarteluissa 
oli tarpeeksi haastetta. Motivaatio oli 
huipussaan ja tuli aivan luonnostaan.

• Erityisesti 6-vuotiaat:
 Tavoitteet toteutuivat. Uhanalaiset 

eläimet herättivät keskustelua ja lisäsi-
vät pajaan mielenkiintoa ja haastetta. 
Askarteluissa olisi voinut olla vielä 
enemmän haastetta.
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Toiminnan toteuttamisessa huomioitavaa (esimerkiksi lapsiryhmän 
koko): Ideana on luoda viidakko ja pelastaa osa uhanalaisista eläinlajeista 
luomalla uusia eläimiä mallin mukaan. Toiminta tapahtuu Talvipuutarhas-
sa. Kukin ryhmä käy pajassa omana päivänään (aikataulu talvipuutarhan 
ovessa). Pieni ryhmä (ryhmän aikuinen päättää sopivan ryhmän koon, 3-5 
lasta) tulee yhdessä ryhmän yhden oman aikuisen kanssa pajaan. Pajassa 
yksi vetäjä ottaa vastaan. Pyrimme siihen, että jokainen lapsi ehtisi käydä 
molempina ryhmälle varattuna päivänä pajassa. Kolmannella viikolla kukin 
ryhmä saa nauttia omana päivänään yhdessä luodusta viidakosta ja katsoa 
siellä viidakko-aiheisen videon.

Lapsen itsearviointi tapahtuu omassa ryhmässä seuraavana päivänä 
erillisen kyselylomakkeen avulla.

Lasten omat arvioinnit / kommentit toiminnasta: Lasten omissa ar-
vioinneissa ja kommenteissa näkyy onnistunut paja-toiminta. Innokkuus 
loisti vielä seuraavana päivänä ja lapset odottivat kovasti pajaan uudelleen 
pääsyä. Pajassa todella oli viidakon tunnelmaa ja jännitystä, mikä teemaan 
liittyy. Tekeminen oli mieluisaa ja teemana viidakko ja sen eläimet ja kasvit 
on hyvin kiinnostava ja herättää paljon keskustelua. Uhanalaisuus-teema 
toi pajaan oman lisänsä ja haasteensa.

Lapset olivat motivoituneita ja innokkaita osallistumaan ja tekemään. 
Jokaiselle oli sopivaa tekemistä. Kohokohdat, mitkä pajasta eniten jäivät 
lasten mieliin, olivat kasvomaalaukset, äänet ja askartelu.

Aikuisten arvioinnit omasta toiminnastaan: Olemme tyytyväisiä omaan 
toimintaamme ja pajan onnistumiseen. Kaikki aikuiset sitoutuivat suun-
nitteluun ja toteutukseen. Totesimme kuitenkin, että pajan valmistelu 
vei kovasti aikaa ja siinä tulikin vähän liian kiire. Myös suunnittelu olisi 
vaatinut ehkä enemmän kuin yhden tapaamiskerran. Lopputulokseen 
olemme kuitenkin oikein tyytyväisiä ja kaikki olivat sitä mieltä, että 
pajassa oli mielekästä työskennellä. Tunnelma oli mukavan rauhallinen 
ja tavarat oli hyvin esillä. Käytännössä pajan eteenpäin vieminen oli siis 
helppoa. Myös motivointi oli helppoa ja tuli kuin itsestään. Siinä suuresti 
auttoi äänimaisema ja hienosti rakennettu viidakko-ympäristö. Totesimme, 
että hyvin tärkeä osa pajan onnistumista ja tunnelman luontia oli pajan 
alussa ollut tunnelmaan viritys-hetki. Siinä saimme luotua jännittävän ja 
rauhallisen tunnelman, jonka avulla oli helppo siirtyä itse viidakkoon ja 
askartelujen pariin.
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tärkeää ottaa huomioon:

• Tunnelmaan virittäminen tavalla tai toisella tärkeää!
• Pajassa kerrallaan tarpeeksi vähän lapsia.
• Tavarat hyvin esillä ja jokainen aikuinen sitoutuu suunnitteluun, järjestelyihin sekä 

pajan siistinä pitämiseen.
• Tarvitaan tarpeeksi suunnitteluaikaa. Olisi hyvä olla vähintään 2 suunnittelupalave-

ria. Tarve riippuu tietysti pajan laajuudesta.
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Liite 2

PDCA-lomake, jonka avulla mietittiin pajan  
VKK-kehittämistehtävää
Tehkää yksityiskohtainen suunnitelma. (Funtsataan: Mitä ideoita teillä on 
muutoksista? Mitä kokeillaan? Mitä kysymyksiä teillä on? Mitä mielestänne 
tulisi tapahtua? Mitä oletatte tapahtuvan?) 

Kokeiltava muutos: Toteutus- eli veivaamissuunnitelma:
Lapset arvioivat pajaa.

Lapsia haastatellaan vasta 
pajan jälkeen, mielellään 
seuraavana päivänä. 
Aikuisella on käytössään 
kysymysrunko.

Lapsi käy pajassa. Kokemuksia pajasta kysytään 
vasta pajan jälkeen, mielellään seuraavana 
päivänä. Pajan vetänyt aikuinen tekee kyselyn. 
Aikuisella on käytössään seuraavanlainen 
kysymysrunko:

Mitä teit Viidakko-pajassa?
• Oliko helppoa vai vaikeaa?
• Tuliko siitä hieno?

Miltä tuntui olla pajassa?

Oliko siellä jotain jännittävää tai pelottavaa?

Mikä oli pajassa hauskinta?

Oliko siellä jotain tylsää?

Toivomme saavamme etenkin isommilta lapsilta
hieman syvempää pohdintaa ja arviointia, kuin 
vain kyllä ja ei- vastauksia. Tarkoituksena on, että 
aikuinen johdattelee mahdollisimman vähän.

JA SITTEN VEIVAAMAAN KÄYTÄNNÖSSÄ!

• Toteutuksen eli veivaamisen kuvaus
 Mitä teitte? Mitä tapahtui? Kuvatkaa toiminnan mahdollisia vaike-

uksia, häiriöitä ja odottamattomia vaikutuksia.
Lasten mielipiteiden ja kokemusten kerääminen toteutui lähes kaikkien lasten koh-
dalla. Haastattelu vei melko paljon aikaa ja siihen pitikin varata erikseen sellainen 
hetki ja aika, jolloin pääsee rauhassa juttelemaan yhden lapsen kanssa kerrallaan. 
Osa haastatteluista toteutettiin pienissä ryhmissä. Tällöin kavereiden ajatukset 
saattoivat vaikuttaa omiin. Suurin osa haastatteluista tehtiin vasta seuraavana päi-
vänä, kuten alun perin suunnitelmiin kuuluikin. Haastattelutilanteet vaativat syvää 
pohdintaa ja keskittymistä. Oli palattava jo ehkä edellisenä päivänä tapahtuneeseen 
toimintaan, mikä ei ole kovin helppoa.
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• Tutki ja arvioi – tsekkaa
 Kuvatkaa tulokset. Verratkaa tuloksia odotuksiinne ja tehkää yh-

teenveto, mitä opitte. Oliko muutos parannus? Mikä onnistui? Mi-
tä jäi tekemättä?

Tulokset vastasivat hyvin pitkälle pajan vetäjien ajatuksia ja oletuksia. Pajan jännit-
tävä ja hyvin aito tunnelma oli tarttunut selvästi lapsiin ja siihen olimmekin kovin 
tyytyväisiä. Innokkuus paistoi vielä seuraavana päivänä ja lapset odottivat kovasti 
pajaan uudelleen pääsyä. Viidakon äänet, värit, kasvomaalaukset ja askartelu olivat 
asioita, jotka olivat hyvin mieleisiä lähes jokaisen lapsen mielestä. Itse koimme 
tunnelmaan virittävän hetken (kasvomaalaukset ja keskustelu ennen askartelua ja 
varsinaiseen pajaan pääsyä) sekä äänimaiseman olleen hyvin tärkeä osa pajaa ja sen 
onnistumista. Pajassa todella oli viidakko-tunnelma.

• Toimi – duunaa
 Mitä johtopäätöksiä teette? Mitä muutoksia toimintaan pitää tehdä 

tekemästänne kokeilusta saadun tiedon perusteella? Mitä kokeilette 
seuraavaksi?

Tavoitteena lapsen itsearvioinnin kehittäminen on mielenkiintoinen ja haastava. 
Jälkeenpäin totesimme, että tunnelmien ja kokemusten kerääminen olisi ollut 
hyvä tapahtua samana päivänä, kuin lapsi on ollut pajassa (etenkin pienemmillä). 
On kuitenkin hyvä pitää jonkin verran väliä ja antaa lapsen sisäistää ajatuksiaan ja 
tuntojaan ennen kysymyksiä. Ajatuksissa paja-hetkeen palaaminen on haastavaa ja 
sitä on oikein hyvä harjoitella. 

Kysymys-runko todettiin ihan hyväksi. Jonkin verran kysymyksiä voisi muokata 
lapsen iän mukaan ja kysymyksen nro 5 voisi muuttaa esim. oliko pajassa jotain, 
mistä et pitänyt. Mielestämme kuitenkin saimme kysymyksillä hyvin kattavan 
kuvauksen lasten ajatuksista pajasta ja toiminnasta siellä.
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Kuinka näkymätön muuttuu näkyväksi

päiVäkoti kytöniitty; kati puhakka ja päiVi Virtanen 

Kertomuksemme tapahtumapaikkoina ovat Kytöniityn päiväkoti ja metro-
linja. Helsingin metron lähtöasema on Ruoholahti, sieltä matkamme alkaa. 
Kehittämishankkeen aikana kuljemme eri asemien kautta, päämääränä 
päätepysäkki! 

Metroa kuljettaa Seppo ja lippuja tarkastaa Tuulikki. Matkustajina 
ovat Kytöniityn kasvatushenkilöstö ja johtaja, joiden nimet tässä tarinassa 
ovat keksittyjä. Mukana kulkee myös lasten vanhempia.

Tämä kertomus on koottu muistiinpanoista, joita sihteeri kirjoitti 
kehittämishankkeen ohjaajan käyntien aikana 2008–2009.

Lainaukset tekstissä on muokattu Tove Janssonin kirjasta Näkymätön 
lapsi vuodelta 1962. 

Kevät 2008 Kytöniitty
Erittäin monitaitoinen, värikäs ja hälisevä joukko istuu Kytöniityn kah-
vihuoneessa. Porukka on lähdössä matkalle ja odottaa kuljettajaa, joka 
laittaisi heidät järjestykseen ja osoittaisi yhteisen suunnan – mutta minne?

Maj Nio: Mikä on tavoitteemme, onko muutos parannus, mikä on sen yhteys toi-
minnan kokonaisuuteen tai varhaiskasvatussuunnitelmaan eli Vasuun?

Mari Seva: En ole innostunut lähtemään mukaan, saanko mennä shoppailemaan?
Malli Kas: Voisiko oma kehittämiskohteemme olla lapsen kasvunkansio, sitähän 

olemme yrittäneet aloittaa jo 20 vuotta? Nyt olisi myös hyvä tilaisuus kartoit-
taa nykytilannetta lasten toiminnan havainnoimisessa ja sen dokumentoinnis-
sa. Tähän hankkeeseen liittyy ConnectedDay, joka mahdollistaa digitaalisen 
dokumentoinnin kamerakännyköillä.

Mella Stava: Mitä tämä hanke vaatii ja paljonko siitä on turhaa työtä? Hirveä työ-
määrä tulossa! Liikaa epäselviä asioita!

Maire A: Emme tee matkaa yksin. Saamme kuljettajaksi pätevän Sepon, joka selki-
yttää ajatuksiamme, ohjaa oikeaan suuntaan ja palauttaa harhapoluilta!

Kaikki: Haluamme hakea VKK-Metron kehittämishankkeen tutkimuspäiväkodiksi! 
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Porukka joutuu ostamaan matkalipun, varmuuden vuoksi seutulipun, sillä 
koskaan ei voi tietää kuinka lähelle tai kauas matka vie.

Ja matkalupa myönnetään!

Elokuu 2008 Ruoholahti
Seppo-kuljettaja saapuu aloittamaan ja johtamaan matkaa. Viiksekäs mies 
herättää matkustajissa monenlaisia tunteita. Ensivaikutelmat risteilevät 
vakavuuden, ammattitaidon, turvallisuuden, huumorintajunkin maastossa 
–aikaisemmin tehty Vasukin muistuu hänestä mieleen! Iik! Mutta ennen 
kaikkea kuljettaja tuo mukanaan ohjauspyörän, jarrut ja kaasun!

Maj Nio: Eiköhän oteta – se alkuperäinen aiheemme eli lapsen kasvunkansio? 
Malli Kas: Aloitetaan joka lapselle kasvunkansio, joka seuraa häntä koko päivä-

kotiuran ajan; kerrotaan lapsen kehityksestä, opituista asioista ja elämyksis-
tä. Siihen tulevat Vasun otsikot, kuten kieli ja vuorovaikutus, leikkiminen, 
liikkuminen, tutkiminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen sekä lisäksi 
minä-osio. Näin saamme yhteyden suoraan päiväkodin omaan Vasuun.

Mari Seva: Vieläkin epäilen: miten siihen riittää aika ja kuinka kaikki saadaan si-
toutumaan näin pitkään projektiin? Tuleepa vallan hi...rmuinen urakka! Taas 
Vasua! Arvasin, että se iskee vielä jossakin ja kovaa!

Maire A: Kasvunkansiota voisi verrata vauvakirjaan. Tämä hanke, kasvunkansio, ei 
ole lupaus eikä pakko, vaan yritetään luoda sitä muun toiminnan ohessa ja sen 
tueksi. Sitä kehitetään koko ajan, eikä se ole valmis vuoden kuluttua.

Malli Kas: Lisäksi tiimeihin otetaan käyttöön Kasvattajan kansiot, joihin kirjataan 
havaintoja lapsista, toiminnasta, sosiaalisista suhteista – tärkeimpänä havain-
nointia siitä, mitä on opittu. 

Maj Nio: Hyvä teema olisi: pienin askelin eteenpäin!

Vaunuun livahtaa muutamia lasten vanhempia, jotka kuuntelevat tarkkaan 
käynnissä olevaa keskustelua.

Vili Kas: Hanke kuulostaa hyvältä ja tarpeelliselta. Kannatan! Kiva nähdä lapsen 
työt kansiossa. Niitä on mukava katsella vuosienkin päästä yhdessä lapsen 
kanssa!

Ven Kura: Epäilen, että se vie aikaa lapsilta ja onko siinä mitään uutta! Miten hen-
kilökunta jaksaa tämän uuden urakan!

Valla Ton: Kuvaaminen kamerakännykällä saa kannatukseni, mutta miten on tie-
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tosuojan laita ja miten kuvat jaetaan? Kuka niitä kuvia saa ja käytetäänkö niitä 
väärin eli löytyvätkö kuvat netistä?

Veikko Nen: Onko se hanke ja kuvaaminen yleensä tarpeellista? Mitä hyötyä kai-
kesta tästä on? 

Eikä matka ollut päässyt vielä edes alkuun. Monet kysymykset, arvelut, 
pohdinnat ja mielipiteet täyttävät metrovaunun, mutta kuljettaja istuu 
tyynenä käynnistämässä junaa. Sitten hitaasti, mutta varmasti metrojuna 
nytkähtää liikkeelle! Kun pakko matkustaa on jonnekin, niin entisestä 
pois juna vie!

Samassa vaunussa matkustaa myös Satu-täti, joka on kuunnellut 
keskustelua tarkkaavaisena. Hän aloittaa kertomuksensa, ja matkustajat 
hiljentyvät:

”Kerran syksyllä erittäin pimeänä ja sateisena iltana muumiperhe istui sisällä, 
kuka lukien, kuka pelaten, kuka vain ajatuksiinsa vaipuneena. Äkkiä kuului 
kevyitä koputuksia ovelta ja enempää odottamatta Tuu-tikki astui sisään sateesta 
märkänä. Hän piti ovea avoinna ja huusi kutsuvasti pihalle: Tule! 

Kuka sinulla on mukanasi, kysyi Muumipeikko. Ninni, mutta olkoon sitten 
ulkona, jos on niin ujo, sanoi Tuu-tikki. Mutta eikö hän kastu, kysyi Muumi-
mamma. Mahtaako se paljon haitata, kun on näkymätön. Hänet otti hoiviinsa 
eräs täti, joka oli hyvin etäinen, kiireinen ja kaavoihin kangistunut –niinpä Ninni 
katosi! Otin hänet mukaani ja toin tänne, jotta te tekisitte hänet jälleen näky-
väksi. Sidoin kulkusen hänen kaulaansa, tietääkseni missä hän milloinkin on. 

Tuu-tikki avasi jälleen oven ja hetken kuluttua alkoi kulkunen kilistä sisällä. 
Tuu-tikki sanoi: Tässä on uusi perheesi. He ovat toisinaan hieman hupsuja, 
mutta suurin piirtein kunnon väkeä. Jätän sinut tänne ja pistäydyn jonain 
päivänä kysymässä, miten täällä sujuu. 

Yritämme keksiä, miten saisimme hänet jälleen näkyväksi, sanoi Muumimam-
ma, mutta nyt minusta on parasta antaa lapsen olla rauhassa ensin, kunnes 
löydämme jonkin keinon. 

Ja niin tehtiin.”
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Syyskuu 2008, Kamppi
Kuljettaja saapuu iloisena, vaikka hän oli kävellyt hieman ylimääräistä 
jouduttuaan väärälle pysäkille. Hän haluaa tietää, missä vaiheessa kehi-
tyshanke on.

Nykytilanteessa lasten töitä kerätään vuosittain kansioon ja annetaan 
ne keväällä kotiin. Havaintoja lapsista ja toiminnasta tehdään satunnaisesti 
eikä niitä yleensä kirjata mihinkään. Mutta näinkin alkuvaiheessa matkaa 
uudet ideat ja ajatukset alkavat pursuta ilmoille, kritiikkiä unohtamatta.

Maj Nio: Hei, innostuin jo ja keksin: annetaan vanhemmille myös kotitehtäviä. 
He saavat kirjoittaa lapsensa aikaisemmista elämänvaiheista tai lapsen nimen 
taustoista tai piirtää yhdessä perhekuvan tai kotitalon!

Malli Kas: Joo! Tallennetaan kasvun kansioon sama juttu joka vuosi, vaikka lapsen 
piirustus itsestään, niin siitä näkee muutoksen. Sinne voi laittaa lapsen omia 
satuja, tarinoita, loruja ja haastatteluja. 

Maire A: Kasvattajan kansio voi olla esimerkiksi pieni vihkonen, jossa on lasten ja 
toiminnan havainnointia. Siinä on myös oman toiminnan arviointia. 

Mari Seva: Se havaintojen kirjaaminen tuntuu niin vaikealta ja mistä sen ajan tai-
koo? Vasujen kirjaaminenkin on kesken! Voisiko kyseenalaistaa itsestäänsel-
vyyksiä ja rutiineja, palveliko toiminta lasten kehitystä?

Kuljettaja: Kirjaaminen ei ole lisätyö, se ryydittää tätä työtä, se antaa uutta opitta-
vaa! Dokumentointi on muistin tukena, siihen voi sitten myöhemmin palata. 
Se voi olla myös ihmettelykansio; onko jossakin toiminnassa mitään järkeä. 
Siihenkin voi palata myöhemmin ja tutkia, onko ajatus muuttunut. Voi tart-
tua rutiineihin, jotka toistuvat, ymmärränkö itse, miksi teen niin? Se on oman 
kasvun paikka: mitä olen tekemässä, kehittyykö lapsi juuri tässä toiminnassa 
ja oppiiko lapsi oppimaan? 

Kuljettaja myhäilee tyytyväisenä, mutta seuraava keskustelu saa hänet 
höristämään korviaan ja sivelemään mietteliäänä viiksiään.

Mella Stava: Miten vanhemmat kokevat, ymmärtävät ja tiedostavat henkilökunnan 
työn? Onko vanhemmilla ymmärrystä siitä, mikä lasta kehittää ja miten lapsi 
kehittyy toiminnassa? Pitääkö vanhemmille antaa valistusta näistä asioista?

Kuljettaja: Kyllä pitää!

Satu-täti jatkaa...



205

”Aamulla Ninnin nukkuessa Muumimamma etsi vanhat muistiinpanonsa Luo-
tettavista Kotilääkkeistä: Jos ihmiset tulevat sumuisiksi ja heitä on vaikea nähdä. 
Niinpä Muumimamma alkoi sekoittaa lääkettä Ninnille, jota hän joi kahvin seassa 
heti herättyään. 

Muumipeikko oli myös hereillä ja huomasi, että Ninnin jalat alkoivat näkyä. Hän 
huusi Muumimamman paikalle: Johan minä arvasin! Vielä paremmalla tolalla 
ollaan sitten, kun hän näyttää naamansa. 

Pikku Myy porhalsi myös paikalle: Olet varmaankin hyvin kurjan näköinen, kun 
sinun täytyy tehdä itsesi näkymättömäksi. Hiljaa, kuiskasi Muumipeikko, älä välitä 
Myystä, olet aivan turvassa meidän luonamme. Älä ajattelekaan tuota hankalaa tätiä! 

Samassa Ninnin jalat alkoivat häipyä. Muumipeikko kultaseni, sinä olet aasi, 
Mamma sanoi harmissaan, kyllä kait käsität, ettei lasta saa muistuttaa tädistä? 

Muumipeikko nolostui ja tätiä ei enää tämän jälkeen mainittu Ninnin läsnäollessa.

Koko loppupäivän Ninni kulki muiden kintereillä ja hänen jalkansa olivat taas 
näkyvissä.”

Lokakuu 2008, Rautatientori
Matka on kaikesta huolimatta edennyt jonkin verran. Mutta Rautatiento-
rilla odottaa yllätys: Tuulikki-lipuntarkastaja astuu vaunuun!

Lipuntarkastaja: Missä olette nyt ja miksi päädyitte valitsemaan juuri tämän ke-
hittämiskohteen? Mitä odotuksia teillä on matkan suhteen? Ja ne matkaliput, 
pliis!

Kuljettajan tehtävä on huolehtia, että Vasu kulkee vaunussa mukana! Ja Met-
royhtiö järjestää juuri sellaista koulutusta, jota te haluatte ja tarvitsette. Teillä 
on hyvä työyhteisö ja olette jo edenneet matkallanne.

Matkustajat huokaisevat: Onneksi hankimme liput! 
Lipuntarkastaja poistuu melko tyytyväisenä kuulemaansa ja näkemäänsä. 
Maj Nio: Terve itsetunto ja sen kehittäminen mainitaan yhtenä tavoitteena Vasun 

alussa, mutta siihen ei enää palata. Ajatellaanko, että kyllä lapsi kasvaa päivä-
kotipäivän puitteissa?
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Kuljettaja: Vasuun kirjatut arvot on puhuttava auki ja niiden tulee näkyä läpi koko 
Vasun!

Mari Seva: Miten itsetunnon kehittäminen dokumentoidaan kasvun kansioon?
Kuljettaja: Portfolio on oppimisen ja kasvamisen päiväkirja! Siinä on prosessin ku-

vaamista, ei pelkästään lapsen tuotoksia! Se kertoo jotakin lapsen oppimisesta 
ja kehittymisestä. Näin myös ulkopuolinen lukija ymmärtää, mitä on tapah-
tunut. Portfolio on merkityksellisten havaintojen dokumentointia. Aikuisten 
päässäkin saisi tapahtua jotakin muutosta, niinpä henkilökunta voisi vaikka 
saduttaa toisiaan jostakin tilanteesta. Kuuntelija ja kertoja saavat uusia näkö-
kulmia toimintaan ja käyttäytymiseen, onko nähty sama tapahtuma eri lailla 
ja mitä siitä voisi oppia.

Mella Stava: Onko vanhempi aina lapsensa paras asiantuntija? Eihän kasvatus-
kumppanuus ole jees-jees-kaverisuhde?

Kuljettaja: Ei ole! Päiväkodin henkilökunnalla on ammatillinen näkökulma, heidän 
pitää tuoda esille, mikä on lapselle parasta! On harkittava tietysti tarkkaan, 
miten asioista kerrotaan vanhemmille! Henkilökunnan viesti vanhemmille sa-
noissa ja teoissa pitäisi olla: meidän mielestämme lapsenne on maailman paras.

Ja hei, lapsesta voisi laittaa kasvun kansioon kuvan, joka kertoisi jonkin taidon, 
jonka lapsi on juuri oppimassa tai oppinut. Siis oppimisvalokuva! Ja nyt matkaan 
niitä kuvia napsimaan, juna lähtee!

Satu-tädin vuoro:

”Muumiperhe tottui pian kulkuseen, joka seurasi heidän askeliaan, eikä Ninni 
ollut enää heidän mielestään ihme eikä mikään. Aivan kuin hän olisi aina 
kuulunutkin mukaan. 

Illalla he kaikki olivat melkein jo unohtaneet Ninnin. Mutta kun muu perhe 
oli mennyt nukkumaan, Muumimamma otti esille viininpunaisen huivin 
ja ompeli siitä mekon ja lettinauhan. Kun vaatteet olivat valmiit, hän vei ne 
Ninnin huoneeseen ja levitti valmiiksi tuolille. Muumimamma piti ompele-
misesta, mutta kaikkein hauskinta oli, ettei hän tiennyt, oliko Ninnillä musta 
vai valkoinen tukka. ”
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Marraskuu 2008, Kaisaniemi
Matka ei etene kovinkaan paljon kilometreissä, mutta ajatuksissa matkus-
tajat ovat käyneet jo kuussa – osa ainakin!

Maj Nio: Kävin LIS-YC-koulutuksessa, joka tarkoittaa lapsen sitoutumista leikkiin 
ja lapsen tunnetilojen havainnointia. Jos lapsi sitoutuu toimintaan emotionaa-
lisesti, se on hyvää toimintaa. Siinä erotetaan niitä yksityiskohtia, jotka jotain 
merkitsevät. Koulutuksen yksi tärkeimpiä oppeja oli, että katsoo havainnoin-
nissa oikeita asioita

Kuljettaja: LIS-YC on erityisesti tutkijoiden käyttöön ja siinä korostetaan sitä, missä 
vaiheessa on hyvä olla puuttumatta lapsen leikkiin. Lapsi voi olla juuri oppi-
massa jotain, kun aikuinen keskeyttää leikin. Kasvun kansioon voisi laittaa 
oppimisesta kertovia kuvia, joissa on merkkejä lapsen keskittymisestä, myös 
vanhemmille esitettäväksi. Pelkkä kuvakin voi siis olla riittävä dokumentti, 
kun muistaa kuvan tarkoituksen.

Mari Seva: Mites sitten, kun pitää ehtiä ulos ja sieltä syömään ja päiväunille, ai-
nahan joku juttu on kesken? Miten sen keskeyttämisen voisi muka välttää? 
Järjestelykysymys ehkä!

Mella Stava: Havaintojen kirjaaminen on meille huonomuistisille tosi hyvä juttu, 
kunhan muistaa, mihin lappuset tuli laitettua!

Satu-täti:

”Seuraavana päivänä Ninnillä oli uusi, punainen mekko yllään. Hän näkyi jo 
ihan kaulaa myöten ja sanoi hennolla äänellä: Kiitoksia paljon! 

Koko muumiperhe ällistyi tästä niin, ettei kukaan kyennyt sanomaan mitään. 
Vihdoin Muumipappa kakisteli: Onpa hauskaa havaita, että sinä näyt tänään 
enemmän. Mitä enemmän näemme, sitä iloisemmiksi tulemme. Pikku Myy 
nauroi ääneen: Hyvä, että olet alkanut puhua. Jos sinulla yleensä on jotakin 
sanomista!”

Joulukuu 2008, Hakaniemi
Joulun kiireet hyydyttävät metrojunan ja matkustajat asemalle, mutta 
kuljettajalla riittäisi virtaa! Tonttulaulut raikuvat ja piparit tuoksuvat, 
kun matkustajat kiiruhtavat kukin tahoilleen ympäri kauppoja. Tämäkin 
hyörinä laantuu vähitellen, ja jokainen etsii oman kolonsa, jonne asettuu 
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joulurauhaan. Pehmeät, untuvaiset lumihiutaleet tai suuret, märät vesipisarat 
kuorruttavat katot, torit ja maisemat. Metromatkan keskustelut hiipuvat 
kaukaisiin ajatuksiin ja unohtuvat ainakin hetkeksi!

Tammikuu 2009, Hakaniemi
Matkustajat heräävät joulu-uniltaan ja tarmokas kuljettaja huhuilee: kaikki 
kasaan ensimmäiseen vaunuun, sillä matka jatkuu! Jaana Häkkinen met-
royhtiöstä kävi videoimassa toimintaa ja erityisesti leikkiä. Mitä jäi käteen?

Maj Nio: Jaana kuvasi vapaata leikkiä parin minuutin pätkissä sekä hieman puke-
mistilanteita. Videolla näki, miten lapset keskittyivät ja sitoutuivat leikkiin, 
jolloin muiden lasten juoksentelu tai hälinä eivät häirinneet leikkijää. Keskus-
telu oli hedelmällistä. Tärkeimpänä antina oli, että oppisin katsomaan, mikä 
lapsia kiinnostaa.

Malli Kas: Jaana kuvasi leikkiä ja maalausta. Lapset keskittyivät tekemisiinsä, tun-
nelma oli rauhallinen. Videolla näkyi yksittäisen lapsen käyttäytymisessä yl-
lättäviäkin asioita, esimerkiksi onko hän leikissä oikeasti mukana. Keskustelu 
oli antoisaa ja silmiä avaavaa.

Maire A: Aikaisemmat huomioni lapsista varmistuivat, lasten tyypilliset piirteet 
näkyivät. Huomasin, ettei samassa tilassa kannata olla paljon leikkijöitä, vaan 
jaan lapset eri tiloihin.

Kuljettaja: Aikuinen suunnittelee lapsen toiminnan havainnoinnin avulla, eikä 
suunnittele ensin ja vie sitten toiminnaksi. Voi näin miettiä, miksi lapsi ei 
välitä aikuisen suunnitelmasta. Lapsen toimintaa ei pitäisi keskeyttää, esimer-
kiksi askartelun takia. Lapsen pitäisi olla motivoitunut toimintaan, opetettava 
asia sujautetaan esimerkiksi leikin, liikunnan tai pelaamisen joukkoon. Sadun 
kautta kerrottu tarttuu hyvin mieleen. On lapsia, jotka ovat haasteellisia kas-
vattajalle, koska he eivät kiinnity mihinkään leikkiin. 

Matkustajat kiinnittyivät penkkeihinsä matkan jatkuessa!

Satu-täti:

”Ninni ei osannut leikkiä, niinpä Muumipeikko ja Pikku Myy päättivät opettaa 
kaikki osaamansa leikit. 
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Opettaminen osoittautuikin välillä aivan mahdottomaksi. Toisista tuntui, että 
Ninni leikki vain kohteliaisuudesta eikä huvikseen. No, mutta juokse, huusi 
Pikku Myy, etkö osaa edes hypätä? 

Ninnin kapeat sääret juoksivat ja hyppivät tottelevaisesti. Sitten hän seisoi 
jälleen hiljaa. 

Odotatko sinä kiitoksia, mitä, huusi Pikku Myy, eikö sinussa ole yhtään puhtia? 

Ei hän oikein osaa leikkiä, Muumipeikko sanoi nolona.

Hän ei osaa myöskään suuttua, sanoi Pikku Myy, se hänessä on vikana. Kuule 
Ninni, sinä et saa koskaan omia kasvoja ellet opi liikkumaan, leikkimään, 
tutkimaan ja ilmaisemaan itseäsi. Usko minua!

”Olet varmaan oikeassa”, Ninni kuiskasi.”

Helmikuu 2009, Sörnäinen
Kuljettaja: Onko teillä jokin muuttunut kehittämishankkeen aikana?
Maj Nio: ConnectedDay:stä on tullut viikoittainen toimintatapa. Otan kuvia eri ta-

pahtumista ja tilanteista, siihen ei mene enää niin kauan aikaa. Vanhemmilta 
saatu palaute kuvista on kylläkin vähäistä, sitä ihmettelen!

Malli Kas: Leikki ja leikin havainnointi on tullut vieläkin tärkeämmäksi. Leikkiä 
on oltava paljon ja se saa jatkua – opetettava asia ujutetaan leikin sekaan. Tur-
hista rutiineista on luovuttu. Pienempien ryhmässä en pidä enää aamupiiriä, 
vaan lapset juttelevat kuulumisiaan aamulla heti tullessaan hoitoon ja kertovat 
esimerkiksi lelustaan.

Mella Stava: Vanhemman valokuvaa käytän varsinkin pienillä lapsilla ikävän pois-
toon. Tämä käytäntö alkoi jo ennen kehittämishanketta ja kuvan käyttö on 
lisääntynyt vuoden mittaan. Se toimii!

Mari Seva: Mitään turhaa ei ole tarvinnut tehdä, vaan kaikki on ollut itsellemme 
eduksi. Nyt kyllä alkaa jo vähän väsyttää koko hanke, mutta onneksi kuljettaja 
osaa hyvin rauhoitella, eikä tämä hanke ihan valmiiksi vuodessa tule.

Maire A: Aina kannattaa kokeilla ja kehittää ammattitaitoa. Olen oppinut syventä-
mään uusia ajatuksia arkisessa toiminnassa. Myös tietoisuus työn tärkeydestä 
ja arvostus omaa työtä kohtaan ovat kasvaneet.
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Yhdessä toteamme, että kehittämishanke antoi potkun kasvunkansion 
aloittamiseen. Se vaatii paljon ajatustyötä siitä, miten ja miten asiat doku-
mentoidaan. Vaikka alussa oli paljon epäselvää, niin matkan varrella on 
hyvin päässyt mukaan! Hanke on tuonut mukanaan paljon keskustelua 
ja työtä, pohditaan ja arvioidaan enemmän.

Kuljettaja myhäilee viiksiensä suojassa ilmeisen tyytyväisenä kuule-
maansa. Matkustajat ovat pysyneet raiteilla!

Satu-täti:

”Tilanne ei vieläkään merkittävästi muuttunut. Ninni osasi kyllä leikit, mutta 
näkyvämmäksi hän ei tullut. Lopulta Muumipeikko ja Pikku Myy luopuivat 
opettamasta leikkejä. Ei hän pitänyt liioin hauskoista jutuista, hän ei koskaan 
nauranut oikeassa kohdassa. Hän ei ylipäätään nauranut, joten hänet päätettiin 
jättää joksikin aikaa omaan rauhaansa. 

Päivät kuluivat ja Ninni oli jatkuvasti vailla kasvoja seuraten Muumimammaa. 
Mekon yläpuolella heilui rusetti ja se näytti jo ihan normaalilta, tälläiseen 
Ninniin oli totuttu. Muumimamma kaatoi yhä Ninniin kotilääkettä, mutta 
mitään uutta ei tapahtunut. Viimein Mammakin luopui ja ajatteli: Olihan tässä 
maailmassa selvinnyt toki moni muukin, jolla ei ollut päätä, ja ehkäpä Ninni 
ei ollut erikoisen kaunis. 

Näin jokainen sai kuvitella tytön millaiseksi halusi ja se voi toisinaan piristää 
seurustelua.”

Maaliskuu 2009, Kalasatama
Kala tuoksuu selvästi vaunun sisällä! Kuljettaja tulee jälleen myöhässä ja 
päästää samalla uusia tuulia sisään! 

Matkustajien kysymykset ryöpsähtävät vastaan.

Mari Seva: Mitä varten ja kenelle kansiota tehdään, mitä hyötyä siitä on?
Mella Stava: Mitähän vanhemmat odottavat kasvunkansiolta? Mukavia muistoja, 

suloisia sutkauksia vai taidokkaita töitä?
Kuljettaja: Kansion voi ottaa mukaan Vasu-keskusteluun ja selventää sen avulla, 

mitä tässä jutussa haetaan. Kun lähetätte ConnectedDay-kuvia kotiin, pitää 
selostaa, mitä tässä on harjoiteltu ja opittu. Ja ehdottomasti on mainittava, että 
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kuvia pitää katsoa yhdessä lapsen kanssa. Lapsi voi itse kertoa vanhemmille 
omista tekemisistään! 

Jos lapsi ei pysty jäsentämään toimintaansa ja asioita, aikuisen on tehtävä se. Siis 
laitetaan vaikka pukemistilanteessa levottomalle ja keskittymättömälle lapselle 
oma alusta, jolla lapsi pukee. 

Satu-täti:

”Eräänä päivänä Muumiperhe oli menossa metsän läpi hiekkarantaan. Ninni 
kulkea kilisi tapansa mukaan heidän perässään, mutta kun tultiin rantaan, hän 
heittäytyi vatsalleen ja alkoi kitistä. 

Ehkä hän ei ole ennen nähnyt merta ja pelkää jotakin, arveli Muumimamma. 
Hän kumartui alas ja kuiskaili Ninnin kanssa. Muumimamma sai tilanteen 
hyvin rauhoitettua keskustelemalla ja kertoi: Tämä ei ole ensimmäinen kerta, 
Ninnin mielestä tämä meri on vaan liian suuri ja rauhaton. 

Ninni uskaltautui laiturille, jossa he näkivät Tuu-tikin: Hei, miten näkymätön 
lapsi jaksaa? 

Enää uupuu vain naama, Muumipappa vastasi, hän on parhaillaan vähän 
levoton, mutta se menee kait ohi.”

Huhtikuu 2009, Kulosaari
Yhteistä matkaa on tehty välillä innokkaasti, välillä väsyen. Uusia ideoita, 
ajatuksia ja toimintatapoja on löytynyt, joten matkustajat istuvat mietti-
mässä, mitä muutoksia vievät työhönsä tulevaisuudessa.

Mella Stava: Aloitan kasvunkansiot heti syksyllä siirtyessäni pienten ryhmään, kos-
ka kehityksen näkee paremmin pienillä lapsilla ja kansioista tulee lasten näköi-
set. Kansioista tulee näin käytäntö vuosiksi.

Maj Nio: Havainnoin lapsia yhä enemmän ja havainnoinnista saadusta tiedosta tu-
lee toiminnan perusta. Otan lapset paremmin mukaan suunnittelemaan, mitä 
teemme. Selvitän havainnoimalla ja keskustelemalla lapsen todelliset kiinnos-
tuksen kohteet.

Maire A: Vanhempainillassa ja Vasu-keskustelussa puhun siitä, miten ja mitä lap-
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si leikkiessään oppii. Lapsen päässä tapahtuneella oppimisella on merkitystä, 
ei aikuisen suunnittelemalla toiminnalla. Välillä lapsen tuotos on näkyvää, 
useimmiten ei. Luottamukseni lapseen lisääntyi: kyllä lapsi oppii tavalla tai 
toisella!

Malli Kas: Kasvun kansioon tallennan lapsen sellaisia tuotoksia, joissa näkyy oppi-
mista. Selvennän niitä lukijalle kirjoittamalla, mitä juuri tässä lapsen kuvassa 
tai työssä on harjoiteltu ja mitä opittu. Omassa tiimissäni pidän huolen, että 
kirjaamme Kasvattajankansioon havaintomme lapsista ja toiminnasta. Talle-
tamme kansioon myös tiimipalavereissa puhutut ja sovitut asiat.

Mari Seva: Katson, mitä muut ovat saaneet aikaan Kasvunkansioon ja aion matkia. 
ConnectedDay:ta käytän mahdollisuuksien mukaan edelleen.

Kuljettaja on tyytyväinen, hän muuttunee kohta itse näkymättömäksi!

Satu-täti:

”Muumimamma istuutui laiturille ja katseli veteen: Hyi, miten kylmältä se 
näyttää. 

Mamma haukotteli hiukan: Pitkään aikaan ei ole tapahtunut mitään jännittävää. 

Muumipappa alkoi hiipiä hitaasti Mamman taakse. Eihän tietenkään aikonut 
heittää Mammaa veteen, vaan ainoastaan huvittaa hiukan muita. Mutta ennen 
kuin Pappa ehti perille, kuului kiljahdus. Pappa kirkaisi ja pudotti hattunsa 
mereen. Ninni oli upottanut pienet näkymättömät hampaansa Papan häntään, 
ja ne olivat terävät! 

Ninni seisoi laiturilla ja punaisen tukan alta näkyivät vihaiset kasvot: Uskallapas 
vain heittää hänet suureen kauheaan mereen! 

Hän näkyy, hän näkyy, huusi Muumipeikko. Hänhän on suloinen!”

Toukokuu 2009, Herttoniemi
Kuljettajan ja matkustajien yhteinen matka päättyy tälle asemalle. Takai-
sin ei ole paluuta, jokin on peruuttamattomasti muuttunut! Eikä kukaan 
haluakaan täysin samaan vanhaan. Uudet ajatukset, ideat, pohdinnat, 
toimintatavat, suunnitelmat, kansiot ja yhteistyöt muhivat mielissä ja 
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työssä. Tulevaisuudessa riittää töitä, mutta se ei pelota, sillä tässä ollaan 
työyhteisönä ja tiimeinä jatkamassa matkaa. Rata jatkuu ja haarautuu 
kohta, valinnat odottavat tekijää. Rataa suunnitellaan jo jatkettavaksi, 
myös naapurikaupunkeihin. Vain raiteet ja mielikuvitus ovat rajana!

Satu-täti:

”Mokomakin suloinen, sanoi Muumipappa ja tutki purtua häntäänsä, tyhmin, 
hupsuin ja virheellisimmin kasvatettu lapsi, jonka milloinkaan olen nähnyt, oli 
hänellä sitten pää tai ei. 

Pappa yritti kepillä onkia hattuaan merestä, mutta miten ollakaan, hän liukastui 
ja putosi päälleen mereen. Voi, huusi Ninni, miten hauskaa, miten ihmeellistä! 
Hän nauroi niin että tärisi. 

Ninni ei tietääkseni ole koskaan ennen nauranut, Tuu-tikki sanoi hämmästyneenä, 
minun mielestäni olette muuttaneet lapsen ja pääasia on, että hän näkyy!”
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Videointi kehittämisen 
työvälineenä
Etsimme VKK-Metrossa varhaiskasvatuksen henkilöstöä hyödyttäviä 
havainnointiin, dokumentointiin ja arviointiin liittyviä uudenlaisia työ-
tapoja. Nykyisessä multimediayhteiskunnassa kasvanut sukupolvi pitää 
teknologiaa itsestäänselvyytenä, ja monet varhaiskasvatuksen työntekijät 
käyttävät kotonaan tottuneesti tietokoneita, videoita ja nauhureita. Entä 
miten paljon näitä käytetään työkaluna, esimerkiksi dokumentoinnin 
apuna? Miten näiden välineiden käyttöä voitaisiin lisätä päiväkodin arjessa? 
Ryhdyimme VKK-Metro-työssä pohtimaan erityisesti videoinnin tarjoamia 
mahdollisuuksia. Eteneminen on vaatinut rohkeutta ja epäonnistumisten 
sietämistä. Olemme kuitenkin päässeet työtapojen harjoittelussa alkuun – ja 
innostuneet kokemuksestamme niin, että haluamme rohkaista muitakin 
ainakin kokeilemaan videoinnin tarjoamia mahdollisuuksia. 

Video reflektiivisen keskustelun virittäjänä 

erityissuunnittelija anna-riitta Mäkitalo; Vkk-Metro-hanke

Opettajan ja kasvattajan työ näkyy toimintana, jota voidaan tarkastella. 
Työn taustalla olevaa pedagogista ajattelua sen sijaan ei ole helppoa saada 
näkyviin ja yhteisössä reflektoitavaksi. Varhaiskasvatustyössä jokaisen tiimin 
jäsenen toiminta vaikuttaa myös muiden työskentelyyn. Työ edellyttää 
käytäntöjen pohtimista ja niistä sopimista. Usein oman käyttäytymisen 
ja valintojen perustelu tuntuu vaikealta. Toiset selviytyvät siitä pienem-
min ponnisteluin kuin toiset. Kuten Tuulikki Venninen artikkelissaan 
kirjoittaa, seuraamalla kokeneiden työtovereiden tapaa jäsentää erilaisia 
ammatillisia kokonaisuuksia ja pohtia toimintansa taustalla olevien arvoja 
ja uskomuksia myös noviisit oppivat ja kehittyvät ammatillisesti. Samalla 
kokeneet työntekijät saavat mahdollisuuden kirkastaa ja peilata ajatuksiaan 
yhteisessä keskustelussa. Nykytekniikan hyödyntäminen dokumentoinnin 
välineenä antaa uusia mahdollisuuksia palata jo tapahtuneeseen toimintaan.
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Stimulated recall -menetelmä uuden tiedon luomisessa
Konkreettisia toimintoja koskevaa tietoa voidaan kerätä erilaisten kenttätut-
kimusmenetelmien, esimerkiksi videoinnin ja haastattelujen avulla. Keskeistä 
on tarkastella käytäntöä sen toiminnallisen kokonaisuuden yhteydessä, jossa 
se on käytössä ja jossa sillä on oma merkityksensä. Aineistoa reflektointiin 
pyritään keräämään mahdollisimman luonnollisissa toimintaympäristöissä. 
Stimulated recall -haastattelussa käytetään apuna kuvanauhoitusta. Nau-
hoituksessa kuvataan tarkasteltavaa toimintaa, minkä jälkeen kuvanauha 
katsotaan työntekijöiden kanssa. Tämä vuoropuhelu on osa työskentelyä, 
jonka kautta rakennetaan käsitystä siitä, mikä arjen käytäntö on. Kuvaami-
nen saattaa alussa vaikuttaa läsnäolijoihin, mutta yleensä kameran läsnäolo 
unohtuu nopeasti. ( Patrikainen & Toom 2004, 239–260)

Nauhoituksia katsomalla saadaan näkyviin paitsi konkreettiset ta-
pahtumat, myös ajatteluprosesseja. Tilanteeseen palaaminen ei perustu 
pelkästään henkilön omaan muistiin, vaan dokumentti auttaa muistamaan 
ja huomaamaan sellaistakin, mitä ei itse tilanteessa huomannut. Työntekijä 
voi havainnoida esimerkiksi omaa toimintaansa ikään kuin ulkopuolisena, 
mikä ei todellisessa elämässä ole mahdollista. (Patrikainen & Toom 2004, 
239–260) 

Nauhaa katsottaessa pysähdytään niihin kohtiin, joita läsnäolijat 
haluavat reflektoida ja pohtia. Kun työntekijä näkee työskentelyään, muut 
pyrkivät avoimin kysymyksin johdattamaan keskustelun sellaisten asioi-
den äärelle, joita on vaikea sanallistaa: vuorovaikutus, kommunikaatio, 
hiljainen tieto. Voidaan muistella, mitä henkilö ajatteli kyseisellä hetkellä. 
Keskeisimpiä kysymyksiä ovat mitä, miten ja miksi. Reflektoiva henkilö 
kertoo tilanteen aikaisesta ajattelustaan ja toiminnastaan sekä näiden pe-
rusteista. (Patrikainen & Toom 2004, 239–260) Omaa tulkintaansakin 
voi tarkentaa ja muiden kommentit saattavat antaa uuden näkökulman 
tai auttaa huomaamaan uusia asioita. Nauhaa voi katsoa uudelleen monta 
kertaa ja tarkastella tilannetta muuttamalla näkökulmaa.

Varhaiskasvatuksessa dokumentointi nähdään usein pedagogiikan 
kehittämisen välineenä. Professori Mikko Ojala totea artikkelissaan Dahl-
bergiin viitaten, että pedagoginen dokumentointi on näkemisen proses-
sointia. Lähtökohtana on, että se mitä dokumentoidaan, ei esitä totena 
pidettyä todellisuutta sinänsä, vaan sen merkitys syntyy tulkintojen avulla. 
Erilaisten tulkintojen esittäminen samasta kasvatustodellisuudesta auttaa 
yhteisöä jäsentämään sitä paremmin. 



217

Työyhteisössä uuden tiedon luomista edistävät ihmisten avoin koh-
taaminen, omien käsitysten jakaminen toisten kanssa ja niiden rehellinen 
reflektointi. Vaikka myös ympäristöt vaikuttavat tiedon luomisprosessiin, 
uutta tietoa luodaan yksilöiden välillä. Tiedon muuntamisprosesseissa 
hiljaista tietoa muunnetaan selväksi, sanallisesti ilmaistavaksi tiedoksi ja 
päinvastoin. Hiljainen, implisiittinen, tieto voi käsittää epämuodolliset 
henkilökohtaiset taidot tai ammattitaidon, joita kutsutaan tietotaidoksi. 
Tähän sisältyy myös kognitiivinen ulottuvuus, joka koostuu uskomuksista, 
ihanteista, arvoista, tiedonjäsentämistavoista ja ihmisen mielessä todelli-
suutta koskevien mielikuvien malleista, jotka ovat yksilölle ominaisia ja 
joita pidämme tärkeinä. Vaikka tätä hiljaista tietoa on vaikea ilmaista, 
se muovaa tapaamme hahmottaa maailmaa. Hiljainen tieto on erittäin 
omakohtaista ja sitä voi olla vaikeaa sanallistaa tai muotoilla. Tämä tekee 
hiljaisen tiedon vaikeasti viestitettäväksi ja jaettavaksi toisten kanssa. 
Henkilökohtaiset oivallukset, intuitiot ja oletukset kuuluvat tällaiseen 
tietoon. Se pohjautuu syvälti yksilöiden toimintaan ja kokemuksiin sekä 
jokaisen yksilön arvoihin, ihanteisiin ja tunteisiin, joita he pitävät tärkeinä. 
Eksplisiittinen tieto sen sijaan voidaan ilmaista sanoin; se on jäsenneltyä ja 
selkeää ja sitä voidaan käsitellä yhdessä keskustellen. (Heikkilä & Heikkilä, 
2007, 179–187)

Käytännössä monenlaiset keskustelut ja dialogit antavat mahdolli-
suuden hiljaisen ja selkeän, sanallisesti ilmaistavan tiedon väliseen vuo-
rovaikutukseen. Ne luovat edellytyksiä osaamisen muuntamisen proses-
seille ja uuden tiedon luomiselle. Tiedon luominen on spiraalinen prosessi 
eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon välillä. Näiden kahden tietokategorian 
yhdistäminen mahdollistaa asian käsitteellistämisen nelivaiheisen mallin 
avulla. Uuden tiedon luomisprosessit ovat sosialisaatio, ulkoistaminen, 
yhdistäminen ja sisäistäminen. (Heikkilä & Heikkilä, 2007, 179–187) 

Sosialisaatioprosessissa äänetöntä tietoa muunnetaan yhteisten ko-
kemusten avulla. Se edellyttää, että yhteisiin tilanteisiin osallistuu useita 
eri tavoin ajattelevia ja kokemuksiltaan erilaisia yksilöitä. Ulkoistamisessa 
sosialisaation aikana saatu hiljainen tieto tulkitaan ja ilmaistaan ymmär-
rettävästi muille. Siinä pyritään muodostamaan yhteinen kokonaiskäsitys, 
jota voidaan kutsua yhteiseksi tiedoksi. (Heikkilä & Heikkilä, 2007, 
179–187) Kun käytännön toimintaa työyhteisössä yhdessä reflektoidaan, 
kuvallinen tallenne konkreettisesti tapahtuneesta auttaa sanoittamaan 
tekemistä ja myös sen takana olevaa ajattelua. Työyhteisön yksilöillä on 
paljon hiljaista tietoa, joka ei välity kollegoille. Kun tätä ajattelua saadaan 
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ilmaistuksi sanallisesti, se voidaan kirjata ja jakaa kaikille työyhteisön 
jäsenille samassa muodossa.

Yhdistelyssä uusi yhteinen tieto yhdistetään työyhteisön aikaisempaan 
tietoon. Joskus uusi tieto ja vanhat käsitykset ovat keskenään ristiriitaisia. 
Silloin on arvioitava, muutetaanko käytössä olevia toimintatapoja ja jos, 
niin miten. Kun uusia toimintamalleja kokeillaan ja testataan käytännössä, 
ne sisäistyvät. Sisäistäminen edellyttää syvää reflektointia. (Heikkilä & 
Heikkilä, 2007, 179–187) Reflektointi muiden kanssa on sekä väline että 
edellytys sille, että yksilö voi kehittyä tiedollisesti, taidollisesti ja emo-
tionaalisesti. Oppijan, kehittyäkseen edellä mainittujen ominaisuuksien 
suhteen, on oltava valmis jakamaan tietojaan ja puutteitaan sekä näyttä-
mään tunteitaan. Reflektiivisessä oppimisessa sen tärkeät elementit ovat 
alkuperäisen kokemuksen toistaminen mielessä, läsnäoleminen tunteissa 
sekä kokemuksen uudelleenarviointi. Tavoitteena on saada uusi näkökulma 
kokemukseen, muuttaa käyttäytymistä ja saada valmius soveltaa tietoa. 
(Isokorpi 2003, 36–42) 

Uusi toimintatapa voi alkaa yksilöistä, mutta yhteisen reflektioproses-
sien avulla se etenee yhteisön prosessina. Päiväkotien toimintakulttuurit 
muodostuvat usein erilaisista, eri aikakausilta juurensa juontavista tulkin-
noista päiväkodista, päiväkotityöstä ja varhaispedagogiikasta (Niiranen & 
Kinos 2001). Yhteisen ymmärryksen etsiminen vaatii yhteisiä keskusteluja. 
Oman ajattelun muuttuminen vuorovaikutuksessa muiden kanssa luo itselle 
uutta tietoa, joka muuttaa ajan myötä myös käyttäytymistä, kun uuden-
laiset käyttöteoriat on sisäistetty. Näin koko henkilöstö voi ammatillisten 
taitojensa kehittyessä löytää uudenlaisen tavan tehdä työtään.

Konkreettisia kokeiluja
VKK-Metrossa Stimulated Recall -työmenetelmää on sovellettu joissakin 
tutkimuspäiväkotiverkoston yksiköissä. Yksikön toimintaa on videoitu joko 
videokameralla tai kännykkäkameralla. Nauhoituksia on hyödynnetty 
erilaisin tavoin. Niitä on katsottu ja reflektoitu joko yksittäisen työtiimin 
tai koko työyhteisön kanssa. Esimerkiksi Jokiniemen päiväkodin kehit-
tämiskohteena oli vuorovaikutuksen havainnointi videoinnin avulla. Työ 
aloitettiin hankkimalla välineet ja opettelemalla niiden käyttö. Vasta tä-
män jälkeen pystyttiin paneutumaan kuvaamisen sisältöihin ja nauhojen 
reflektointiin. Jokiniemen päiväkodin prosessi on kuvattu kappaleessa 3.4 
”Ne kaks innostu tästä hankkeesta ja siitä se sitten lähti”.
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Kokemukset video- ja kännykkäkameroiden käytöstä ovat työnteki-
jöiden palautteen perusteella olleet innostavia. Sekä yhteinen ymmärrys 
toiminnasta että yksittäisten työntekijöiden oivallukset ovat lisäänty-
neet. Haasteeksi muodostui alussa rohkeus lähteä käyttämään kameraa 
ja yleensä työtavan oppiminen. Myöhemmin yhteisen ajan löytäminen 
nauhoitusten katsomiseen vaati selkeitä valintoja viikoittaiseen työrytmiin 
ja palaverikäytäntöihin.

Stimulated Reacall -menetelmää käytin itse myös yhden VKK toimin-
taan osallistuneen Helsingin yliopiston opiskelijan kanssa. Hän piti opiske-
luunsa liittyneitä opetustuntejaan tutkimuspäiväkotien henkilökunnalle. Itse 
toiminnan aikana tätä prosessia ei voi kommentoida tai reflektoida. Se on 
tehtävä vasta jälkikäteen. Kuvasin harjoittelun ohjaajana hänen ensimmäiset 
tuntinsa ja kävimme ne seuraavana päivänä yhdessä läpi. Nauhan edetessä 
palasimme edellisen päivän tapahtumiin keskustellen. Esitin kysymyksiä, 
joilla sain opiskelijan pysähtymään niihin hetkiin, joita mielestäni oli hyvä 
reflektoida. Opiskelijalla oli tapahtumista muistinvaraisesti erilainen kuva 
kuin miltä tilanne videolla näytti. Hän oli tulkinnut tapahtumia omien 
tunnelmiensa pohjalta, ja palaaminen dokumenttiin auttoi häntä saamaan 
totuudenmukaisemman käsityksen tuntien kulusta. Hänen tulkintansa 
omasta toiminnastaan muuttuivat. Samaa tilannetta voitiin katsoa useita 
kertoja eri toimijoiden näkökulmasta. Välillä opiskelija oli hämmentynyt 
huomatessaan toimineensa epätarkoituksenmukaisesti, vaikkei ollut sitä 
itse tilanteessa oivaltanut. Välillä hän ilostui, kun huomasi ettei hänen 
omasta mielestään virheellinen toimintatapansa ollutkaan kokonaisuuden 
kannalta merkittävä. 

Opiskelija antoi palautetta, että kyseinen toimintapa auttoi häntä 
tunnistamaan omaa toimintatapaansa perinteistä palautetta paremmin. 
Videon avulla reflektointi oli nopea, puolueeton ja tehokas tapa saada pa-
lautetta. Koska päällimmäiseksi oli jäänyt epäonnistumisen kokemus, oli 
tervehdyttävää huomata, että tuntien aikana oli moni asia sujunut hyvin. Se 
vain oli unohtunut! Opiskelija kertoi kokeneensa joitakin ahaa-elämyksiä. 
Kun hän näin reflektoi toiminnalle antamiaan tavoitteita, toimintaansa ja 
sen aikana ajattelemaansa, syntyi uutta käyttötietoa.

Stimulated recall -haastattelussa raportoidaan toiminnan aikaista 
vuorovaikutteista ajattelua eli kerrotaan niitä ajatuksia, toiminnan peruste-
luja, päätöksentekoa ja omaa reflektointia, jota toiminnan aikana tapahtui. 
Videon katselu stimuloi myös ajatuksia, jotka tosiasiallisesti syntyivät vasta 
tilannetta reflektoitaessa. Tässä vaiheessa voidaan tuoda julki toimintaan 
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sidottua käyttötietoa sekä toiminnan ja sen perusteiden reflektiota. Ref-
lektoijat kertovat myös videon katselun stimuloimia ei-vuorovaikutteisia, 
yleisiä ohjaukseen liittyviä uskomuksia ja väittämiä eli tuovat julki yleisiä 
elementtejä ja ohjauksen kontekstia sekä niiden reflektiota. (Aaltonen & 
Pitkäniemi, 187–188)

Myös minun opetusharjoittelun ohjaajana oli helpompi antaa palautet-
ta, koska yhdessä pystyimme palauttamaan mieleen koko tilanteen. Päivi 
Atjonen (1996, 230) toteaa, että kokematon pedagogi ei todennäköisesti 
selviä yksin monimutkaisesta opetustilanteen analysoinnista. Video antoi 
muistin lisäksi materiaalia rationaalisen ja emotionaalisten reflektion yh-
distämiseen. Jos meillä oli erilainen tulkinta tilanteen kulusta, katsoimme 
jotakin kohtia useita kertoja. Molemmat pystyivät tällöin perustelemaan 
omaa käsitystään sekä ajattelutapaansa ja tilanne voitiin katsoa uudelleen 
– toisesta näkökulmasta. 

Leikittelin ajatuksella, että myös oma keskusteluni opiskelijan kanssa 
olisi pitänyt nauhoittaa. Tavoitteenani oli saada opiskelija tiedostamaan 
omaa käyttöteoriaansa ja näkemään edes joitakin ristiriitoja sen ja julki-
teoriansa välillä eli tavoitteena oli tietoisesti pohtia sanontaa ”älkää tehkö 
niin kuin minä teen vaan niin kuin minä sanon”. Yritin selvittää niitä 
ajatteluprosesseja, joita opiskelija opetusharjoittelunsa aikana kävi läpi. 
Kun opetusharjoittelija arvioi kokemaansa ja näkemäänsä ohjaustilanteessa 
suhteessa tavoitteisiin, suunnitteluun ja omaan käyttötietoonsa, kietoutuu 
sekä työtä edeltävä suunnittelutyö, itse toteutus ja sen jälkeinen reflektoiti 
toisiinsa vaikuttavaksi prosessiksi (Aaltonen & Pitkäniemi 2002, 187–188). 

Nauhan katsomiseen liittyvä vuorovaikutus sisälsi oletuksen, että se 
muuttaa opiskelijan ajattelua. Miten siinä onnistuin? Osasinko asettaa 
kysymykseni niin, etten johdatellut liikaa? Kerroinko omia ajatuksiani ja 
kokemuksiani sopivasti niin, etten niillä peittänyt hänen kokemuksiaan? 
Onnistuinko ravistelemaan hänen ajatuksiaan niin, että muutos ajattelussa 
siirtyisi myös käytännön toimintaan? Ohjaustilanteeni nauhoituksen kat-
sominen olisi auttanut minua reflektoimaan omaa ohjaustani. 

VKK-Metrossa halutaan jatkaa ja kehittää edelleen sekä toiminnan 
videodokumentointia että videodokumentoinnin hyödyntämistä toimin-
nan arvioinnissa. Nyt saadut kokemukset osoittivat, että vaikka videointi 
vaatii panostusta välineisiin, niiden käytön harjoitteluun sekä paljon aikaa 
dokumenttien tarkasteluun ja niistä keskusteluun, hyöty on suuri. Yhteinen 
reflektointi ja siihen sisältyvä pedagoginen keskustelu kasvattavat koko 
yhteisön ammatillista osaamista. 
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Me teemme näin! Osaaminen näkyväksi

tutkiMusapulainen Birgitta Vilpas; Vkk-Mtero-hanke

Taustaa kasvun kansio -dvd:lle
Professori Mikko Ojala nostaa jo aikaisemmin tässä julkaisussa esille 
pedagogisen dokumentoinnin merkityksen varhaiskasvatuksessa. Viitaten 
Dahlbergiin (1999) myös Ojala painottaa tuotetun aineiston tarkastelua 
pedagogisen toiminnan ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Pysähtyminen 
päivähoidossa tuotettujen erilaisten pedagogisten dokumenttien äärelle 
saattaa kasvattajat lähelle lasta ja lapsen oppimiskokemuksia sekä aikuisen 
omaa toimintaa. Dokumentti antaa mahdollisuuden tarkastella uudelleen 
kasvattajan ja lapsen kokemuksia ja tämän myötä myös aikuisen oman 
toiminnan reflektoinnin. (Kroeger & Cardy 2006, 389–393.)

Päivähoidossa työskentelee pääkaupunkiseudun alueella noin 15 000 
henkilöä. Kokemuksemme mukaan päivähoidossa on runsaasti sellaista 
varhaiskasvatuksellista osaamista, joka olisi hyvä dokumentoida ja saada 
yleiseen tietoisuuteen. VKK-Metrossa olemme alkaneet hyödyntää vide-
ointia varhaiskasvatustoiminnan kehittämis- ja tiedonvälitystapana sekä 
pedagogisen toiminnan dokumentointivälineenä. 

Uskomme, että videomateriaalit helpottavat erilaisten toimintamallien 
esittelyä ja levittäytymistä kentän tietoisuuteen. Harvoin on mahdollista, että 
koko päiväkodin henkilökunta, tai edes yksittäinen tiimi, voisi samanaikai-
sesti osallistua yhteiseen koulutustilaisuuteen. Koulutustilaisuuden jälkeen 
tulisi lisäksi olla mahdollisuus purkaa yhdessä koulutuksessa heränneitä 
ajatuksia. Yleinen käytäntö tuntuu olevan, että päiväkodin työntekijöistä 
muutama osallistuu koulutukseen ja vie koulutuksesta saamansa tiedon 
omaan yksikköönsä. Pahimmassa tapauksessa koulutuksesta saatu tieto 
jää vain yhdelle työntekijälle.

Sen lisäksi, että videointi toimii päivähoidossa pedagogisen toiminnan 
kehittämisen välineenä, se toimii myös jo omaksuttujen hyvien käytänteiden 
ja erilaisten toimintamallien levittäjänä laajalle yleisölle. Videoaineiston 
käsittelyyn voi koko työyhteisö kokoontua samanaikaisesti. Nauhoite 
voidaan pysäyttää tarvittaessa ja sen äärellä voidaan tutussa ja turvalli-
sessa joukossa pohtia, mitä tuo ja tuo asia mahdollisesti tarkoittaisi juuri 
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meidän päiväkodissa ja työyhteisössä. (ks. Kroeger & Cardy 2006, 395; 
Kalliala 2008, 69.)

Ryhtyessämme suunnittelemaan syksyn 2008 studia generalia -luentoja, 
halusimme nostaa videon välityksellä esille päivähoitohenkilöstön osaami-
sen, jota ilman laadukasta varhaiskasvatusta olisi mahdotonta toteuttaa. 
Yksi tutkimuspäiväkodin ohjaajista ehdotti suunnitteilla olevan videon 
aiheeksi keväällä 2008 toteutettuun kyselyyn pohjautuvaa haastattelua, 
jossa päiväkotitiimi esittelisi lasten havainnoinnissa ja arvioinnissa kasva-
tustoiminnassaan käyttämiä tiedonkeruumenetelmiä. Tartuimme ideaan.

Kyseisessä videossa yksi pääkaupunkiseudun päiväkotitiimeistä esittelee 
tiimin käyttämiä tiedonkeruumenetelmiä. Haastattelu esitettiin kaikissa 
kolmessa studia generaliassa. Luennoilta keräämästämme palautteesta 
ilmeni, että dvd:n esittäminen tämänkaltaisissa tilanteissa koettiin erittäin 
toimivaksi tavaksi tuoda esille päivähoidon kentällä olevaa osaamista ja 
erilaisia käytänteitä. ”Arjessa tapahtuva havainnointi” -dvd:n elämä jatkuu 
ja tallennetta on käytetty muun muassa pedagogisissa suunnitteluilloissa ja 
alustuksena erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Seuraavassa kuvaan prosessia, 
jonka tuloksena syntyi ”Kasvunkansion monet mahdollisuudet”, joka oli 
toinen hankkeemme suunnittelema dvd. Sen aiheen, kuten ensimmäisen-
kin, saimme käytännön toimijoilta.

Lyhyesti kasvunkansioista
Käytännön työn tiimellyksessä havainnoinnin ja dokumentoinnin yhdis-
täminen perustyöhön koetaan haasteeksi. Ne eivät ikään kuin istu luonte-
vasti kasvattajan toimintaan, vaan ovat jotain ylimääräiseksi koettua, jota 
täytyisi tehdä kaiken muun ohella (Kroeger & Cardy 2006, 390). Kuten 
edellisistä, hankkeessa mukana olleiden tutkimuspäiväkotien kertomuksista 
ilmeni, melkein kaikkien kehittämiskohteeksi muodostui – tavalla tai toi-
sella – lasten havainnoiminen ja toiminnan dokumentointi. Halu kehittää 
omia havainnointi- ja dokumentointitaitoja elää siis varhaiskasvatuksen 
ammattilaisten keskuudessa. 

Kasvun kansio -toiminnan taustalla on lapsilähtöisyyden lisäksi ollut 
halu tehdä lasten kasvua ja oppimista sekä kasvattajien työtä näkyväksi. 
(Kankaanranta 1998, 69; ks. myös Kankaanranta 1996, 27). Lapsi voi 
käyttää kasvun kansiotaan oman kehityksensä ja oppimisensa sekä päivä-
kodin toiminnan arviointiin (Kankaanranta 1996, 27). Mielestäni myös 
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varhaiskasvatuksen työntekijät voivat käyttää lasten kasvun kansioita oman 
kasvatustoimintansa arvioinnissa.

Kasvun kansio voi olla esimerkiksi kansio, salkku, laatikko, albumi, 
videofilmi, esine- tai kuvakokoelma. Kasvun kansiot ovat aina yksilöllisiä 
ja erilaisia, mikä ei ole väistämätöntä vaan toivottavaa. (Linnakylä 1994, 
11; Kankaanranta 1998, 70.)

Kasvun kansio voi sisältää niin yksilöllisesti kuin yhteisöllisestikin 
tuotettuja töitä, ja sen sisältö on kiinteästi sidoksissa siihen, mitä päivä-
kodin arjessa tapahtuu: mitä lapsi siellä kokee ja oppii. (Linnakylä 1994, 
11; Kankaanranta 1998, 70.) Erityisen tärkeää on, että lapsi osallistuu 
aktiivisesti oman kasvun kansionsa luomiseen, valitsemalla siihen töitään 
ja perustelemalla valintansa aikuiselle (Kankaanranta 1998, 61). Juuri 
nämä keskustelut lapsen ja aikuisen välillä vahvistavat heidän välistä vuo-
rovaikutustaan ja antavat aikuiselle tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja 
oppimisesta (Kroeger & Cardy 2006, 389–390).

Yleisimmin päiväkodeissa käytetään kansioita, jotka sisältävät yk-
silöllisten töiden lisäksi esimerkiksi haastatteluja ja valokuvia. Mitä pie-
nemmästä lapsesta on kyse, sitä vahvemmaksi muodostuu aikuisen rooli 
lapsen kasvun kansiota luotaessa. 

Dvd:n tavoitteet ja aiheen rajaus
Koko toimintamme ajan olemme pohtineet, kuinka tehdä kentän var-
haiskasvatustyötä näkyväksi. Mistä jatkaa, kun dvd Arjessa tapahtuva 
havainnointi valmistui ja videomateriaalien käyttö osoittautui hyödylliseksi?

VKK-Metrossa yhtenä tavoitteenamme on nostaa esille mahdolli-
simman erilaisia toimintatapoja. Suunnitellessani kasvun kansiot -dvd:tä 
halusin löytää päiväkoteja, joissa toimintamallit poikkeaisivat toisistaan. 
Johtoajatuksenani oli, että mikäli joku päiväkoti tai yksittäinen tiimi kiin-
nostuisi tällaisesta dokumentoinnista, meillä VKK-Metrossa olisi saatavilla 
videomateriaalia erilaisista kasvun kansioon liittyvistä työskentelytavoista. 
Tavoitteenani ei siis ollut löytää pääkaupunkiseudun parasta kasvun kan-
siota. Pyrkimyksenäni ei myöskään ollut valmistaa opetus-dvd:tä, jossa 
ulkopuolinen asiantuntija olisi luennoinut kasvun kansioista. Halusin 
suunnitella dvd:n, jossa kentän ammattilaiset kertovat oman kansiotyös-
kentelynsä toimintaperiaatteista. 

Suunnittelun alkuvaiheessa haasteena oli rajata aihe selkeästi omaksi 
kokonaisuudekseen, sillä kasvun kansio on vain yksi monista päivähoidossa 
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käytetyistä varhaiskasvatuksen dokumentointitavoista. Olisi myös ollut 
mielenkiintoista haastatella henkilöitä, jotka suhtautuivat kriittisesti tä-
mänkaltaiseen dokumentointitapaan, sillä niitäkin tapasin projektin aikana.

Tietojeni kartuttaminen kasvun kansio toiminnasta
Kasvun kansiot eivät ole itselleni tuttu dokumentointimenetelmä, vaikka 
olen työskennellyt päiväkodissa lastentarhanopettajana miltei kaksikym-
mentä vuotta. Tietämykseni tämänkaltaisesta dokumentoinnista perustui 
kuulopuheisiin ja kokemukseeni oman lapseni päiväkodista. Tästä syystä, 
odotellessani kuntien edustajilta tietoja päiväkodeista, jotka käyttävät 
kasvun kansioita dokumentoinnissaan, perehdyin aiheeseen. Tässä minua 
auttoi suuresti varhaiskasvatuksen maisteriharjoittelija Jaana Häkkinen. 
Hänellä oli sekä käytännönkokemusta että ajankohtaista tietoa kasvun 
kansio -toiminnasta. Jaanan laatima tietopaketti auttoi minua hahmot-
tamaan, mistä kasvun kansioissa oikeastaan on kysymys. Kiitos hänelle.

Ensimmäiset yhteydenotot ja tapaamiset
Muutaman viikon kuluttua ensimmäisestä yhteydenotostani kunnan 
edustajiin, olin saanut vasta kolmen sellaisen päiväkodin yhteystiedot, joilla 
kasvun kansiot olivat aktiivisessa käytössä. Jäin pohtimaan, mistä mahtaisi 
johtua vähäinen kiinnostus oman osaamisen esittelyyn. Emmekö uskalla 
tuoda omaa osaamistamme esille? Jos emme, niin miksi? Olemmeko edes 
tietoisia omasta osaamisestamme?

Lopulta, ja udellen itsekin erilaisissa VKK-Metron tilaisuuksissa, sain 
yhdentoista päiväkodin yhteystiedot. Joukossa oli nyt niitäkin, joissa käy-
tettiin jotain muuta dokumentointimenetelmää kuin kasvun kansio. Kävin 
tutustumassa yhdeksän päiväkodin tapaan dokumentoida toimintaansa. 

Hyvin nopeasti hahmottui, että työskentelymalleissa oli paljon samaa, 
mutta myös huomattavia eroja. Sekä Linnankylä että Kankaanranta & Pol-
lari toteavatkin, että erilaisuus kasvun kansioiden välillä on jopa toivottavaa 
(Linnakylä, Kankaanranta & Pollari 3, 1996; ks. myös Linnakylä 1994, 
15). Ensimmäisten tapaamisten pohjalta valitsin yhdeksän päiväkotiyk-
sikön joukosta kuusi yksikköä, jotka edustivat mahdollisimman erilaisia 
toimintaperiaatteita kasvun kansio -työskentelyssä.
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Yhteistyö Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa
Arjessa tapahtuva havainnointi -dvd:tä tehdessämme olimme aikataulul-
lisista syistä palkanneet ammattikuvaajan. Lopullisen editoinnin suoritin 
kuitenkin itse omalla kotitietokoneellani. Työskentely oli haastavaa ja hyvin 
opettavaa. Tammikuussa 2009 ryhdyimme suunnittelemaan yhteistyötä 
Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Ensimmäisen vuosikurssin 
media-alan opiskelijat ottivat vastuulleen kasvun kansio -kuvaukset ja 
kuvamateriaalin editoinnin. 

Olimme kaikki uuden äärellä. He opiskelivat kuvausta ja minä har-
joittelin haastattelun tekemistä videokameran edessä.

Toinen tapaaminen päiväkodissa ja kuvaus
Kuvaukseen osallistui kustakin yksiköstä yksi työntekijä. Ennen kuvausta-
paamista lähetin kullekin haastateltavalleni vahvistuksen kuvaamisajankoh-
dasta ja alustavat kysymykset haastattelun pohjaksi. Etukäteen lähetettyjen 
kysymysten tarkoituksena oli auttaa haastateltavaa valmistautumaan edessä 
olevaan haastatteluun. Seuraavassa haastattelurunko. 
1) Miksi päädyitte kasvun kansio -työskentelymalliin?
2) Mitä yhteisiä sopimuksia teillä on päiväkodissanne liittyen kasvun 

kansio -työskentelyyn?
3) Miten kansio rakentuu? Kuka tekee ja kenen kanssa?
4) Mitä kansio pitää sisällään? 
5) Miten lapsi on mukana rakentamassa omaa kansiotaan?
6) Miten kasvun kansio -työskentely näkyy toiminnassanne?
7) Miten aikuinen ja lapsi työskentelevät yhdessä kansion kanssa?
8) Miten kasvun kansio -työskentely näkyy yhteistyössä vanhempien 

kanssa?
9) Yhteydet VASUun?
10) Kasvun kansio -työskentelyn edut?
11) Kasvun kansio -työskentelyn haasteet?
12) Välineet ja keinot, joilla keräätte tietoa lapsesta kansioon?
13) Kasvun kansio arvioinnin välineenä?
14) Mitä muuta?
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Haastattelussa tärkeintä oli, että kunkin yksikön omaleimaisuus kasvun 
kansio -toiminnassa pääsee esille.

Editointi ja valmis tuote
Alustavassa suunnitelmassa olisin ollut mukana haastatteluaineiston edi-
toinnissa. Näin varmistettaisiin, että valmiiseen dvd-tallenteeseen sisältyisi 
kaikki se oleellinen tieto, jonka katsoja tarvitsisi muodostaakseen kokonais-
kuvan kyseisestä aiheesta. Aikataulullisista syistä johtuen varhaiskasvatuksen 
maisteriharjoittelijamme Mikko Mäkelä hoiti editoinnin. Kiitos hänelle. 

Toukokuun lopussa 2009 pääsin katsomaan valmista kuvamateriaalia. 
Mielestäni kokonaisuus toimii ja jokainen päiväkotiyksikkö saa äänensä 
kuuluville kuvaillessaan valitsemaansa tapaa kasvun kansio -toiminnassaan. 

Valmiita dvd-tallenteita saa lainata ottamalla yhteyttä VKK-Metron työnte-
kijöihin. Aineisto on myös nähtävillä osoitteessa http://rikasmediavirta.com/
kasvunkansio/ 

Matkan varrelta ajatuksiini syöpynyttä
Kahdeksan päiväkotia ja yksi ryhmäperhepäiväkoti antoivat minulle mah-
dollisuuden tutustua omaan tapaansa dokumentoida toimintaansa ja lapsen 
elämää päivähoidossa. Teknisistä syistä jouduin valitettavasti rajaamaan 
dvd:lle päätyneiden haastattelujen lukumäärän kuuteen.

Oman työn esittely kameran edessä ei ole helppoa meille päivähoidon 
työntekijöille, vaan olemme melko tottumattomia tuomaan esille omaa 
osaamistamme. Kameralla oli meihin ihmeellinen vaikutus. Saatoimme 
keskustella haastateltavan kanssa täysin luontevasti, mutta havaitessamme 
kameran käynnistyvän, tunnelma jännittyi. 

Miten tottuisimme videokameraan? Yksi vaihtoehto olisi, että päi-
väkodit, joilla on videokamera, ottaisivat sen jokapäiväiseen käyttöön 
ja ryhtyisivät tallentamaan omaa arkeaan. Yhtenä hyvänä esimerkkinä 
voidaan mainita Vantaalla Jokiniemen tutkimuspäiväkoti, jossa heidän 
kehittämiskohteenaan oli vuorovaikutuksen havainnointi videoinnin avulla.

Kasvun kansio -menetelmä oli itselleni ennestään tuntematon tapa 
dokumentoida kasvatustoimintaa. En kuitenkaan tarkoita, etteikö minulla 
olisi ollut tiettyjä ajatteluani ja toimintaani ohjaavia ennakko-oletuksia 
ja mielipiteitä kasvun kansioista. Projektin aikana olen saanut tilaisuu-
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den tutustua tapaani ottaa haltuun uusia asiakokonaisuuksia. Kriittisesti 
reflektoiden olen pyrkinyt arvioimaan ennakko-oletuksiani sekä näiden 
oletusten alkulähteitä ja seuraamuksia – ja näin en ole voinut välttyä op-
pimasta edes jotakin (ks. Mezirow 1990/1998, 8–10; ks. myös Mezirow 
1990/1998, 21–30). Myös Korkeakoski korostaa, että reflektio ei kohdistu 
ainoastaan toimintaan, vaan myös toiminnan taustalla oleviin olettamuk-
siin, tietorakenteisiin ja arvoihin (Korkeakoski 2004, 160).

Oli antoisaa kohdata erilaisia yksiköitä ja tutustua heidän toimintaansa. 
Tunsin olevani etuoikeutettu, kun kasvatusalan ammattilaiset antoivat 
minulle mahdollisuuden tutustua pedagogisen toimintansa dokumentoin-
tiin. Syntyneen dvd:n pääosassa ovat haastattelemani varhaiskasvatuksen 
ammattilaiset, jotka näin jakavat omaa osaamistaan muillekin asiasta 
kiinnostuneille. 

Eräs haastateltavistani kuvasi omassa yksikössään syntynyttä tilan-
netta ensimmäisen vierailuni jälkeen: ”Sinun ensimmäisen vierailukertasi 
jälkeen me oikein pysähdyimme miettimään sitä, kuinka työskentelemme 
kasvun kansioiden kanssa. Oikein innostuimme ja huomasimme, että olisi 
taas aika pysähtyä ihan tarkemmin miettimään, missä mennään. Seuraavassa 
kehittämispäivässä yhtenä teemana meillä onkin kasvun kansiot!”

Tämä vahvistaa ajatustani siitä, että saadessamme mahdollisuuden 
pohtia tekemisiämme, meillä samalla saattaa olla tilaisuus uuden oivaltami-
seen. Mikko Ojala esittääkin kirjoituksessaan, että käyttämällä välineenään 
pedagogista dokumenttia, kriittinen kasvattaja pitää yllä kasvatustoimintaa 
kehittävää keskustelua. Esittämäni kysymykset aiheuttivat haastateltavis-
sani ja minussakin uusia oivalluksia liittyen niin kasvun kansioihin kuin 
laajempaankin kokonaisuuteen – koko kasvatustoimintaan. Niin, ja miksi 
ei myös koko elämään? Sillä osa ammatillista kasvuani on aina myös osa 
kasvuani ihmisenä (Korkeakoski 2004, 161).
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4. Kehittämistä syksystä  
 kevääseen

tutkijatohtori tuulikki Venninen 
helsingin yliopisto

Yksi toimintamme kulmakivi on avoimuus. Sovimme esimerkiksi hank-
keen ohjausryhmässä, että erilaisiin kyselyihin vastataan omilla nimillä. 
Näin jokainen kantaa vastuun omista vastauksistaan. Tätä kautta pyrim-
me tukemaan sellaisen kulttuurin kehittymistä, jossa avoimuus nähdään 
arvostettavana asiana.

Kun kyselyihin vastattiin nimellä, oli niistä tehtyjä koonteja mahdol-
lista hyödyntää myöhemmässä reflektoinnissa. Seurantakoonnin pohjalta 
voitiin esimerkiksi haastattelussa tehdä vastaajille tarkentavia lisäkysymyksiä. 
Koonnit lähetettiin välittömästi päiväkoteihin, jotta niiden antamaa tietoa 
kyettiin hyödyntämään kehittämisessä. Näin tutkimus palveli kehittämistä. 
Samalla pyrittiin auttamaan ”tutkivia kasvattajia” kehittämään työtään. 

Kuvaan seuraavassa tutkimuspäiväkotien matkaa oman kehittämisteh-
tävänsä toteuttamisessa. Prosessin seurannalla pyrittiin saamaan näkymää 
niihin asioihin, jotka toimivat joko kehittämistä tukevina tai sitä estävinä 
asioina niin yksilö-, tiimi-, kuin työyhteisötasollakin. Kursiivilla merki-
tyt osuudet ovat suoria lainauksia työntekijöiden, johtajien tai ohjaajien 
kuvauksista.

Miten prosessista kerättiin tietoa?
Prosessissa kerättiin tutkimustietoa seuraavilla tavoilla: (Tarkemmat pro-
sessin seurantaa koskevat kysymykset ovat liitteenä tekstin jälkeen.)
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– Alkutilanteen kartoitus perustuu syksyn 2008 alussa jokaisessa 
tutkimuspäiväkodissa suoritettuun ryhmähaastatteluun. Haastat-
telu kohdistettiin työntekijöille. Johtajat ja ohjaajat kirjoittivat sen 
tilalla lyhyen kuvauksen työyhteisön alkulähtökohdista omasta 
perspektiivistään. 

– Kuukausittainen prosessin seuranta kohdistui vuorokuukausin 
yksilöille ja tiimeille. Joka toinen kuukausi sähköinen prosessikysely 
suunnattiin tiimeille ja joka toinen kuukausi työntekijät vastasivat 
yksilöinä. Myös ohjaajat ja johtajat vastasivat joka kuukausi omaan 
kyselyyn. Kyselyiden muoto pysyi samanlaisena koko prosessin 
ajan.

– Loppuhaastattelussa tutkimuspäiväkotien työntekijät reflektoivat 
jälkikäteen koko prosessia. Johtajat ja ohjaajat kuvasivat kirjallisesti 
omia käsityksiään työyhteisön kehittämisprosessista.

– Lisäksi kokemuksia on kerätty tutkimuspäiväkotien reflektiose-
minaarissa keväällä 2009 sekä ohjaajien yhteistapaamisissa pitkin 
vuotta.

Työyhteisön kehittäminen on sekä taito-, tahto-, että tunneasia. Siksi kehit-
tämisen tapahtumat voivat yllättää ja joskus pelästyttääkin ne, jotka ovat 
muutoksessa sisällä. Tiiviillä prosessin seurannalla kehittämistoimintaan 
luodaan turvaa ja toistuvuutta, ennen kaikkea jonkintasoista ennakoitavuut-
ta. Seuraavassa prosessin seurantakyselyitä koskevia kommentteja yleisesti:

”Joutuu oikein miettimään, mitä on tullut sanottua ja tehtyä. Ja oikein huvittaa.”

”Toimiva ja riittävän nopea. Laittaa oikeasti ajattelemaan, mitä on tehty vai 
onko tehty mitään?!?”

”Liian usein aikaa vieviä kyselyitä. Mottohan oli ’pienin askelin eteenpäin’ ja 
meidän aihe ei etene vauhdilla. Kyselyitä ei tarvitsisi olla kuin kerran syksyllä 
ja toinen talvella, jotta olisi oikeasti jotain raportoitavaa.”

Matkaan lähdössä – lähtötilanteen kartoittaminen 
alkusyksyllä 2008
Jokaisen yksikön tilanne oli erilainen, siksi rimaa ei voitu eikä haluttu asettaa 
samalle tasolle. Alkuhaastattelun avulla kartoitettiin jokaisen päiväkodin 
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lähtötilanne, josta käsin tavoitteita olisi helpompi asettaa. Sen tehtävänä oli 
saada osallistujat miettimään vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, visioimaan 
tulevaisuuttaan. Kun alkuhaastattelu palautettiin kirjalliseksi muutettuna 
takaisin osallistujille, heidän oli mahdollista palata dokumenttien avulla 
lähtötilanteensa erilaisiin ilmiöihin ja lähestyä niitä neutraalimmin, arvi-
oiden tilannettaan ja ottaen huomioon haastattelussa esiin tulleita asioita. 

Yleensä hankkeeseen mukaan lähteminen oli tapahtunut niin, että 
johtaja oli tuonut palaveriin tiedon mahdollisuudesta hakea tutkimuspäi-
väkodiksi. Jotkut työntekijöistä olivat syttyneet asiaan ja lähteneet suun-
nittelemaan kehittämiskohdetta, jonka ympärille hakemus oli rakennettu. 
Seuraavassa lainauksessa eräs johtaja kuvaa tapahtunutta. ”Olin jäämässä 
vuosilomalle huhtikuussa ja vilkaisin vielä ennen lähtöä sähköpostiani. Olin 
saanut infoa VKK-Metrosta. Tulostin esitteen ja vein sen talon palaveriin, johon 
en itse enää ehtinyt osallistua. Pyysin henkilökuntaa tutustumaan esitteeseen 
ja miettimään halutaanko osallistua. Lomani jälkeen kuulin, että anomus 
tutkimuspäiväkodiksi pääsemiseksi oli lähetetty, sillä kokous oli päättänyt 
yksimielisesti, että ...:n päiväkoti on kiinnostunut. 

Toukokuussa saimme sitten tiedon, että olimme yksi viidestä onnellisesta.”
Lähes kaikki painottivat, että ajankohta asiasta innostumiselle ja tutkimus-
päiväkotihakemusten tekemiselle ei ollut paras mahdollinen. Työntekijät 
olivat kesälomalle lähdössä ja väsyneitä kevään uurastuksesta. Monet 
kertoivat olleensä aluksi vastentahtoisia mukaan lähtemiselle, koska olivat 
kyllästyneitä vasujen, laatukäsikirjojen yms. jälkeen. Kuitenkin kiinnostava 
aihe tempaisi mukaansa. ”Sitten kun päätettiin aiheeksi kasvunkansiot, joita 
oli jo monta vuotta tarvittu, kaikki tuntui paremmalta, koska kehittäminen 
kohdistui niin konkreettiseen asiaan. Olen kääntänyt kelkkani kunnolla. 
Kun kehitetään omalla tahdilla eikä tarvitse olla tiettyyn aikaan erilaisia 
asioita tehtynä.” 

Haastatteluissa kävi ilmi, että kehittämisen alku koettiin sekavana ja 
osin myös hämmentävänä. Joissain päiväkodeissa oli heti alkuun vaikeuksia 
henkilökunnan jatkuvien vaihdosten vuoksi. Tilanne aiheutti pelkoja. 
”Vähän sellainen kauhu, että onnistuuko ollenkaan”. ”Olo tuntuu yleisestikin 
hajanaiselta, moni asia on vielä auki. Realiteetit (aika ja sijaiset) ja käytännön 
jutut mietityttävät.” Yleisesti kuvattiin, että syksyllä hankkeen alkajaisiksi 
pidetty seminaaripäivä auttoi asioiden selkiyttämisessä. ”Yhteisen seminaa-
ripäivän jälkeen sekavat tunnelmat ovat vähän selkiintyneet.”

Yleisesti alkuhaastatteluissa kiitettiin sitä, että johtajat ovat olleet 
asiaan sitoutuneita alusta asti. Kun johtaja on kiireestä huolimatta innos-
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tunut, muidenkin motivaatio ja into kasvavat. Johtajat arvostivat sitä, että 
kehittäminen lähtee yksiköistä itsestään.”Erittäin innostunut olo, innostuksen 
ilmapiiri oli kehittämispäivänä aistittavissa. Minusta tämä on erittäin hauska 
tapa lähteä kehittämään, että se lähtee meistä itsestämme, mutta silloin täytyy 
sietää epämääräisyys ja uskoa, että se kuuluu tähän.” 

Joissain yksiköissä myös alueen päivähoitopäällikkö oli ilmaissut kiin-
nostuksensa hanketta ja erityisesti alueellaan olevan tutkimuspäiväkodin 
kehittämisprosessia kohtaan. Päällikön kanssa oli saatettu sopia erillisistä 
tapaamisista hankkeen tiimoilta. 

Jokainen tutkimuspäiväkoti päätti itse, millaisessa kokoonpanossa 
tapaavat kuukausittain ohjaajaansa. Jotkut ratkaisivat asian edustuksel-
lisuuden kautta, jolloin kokouksiin osallistuivat aina samat henkilöt. 
Joissain vakituisten osallistujien lisäksi osallistuivat kaikki ne, jotka eivät 
olleet pakottavasti työtehtävissä kiinni. Oli myös päiväkoteja, joissa osal-
listujien vuorot vaihtuivat jatkuvasti ja jotkut työyhteisöt ratkaisivat asian 
kokoontumalla kaikki yhdessä iltaisin. 

Ne, jotka eivät osallistuneet kokouksiin, kokivat jäävänsä osittain 
ulkopuolisiksi. 

Yksi niistä, jotka eivät kuuluneet edustukselliseen kokoonpanoon 
kuvasi tuntemuksiaan: ”Olen kokenut ohjaajan hyvin etäiseksi, koska en ole 
edes koskaan tavannut häntä.” Jotkut lähettivät ohjaajalle terveisiä: ”Olet 
päässyt kiitettävästi käymään talossamme, piipahda myös ryhmissä kyselemässä 
kuulumisia niiltä henkilöiltä jotka eivät pääse tapaamisiinne.” 

Ohjaajat olivat huomanneet saman asian. Yksi heistä pohti: ”Vaara-
na on se, että ne jotka ovat mukana yhteisissä tapaamisissa ovat paremmin 
perillä kehittämishankkeesta ja osa voi tuntea itsensä hieman ulkopuoliseksi... 
Tällaisessa hankkeessa, jossa koko työyhteisön mukanaolo ja sitoutuminen on 
tärkeää, tiedon kulun varmistaminen on keskeisessä asemassa. Jo alkutaipaleilla 
olen huomannut, että se ei ole helppoa. Päiväkodin arjessa tapahtuu paljon ja 
mahdollisuudet yhteisiin kokoontumisiin ovat rajalliset.”

Niitä henkilöitä, jotka työyhteisössä tehdyn sopimuksen mukaan 
edustivat tiimejään säännöllisesti kehittämistehtävään liittyvissä ohjaaja-
tapaamisissa, askarrutti muiden tiimiläisten motivaation kehittyminen. 
”Perustyötä joutuu teettämään tiimin kahdella muulla henkilöllä enemmän 
kuin itsellä. Miten saataisiin tiimin muihin jäseniin luotua motivoitunut 
mieliala ja oppiva asenne, positiivinen suunta?” Seuraava kommentti osoittaa, 
ettei huoli ollut turha: ”Palaverit, joihin en itse ole osallistunut, ovat tuntuneet 
iäisyyksiltä ryhmissä, joissa yksin hoidan lapsia sillä aikaa.” 
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Ohjaajalta odotettiin paljon apua omaan reflektointiin, ulkopuolisuus 
jo sinällään auttoi tätä tarkastelemaan asioita eri näkökulmasta: ”Tässähän 
meidän vahvuutemme punnitaan, ulkopuolisenahan näet varmaan hyvin 
meidän työyhteisön todellisen tilan.” Toinen lisäsi: ”Tämä on ainutlaatuinen 
kokemus työhistoriassani, että tulee joku ihan ulkopuolinen, joka tukee ja auttaa 
työtämme. Ennen on ollut niin, että joku tulee vaatimuksineen luoksemme. 
Tämä on ollut jo nyt antoisaa tämä kaikki, että käydään näitä keskusteluja.”

Haastatellessani Helsingin kymmenen tutkimuspäiväkotia loin sa-
malla tutkijana sillan kentälle. Samoin tutkimusapulainen Birgitta Vilpas 
kertoi hänelle käyneen. Meidän oli otettava asia vakavasti, sillä kenttäväki 
ilmaisi vahvalla tavalla, että alun kyynisyydestään huolimatta he olivat 
hämmentyneitä siitä, että heitä oltiin nyt kuulemassa. Kevättalvisessa 
reflektioseminaarissa tutkimuspäiväkotien osallistujat toivat esille, että 
olivat hyötyneet alkuhaastattelusta paljon, koska sen avulla he olivat saaneet 
kuvaa myös työtovereiden ajatuksista hanketta kohtaan.

Matkan alkaessa syksyllä 2008
Syksyistä ilmapiiriä tiimeissä kuvattiin esimerkiksi adjektiiveilla
• räiskähtelevä, uudistusmielinen, eteenpäin katsova
• sekava, kiireinen, kyseenalaistava
• innostunut, kekseliäs ja (välillä) pelokas
• avoin, iloinen, energinen
• kiireinen, epätoivoinen, silti huumorintajuinen.

Alussa oli sekavaa
Monessa työyhteisössä paneuduttiin ohjaajan avustuksella tehtävän ra-
jaamiseen ja hankkeen perusasioihin. Yksi ohjaajista kuvasi ensimmäisiä 
tapaamisia: ”Tutkimuspäiväkodin kehittämistehtävän rajaamiseen meni 
paljon aikaa. Päiväkoti oli luetellut suuren joukon mielenkiintoisia aiheita 
suunnitelmassaan, joita halusivat lähteä tarkastelemaan. Kaikkiin niihin ei 
ollut mahdollisuuksia tarttua. Lähdimme liikkeelle päiväkodin opetussuun-
nitelmasta, mitkä asiat nousivat sieltä esille. Keskustelujen kautta päädyimme 
kehittämistehtävään jonka nimesimme: kasvatus perustuu lasten vahvuuksiin. 
..Onnistuimme mielestäni rajaamisessa hyvin. Nyt valittu kehittämistehtävä 
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tuntuu sopivan kokoiselta ja saimme … alustavia ajatuksia siitä, miten ke-
hittämistehtävä voidaan järkevästi ”pilkkoa” pienempiin osiin… .” 

Toinen ohjaaja kuvasi alkuhämmennystä: ”Alku oli tässäkin yhtä 
hässäkkää. Ideat ja käsitykset sinkoilivat melko jäsentymättömästi ym-
päriinsä. Jotkut vaikuttivat hyvin kärkkäiltä nappaamaan minkä tahansa 
idean johtoajatukseksi.”

Ratkaisua kaipaaviksi asioiksi vastaajat nostivat alkusyksystä esille 
”olettamukset, joita ei ole puhuttu auki”. Eräs vastaaja kertoi ehdottaneensa 
keskustelua seuraavasta aiheesta: ”Mitä me odotamme toisiltamme? (esim. 
toiminta, suhde lapsiin jne.) Onko tapamme toimia tätä päivää? (toisen työn 
havainnointi). Ehdotukseeni suhtauduttiin hieman ensin naureskellen, sitten 
todettiin, että ihan hyvä, koska emme ole ennen työskennelleet yhdessä.”

Reflektointiin uskaltautuminen ei ollut itsestään selvää. Yksi työnte-
kijöistä tarkastelee työyhteisönsä tilannetta ja taipumustamme tarkastella 
omaa toimintaamme vaaleanpunaisten lasien läpi: ”Näen joissain asioissa 
muutosta, mutta näkisin ettei asiaa haluta katsoa, osata katsoa rehellisesti 
silmästä silmään. Eli mielestäni ei suoranaisesti nähdä mitä pitäisi muuttaa, 
ei nähdä tilannetta realistisesti.” Hän tuo esille yhteisten käsitteiden mer-
kityksen toiminnan kehittämisessä ja kuvaa sen pohjalta itse tekemäänsä 
ehdotusta: ”en tiedä, onko ehdotus mutta yhteisellä kokoontumisella esitin, 
että sanaa vuorovaikutus avattaisiin, jotta puhuisimme edes samasta asiasta. 
Muiden suhtautumista esitykseensä hän kuvaa: ”kukaan ei sanonut mitään. 
Kauheaa sanoa, mutta nyt kun mietin, niin koen toisten ehdotusten olevan 
lähinnä tehtävien karsimista, torjumista. Ja puolustautumista, että näinhän 
me jo teemme, eli uuusia ehdotuksia en ole kuullut vaan enemmän että niinhän 
me jo tehdään ja puolusteluja.” Tilanteesta johtuen vastaaja antaa ohjaajalle 
palautetta: ”Toivoisin enemmän rohkeaa asiaan tarttumista, uusia ajatuksia 
on helpompi tuoda yksikön ulkopuolelta kuin sisäpuolelta.”

Ratkaisemattomana ongelmana tiimit tuskailivat, miten löytää arjesta 
aikaa dokumentointiin. Myös teknistä osaamista kaivattiin lisää. 

Havahtuminen vuorovaikutuksen merkitykseen
Vastaajat toivat positiivisena asiana esille, että omaan ja toisten työsken-
telyyn oli alettu kiinnittää huomiota. Asialla on kaksi puolta, sillä yksi 
tiimeistä nosti esille ongelmaksi kokemansa asian: ”Toisen työskentelyyn 
liiallinen puuttuminen.”
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Hyvin usein raportoitiin, että keskustelun määrä aikuisten välillä oli 
erittäin paljon lisääntynyt. ”Omien työtapojen kehittäminen ja kehittyminen 
ovat nousseet tiimipalavereissa uuteen arvoon.” ”Olen lukenut paljon, olen 
keskustellut oman tiimin kanssa paljon, olemme miettineet ja tehneet paljon.” 

Suoraan lapsiinkin kohdistuviin asioihin havahduttiin suhtautumaan 
uudella tavalla. ”Tapa suhtautua ns. haastaviin lapsiin! Voisihan omaa 
suhtautumista ja sitä kautta lasta rakentaa myös position kautta. Annathan 
lapsen varmasti ajatella itse, koska hän osaa. ”

 ”…sovittiin, että jatketaan satujen käsittelyä leikkimällä, että päästään 
niihin syvemmin sisälle.”

Monien erilaisten töiden rinnakkainen tekeminen rasitti henkilökun-
taa. Kehittäminen koettiin vielä muusta toiminnasta irralliseksi työksi. 
”Esiopetusryhmässä on ollut niin paljon muuta tekemistä ja muita keskittymistä 
vaativia asioita, ettei ole kerennyt keskittyä hankkeeseen niin paljon kuin 
olisi tahtonut. Nyt tulevien viikkojen jouluaslustohinatkin painavat päälle, 
mitenkähän tälle jää aikaa?” Myös ne työntekijät, jotka eivät toimineet 
kehittämisen keskiössä joutuivat auttamaan. ”Työparini on enimmäkseen 
ollut ohjaajan kokouksissa joten joustoa on kyllä tarvittu.”

Palautetta johtajalle ja ohjaajalle
Ohjaajalle etsittiin sopivaa roolia, se muotoutui hiljalleen saatujen palaut-
teiden pohjalta. Monet toivoivat ohjaajilta selkeitä ohjeita. ”Toivon ehkä 
enemmän konkreettista esimerkkipainotteista ohjaamista havainnoinnista ja 
dokumentoinnista” ”Enemmän informaatiota … milloin ja mitä… .” Yksi 
ohjaajista kirjoittaa: ”Olen yrittänyt tukea heitä edelleen kehittämistehtävän 
rajauksessa. Toisaalta koen, että tukeni ei ole ollut riittävää. Nyt olen ottanut 
aktiivisemman roolin ohjaustilanteissa ja se tuntuu antavan lisäpotkua.” 

Ohjaajat saivat kiitosta siitä, että herättivät kriittisillä kysymyksillään 
vastapuolta ajattelemaan asioita eri perspektiiveistä. ”… on innostavainen 
ohjaaja, joka ei anna suoria neuvoja vaan panee sinut miettimään ratkaisuja 
itse.” ” Taas kerran voi todeta, että arjesta ulkopuolinen ohjaaja auttaa ra-
jaamaan tutkimuskohdetta ja huomaamaan asioita eri tavalla. Kiitos siitä.” 
”Olemme erittäin tyytyväisiä. Antaa tilaa, kritisoi, jos on aihetta. Tuo uusia 
ideoita ja näkökulmia takataskussaan, jotka ottaa esille sopivassa kohdassa. 
Tulee kokouksiin hyvin valmistautuneena toisin kuin me aina välillä. Pysyy 
asiassa.” Joskus ohjaajan koettiin lipsuvan asiasta ja hänelle annettiin 
siitä palautetta. ”Toivomme ohjaajan tukevan meitä pysymään varsinaisessa 
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asiassa!” Joskus ohjaaja oli unohtanut koko tapaamisen. ”Olisi mukavaa, 
että sovituista tapaamisista pidettäisiin kiinni!” Toisaalta pelkkä ohjaajan 
mukana oleminen ja hänen säännöllinen tapaamisensa auttoi pitämään 
sopimuksista kiinni. ”Tieto ohjaajan tulemisesta saa pienen ryhtiliikkeen 
aikaiseksi hommissa. Tapaamisissa aikaa pysähtyä ja miettiä mitä on saatu 
aikaan ja mitä seuraavaksi.”

Ohjaajien lisäksi myös johtajien työskentelylle esitettiin toivomuksia. 
Heidän paneutumistaan yhteiseen asiaan kiitettiin yleisesti. ”Pitää pala-
verit ruodussa ajallisesti ja asiassa, tuo ideoita, on yksi meistä.” Työntekijät 
arvostivat erityisesti, kun johtaja osoitti empatiaa heitä kohtaan. ”Tämän 
jakson aikana olen kokenut väsymystä ja miettinyt, miten jaksan panostaa 
tähän hankkeeseen, mutta johtajan positiivinen asenne ja rauhallinen ote han-
ketta kohtaan on auttanut. Jatketaan samaa rataa.” Yhteiselle työskentelylle 
esitettiin kehittämistoiveita. Erityisesti ne liittyivät tiedon kulkemiseen 
talossa. ”Talon kokouksessa asiat käsitelty mutta enemmän informaatiota 
toivoisin kaikille asiasta.” Joissain taloissa koettiin, ettei esimies luota tar-
peeksi työntekijöihinsä. ”Johtajalta lisää luottamusta henkilökuntaa kohtaan.”

Johtajan ja ohjaajan toimivaa yhteistyötä arvostettiin. Se ilmeni vas-
taajien mukaan keveytenä ilmapiirissä. 

”… :n ja johtajan hyvä yhteistyö on heijastunut koko talon henkeen.”

”Meillä oli koko talon yhteinen ilta, johon osallistuivat myös johtaja ja ohjaaja. Illan 
aikana saimme käytyä asioita hyvin läpi ja ilmapiiri oli leppoisa ja humoristinen.”

Joskus yhteistyö ei ollut tiivistä tai sitä ei ollut. ”Päiväkodin johtaja ei ole osal-
listunut yhteisiin palavereihin VKK-Metro hankkeen puitteissa (paitsi hankkeen 
aloituskeskusteluun).”

Talvesta kevääseen
Loppusyksyn ilmapiiriä tiimeissä kuvattiin esimerkiksi adjektiiveilla
• alussa innostunut ja positiivinen, myöhemmin stressaantunut
• joustava, kiireinen, rikkonainen
• keskusteleva, pohtiva ja työntäyteinen
• hulvaton, toimelias, väsynyt
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• innostunut, tutkiva, kriittinen
• väsynyt, kiireinen.

Uudet ihmiset vaativat aikaa
Aikuisten vaihtumisen lisäksi taloihin tuli lisää lapsia. Erityisesti vuoden 
vaihtuessa moni kertoi aikaa kuluneen uusien lasten tutustuttamiseen niin 
paljon, että oli vaikeuksia ehtiä paneutua itse kehittämiseen. Pakollisista 
rutiineista suoriutuminen oli viedä kaikki voimat. ”Siinä vaiheessa, kun 
ihmisiä puuttuu, siinä vaiheessa oikeesti kaikki jää, silloin keskitytään et saa-
daan lapset pidettyä hengissä ja ittemme hengissä ja päästään päivä a:sta ö:hön. 
Et siinä vaiheessa, jos joku tuli sanomaan, et ootteko havainnoinu, niin voit 
arvaa, mitä teki mieli vastata. Mut sillon se oli vielä oikeesti sitä, että sulla oli 
se kynä ja paperi ja sä istuit ittekses nurkassa, et nyt mä havainnoin näin...”

Henkilökuntavaihdoksista johtuen samoja asioita oli käytävä mo-
neen kertaan läpi. ”Tiimin henkilökuntamuutosten jälkeen olemme joutu-
neet aloittamaan projektin osittain alusta ja käynnistämiseen on vaadittu 
luonnollisesti paljon ponnisteluja.”Ohjaaja kuvaa toista samankaltaista 
tilannetta:”Päiväkotikäynnillä oli selvästi aistittavissa lievä uupumus ja pet-
tymys tutkimustyön hidastumisessa henkilövaihdosten vuoksi.”

Yhteisenä haasteena oli saada uudet työntekijät mukaan kehittämi-
seen. Ohjaaja kuvaakin päiväkodissa tehtyä yhteistä sopimusta: ”uusien 
työntekijöiden mukaan saaminen innostuneesti, kevään ensimmäisessa työ-
yhteisöpalaverissa tai jopa haastattelutilanteessa.” Vaikka opiskelijoista oli 
paljon hyötyä, he teettivät myös työtä, varsinkin ohjaajilleen. ”Päiväkodissa 
on 8 sosionomiharjoittelijaa, jotka ovat lisänneet innostusta kokeilla uutta.” 
”Yhteistyö opiskelijoiden kanssa tuonut aika paljon ylimäär. työtä.”

Johtajat merkittävässä roolissa
Johtajat kokivat yleisesti, että ovat merkittävässä asemassa sen suhteen, miten 
hanke heidän yksiköissään etenee. Usein oma väsymys oli sivuutettava. 
”On kannustettava jatkamaan, vaikka uupumus alkaa vaivata niin minua 
itseäni kuin työntekijöitä näin loppuvuodesta.” Johtajat seurasivat tilannetta 
taloissaan ja kiinnittivät huomiota yleiseen ilmapiiriin. Näkemänsä poh-
jalta yksi heistä toi esille asian, johon tulisi paneutua seuraavaksi. ”Ajan 
organisointiin, että ’ kaaosta’ olisi vähemmän.” 
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Yksi esimiehistä oli pohtinut, että pahan päivän varalle olisi tehtävä 
suunnitelmia. Muuten uusia kokeiluja olisi vaikea suorittaa: ”Varasuun-
nitelmat sairastumistilanteissa.” Toinen esimies mietti, että olisi sovittava 
”toimintatavat, joilla saadaan tiimit pysymään suunnilleen samalla tasolla, 
miten tsempataan tiimiä, joka esim. poissaolojen vuoksi on tippumassa kelkasta 
… .” Yksi johtajista kantoi huolta talonsa kehittämishankkeesta ja sen 
etenemisestä: ”Hanketta kannattaa läpikäydä viikkopalavereissa, jotta se ei 
´unohdú  ja että hitaammatkin rohkaistuvat muiden esimerkeistä.” 

Johtajat kokivat riittämättömyyttä monien vaatimusten ristipaineessa. 
”Aikaa olisi pitänyt olla enemmän. Pitkät sair.lomat ja eril. ylemmältä taholta 
tulleet työmääräykset sotkeneet aikataulun kokonaan.” Johtajalta vaadittuja 
monia ominaisuuksia he kuvasivat: ”Vahvat vuorovaikutustaidot, uskallus 
puuttua, innostuneisuus kehittämistyöhön, positiivisuus.”

Yleisesti johtajat kokivat, että kaikesta huolimatta hanke tukee pe-
dagogista johtamista. ”Hanke on pedagogisen johtamiseni tukena entistä 
vahvemmin.” He toivat esille, että erityisesti päiväkotien ohjaajatapaamiset 
olivat tärkeitä. ”Säännölliset tapaamiset rytmittävät hyvin kehittämistehtävää 
ja pohdituttavat sopivasti ideoitamme.” ”Palaverit joihin osallistun metro-
hankkeen myötä palvelee myös pedagogista johtajuutta.” ”Kuvamateriaali 
vuorovaikutustilanteista on loistavana pedagogisena keskustelupohjana yh-
teisössämme. Yhdessä ohjaajan kanssa käyty arvokeskustelu ja pohdinta ovat 
tukeneet omaa esimiestyötäni.”

Toisaalta kaikki johtajat eivät olleet vielä saaneet tällaista kokemusta. 
”Olen ollut estynyt osallistumaan yhteisiin tapaamisiin tiimin ja ohjaajan 
välillä.” Joissain päiväkodeissa vastuu kehittämishankkeen johtamisesta 
oli delegoitu johtajalta pois. ”VKK:n osalta varajohtaja, joka on kokoajan 
… :ssa ikäänkuin ’ johtaa’ hanketta paikanpäällä.”

Keskustelut havainnoinnin tukena
Ohjaajatapaamisten lisäksi yksiköissä pidettiin kehittämisen tiimoilta 
omia kokouksia. ”Joka toinen perjantai ns. VKK-Metro-katsaus.” Johtajat 
kuvasivat myös työntekijöiden pedagogisia keskusteluja arjessa. ”Lapsen 
havainnoinnin lisäksi henkilökunnan piirissä käydään myös ääneen arviointia 
omasta työstä, tämä reflektio on mielestäni hyödyllistä ja kehittävää.” Toinen 
johtaja oli kuitenkin huolissaan keskustelukulttuurin kehittymisestä. 
Kehittäminen vaatii joskus pysähtymistä erilaisten ilmiöiden äärelle. Se 
voi olla vaikeaa päiväkodin kiireisessä arjessa. ”Hankkeen etenemiseen tar-
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vitaan ehkä vieläkin enemmän syventymistä tiimeissä, eli yhteisiä pohdintoja 
ja kokeiluja arjessa. Olemme edenneet, mutta toivon, etteivät kokemukset jää 
pinnallisiksi, vaan työn aikana löydettäisiin uusia vahvuuksia.” Seuraavakin 
kommentti kohdistuu samaan asiaan. ”Tarvitsemme yhteisen foorumin, 
jossa koko yksikkö yhdessä puhuu ääneen hankkeesta. Näin voimme auttaa 
toisiamme näkemään ja löytämään punaisen langan.” 

Eräs vastaaja oli kiinnittänyt huomiota työntekijöiden yleisiin, mutta 
epätoivottaviin toimintatapoihin: ”Lasten pään yli puhuminen on toisi-
naan liiallista. Olemme päättäneet tässäkin asiassa ottaa härkää sarvista!” 
Havainnointiin ja sen merkitykseen paneuduttiin päiväkodeissa yleisesti. 
Seuraavassa lainauksessa työntekijä kuvaa huomiotaan, ettei dokumentointi 
lasten toiminnasta kerro vain lapsista, vaan myös heidän kanssaan työs-
kentelevien aikuisten tavasta tehdä työtä. ”Lapsihavainninti vihon käyttö 
sekä lapsihavainnointiin että oma työn arviointiin. Helpompi arvioida omaa 
ja toisen työtä lapsen ja tapahtuneiden kautta.” 

Myöhemmin sama henkilö kertoi käyvänsä ”vuoropuhelua kehittämis-
tehtävän ja tiimin kanssa aika usein arjessa. Natsaako toiminta ja tavoitteet? 
Niin kuin aina, kehittämistehtävä on prosessi, jokaisen osalta pääkopan sisällä 
ja nyt selvästi näkyy tavassa toimia ja olla lasten kanssa vuorovaikutuksessa. 
Ns. ammatillinen vuoropuhelu on syventynyt. Myönteinen pedagogiikka, mitä 
se on? Olemme pohtineet yhdessä ed. mainitun näkyvyyttä itse kunkin vuo-
rovaikutuksessa lasten kanssa. Toinen tärkeä pohdinta: mitä onkaan meidän 
vuorovaikutus lasten kanssa? Onko syytä muuttaa?”

Ohjaaja pohtii käydyn keskustelun merkitystä kehittämiselle: ”Käsityk-
seni mukaan tässä pohdiskelussa ei ainoastaan rajattu kehittämiskohdetta vaan 
samalla tapahtui kehittämiskohteen siirtymä havainnoinnin ja dokumentoinnin 
tekniikoiden opettelusta varhaiskasvattajan työn vaikutusten arviointiin ja 
osaamisen kehittämiseen, niiden havainnointiin, dokumentointiin ja arvi-
ointiin. Varhaiskasvattajan arvioivan huomion painopiste siirtyy siten työn 
teknisen oikein tekemisen suunnasta työn mahdollisten vaikutusten suuntaan. 
Tämän ikkunan avaaminen näytti yhtäältä virkistävän ryhmää ja toisaalta 
se saattoi hiukan pelottaakin.”

Tasapuolisuutta kaivataan monessa asiassa
Työntekijöiden panostus saattoi erota samassakin tiimissä paljon ”Osallistu-
minen todella epätasaista. Toiset osallistuu ja toiset ei.” Kaikki eivät katsoneet 
ehdotusten muille tekemistä omaksi tehtäväkseen: ”En ole tehnyt ehdotuksia, 
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vaan toiminut omapäisesti”. Into osallistua kehittämiseen vaihteli samankin 
yksilön kohdalla eri vaiheissa. ”Välillä panostin aika vähän, mutta nyt olen 
taas tsempannut.” Joku esittikin ohjaajalle toivomuksen, että vetäisi kes-
kusteluun mukaan myös passiivisempia henkilöitä. ”Toivoisin että ohjaaja 
puuttuisi voimakkaammin siihen, että kaikki ihan oikeasti osallistuisivat ja 
esimerkiksi ilmaisisivat mielipiteensä ja perustelisivat sen…”

Omien asioiden käsittely yhteisissä kokouksissa nähtiin tärkeänä. Joskus 
koettiin, ettei tasapuolisuus ollut toteutunut. Palaute johtajalle ja ohjaajalle: 
”…Ensi tapaamisella olisi hyvä jakaa aikaa tasapuolisesti keskustellen joka 
tiimille, tuntui että loppupään tiimien kanssa tuli hieman kiire.” Johtajan 
napakkuutta arvostettiin yleisesti. ”Tapaamiset on pidetty aikataulussa, 
vaikka muut työyhteisön jäsenet ovat nurisseet.” 

Joskus saattoi käydä, että johtaja ja ohjaaja olivat ymmärtäneet asiat eri 
tavalla. Se hämmensi selvästi työntekijöitä, jotka antoivat siitä palautetta. 
”Yhteisessä iltapalaverissamme huomasimme, että johtajalla ja ohjaajalla ei 
ollut yhtenäistä näkemystä perusasioista … . Toivomme strukturoidumpia 
iltapalavereja, ettei aika mene perusasioista kiistelemiseen.”

Joissain työyhteisöissä kehittäminen nosti pintaan aikaisempia, käsit-
telemättömiä asioita. Silloin työyhteisön oli ratkaistava vanhat asiat ensin. 
Muuten ne hankaloittaisivat monella tavalla kehittämistyötä. Ohjaaja ku-
vaa kriisin ilmenemistä työyhteisössä: ”Runsaat henkilökunnan ja johtajan 
poissaolot, uuden lastentarhanopettajan mukaantulo, työyhteisön käymistila.” 
Yksi työntekijöistä kuvaa samaa asiaa: ”Ohjaaja toimii lähes terapeuttina.”

Vastaajat arvostivat, että vaikeistakin asioista uskallettiin 
keskustella.”Pääsimme puhumaan suoraan vaikeista asioista.” ”Asioita, joista 
on aiemmin vaiettu, on nostettu yhteiseen keskusteluun.” Yksi esimiehistä pai-
nottikin, että johtajan rooliin kuuluu ”Vaikeiden asioiden puheeksiottaminen.” 

Keväällä 2009
Kevään ilmapiiriä tiimeissä kuvattiin esimerkiksi adjektiiveilla
• kiireinen, odottava, sinnikäs
• rauhallisempi, kiireettömämpi, avoimempi
• ajoittain innostunut, optimistinen, realistinen
• tsemppaava, pohtiva, yhteen hiileen puhaltava
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• työteliäs, tasapainoinen, helpottunut
• utelias, uskalias, urhea.

Puhumisen tärkeys
Moni vastaajista kuvasi ammatillisen keskustelun jatkuvaa lisääntymistä. 
”Tiimissämme puhutaan paljon.” Tutkimuspäiväkodeille suunnatut havain-
nointikoulutukset herättivät kiinnittämään toiminnassa huomiota uusiin 
asioihin ja saivat aikaan yhteistä keskustelua työyhteisön sisällä. ”Olemme 
huomanneet asioita joita esim. LIS-YC toi mietittäväksi ja yhdessä tietoisesti 
seuranneet näiden asioiden toimintaa ryhmässä. Keskustelu asioiden osalta ollut 
vilkasta vaikka ehkä niin paljon dokumentoitua TEKSTIÄ ei ole tullut tehty-
äkään.” Eräässä päiväkodissa kuvattiin keväällä tapahtuneen edistymisen 
jääneen joskus puheen tasolle. ”Puhutaan ja pohditaan, mutta toteutus…” 

Jotkut johtajat toivat myös esille toiveensa ohjaajan ja johtajan yhtei-
sistä keskusteluista, joita toisissa yksiköissä oli käyty: ”Yhteinen keskustelu 
esimies + ohjaaja, nyt olemme tavanneet vain yhdessä yksikön työntekijöiden 
kanssa.” Kaksin johtajan kanssa keskustellut ohjaajakin toteaa huoman-
neensa uuden asian. ”Haastelimme vähän tavallista enemmän, johtaja onkin 
sitoutuneempi kuin uskoinkaan.” Jotkut esimiehistä nostivat esille yhteisten 
johtajatapaamisten merkityksen. Olisi tärkeää päästä puhumaan yhdessä 
omien kollegoiden kanssa. ”Kollegiaalisia tapaamisia johtajien kesken kau-
pungin sisällä ja verkoston sisällä.” ”Omaa jaksamista tarvitaan tosi paljon. 
Ei voi näyttää omaa uupumistaan.”

Toiminnan parantamiseksi tehtiin yhä uusia ehdotuksia. ”Heikosti 
leikkivä ja hyvin leikkivä leikkimään yhdessä. Huolehditaan, ettei kukaan 
haahuile yksin.” Myös aikuisen merkitystä toiminnan onnistumisessa tar-
kasteltiin yleisesti. ”Leikkikavereita etsitään yli ryhmärajojen. Aikuisen vahva 
panostus leikin vuorovaikutustilanteiden tarkkailussa ja ohjailussa näkyy… . 
Dokumentointia kehitettiin eri tavoin.”Kirjataan kaverisuhteita, kuka leikkii 
kenenkin kanssa.” Hyviä tuloksia näkyi ja lapsetkin pääsivät nauttimaan 
parantuneesta tilanteesta. ”Läsnäolo ja sitoutuneisuus on lisääntynyt. Lapsilta 
tullut hyvää palautetta.”

Ohjaaja oli tyytyväinen tilanteeseen: ”Seestymisvaihe, kaikki tuntuvat 
tietävän tehtävänsä.”

Siitä huolimatta ratkaisemattomia ongelma riitti: ”Miten saisimme 
vanhemmat yhdessä lasten kanssa katsomaan kuvia ja kuuntelemaan lasten 
juttuja pk:n tapahtumista.”
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Usko omiin kykyihin alkoi kasvaa sen myötä, kun saatiin konkreet-
tisia muutoksia arkeen. ”…alkaa näkyä arjessa!” Toisinaan koulutus oli 
pontimena parempaan. ”Koulutus antoi hyvän ryhtiliikkeen ja töissä on 
suunniteltu hanketta eteenpäin … Ilmapiirin muutos selvä.” 

Maaliskuussa yksi johtajista iloitsi: ”Tiimien eteneminen on ollut hui-
keaa ja lähes kaikki ovat videomateriaalin analysoinnin pohjalta löytäneet 
muutoksen tarvetta, jota ollaan nyt toteuttamassa.” Joku johtajista toikin 
esille, että tulisi pohtia myös sitä, miten hyvä asia jaetaan tai ”myydään” 
muille työyhteisön jäsenille.

Palautetta johtajalle ja ohjaajalle
Johtajalle jaettava palaute sisälsi usein työntekijöiden sen hetkisiä tun-
temuksia, joilla he halusivat viestittää tälle omasta tilanteestaan. ”Täl-
lä hetkellä VKK tuntuu tosi rankalta. On niin paljon kaikkea muutakin. 
Kuitenkin mielenkiintoista.” Johtaja sai kiitosta siitä, että oli onnistunut 
saamaan muutkin ryhmät mukaan kehittämiseen: ”Koko päiväkodin mu-
kaanottaminen lomakkeen kehittämiseen toiminut ja sille on varattu aikaa 
sekä kehittämispäivältä että talon kokouksista. ”Palautteen avulla johtajaa 
haluttiin kiittää siitä, että hän oli antanut resursseja työhön. Samalla ha-
luttiin kertoa, että vielä tarvittaisiin hieman apua. ”Kaikki tällä hetkellä 
OK, toimistopäivä oli tärkeä, saatiin asioita eteenpäin. Toinen toimistopäivä 
tarvitaan vielä raportin kirjoittamiseen”. Viimeiseenkin esimerkkiin sisältyy 
ensin kiitos ja sen jälkeen toivomus. ”Pitänyt kiinni aikataulusta, hän on 
kuunnellut ehdotettuja kysymys ideoita. Toivomus: VKK-Metro-kokouksista 
toivoisimme pöytäkirjan, joka olisi esim. jääkkaapin ovessa ja ryhmät voisivat 
ottaa siitä kopion.”

Erilaisten mielipiteiden ilmaisua arvostettiin ja joku antoikin ohjaajalle 
palautetta niiden tärkeydestä. ”… Voisi olla enemmän erilaisia näkemyksiä, 
joista voisi syntyä rakentavaa keskustelua. Eri mielipiteitä ei pitäisi pelätä.” 
Jotkut ohjaajat olivat saaneet aiemmin palautetta turhan ”korkealentoisesta” 
puheestaan. Nyt palaute kiitti muutosta. ”2ssa viimeisessä kokoontumisessa 
ohjaajan viestit ja johdannot ym. olleet konkreettisempia ja siten myös meidän 
järjellemme sopivampia.” Ohjaaja sai positiivista palautetta siitä, että oli 
esittänyt ohjattavilleen myös selkeitä vaatimuksia. ”Kiitokset patistelusta 
videon käyttöön ja yhteisestä katselusta ja keskustelusta.”
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Melkein perillä, loppukeväällä 2009
Ilmapiiriä tiimeissä kuvattiin loppukeväästä esimerkiksi adjektiiveilla
• iloinen, toimelias, oma-alotteinen
• aurinkoinen, erilainen, toimiva
• keskusteleva, avoin ja jännä!
• hektinen, työntäyteinen, helpottunut
• uupunut, ymmärtäväinen ja huumorintajuinen
• odottava, vapautunut, rento.

Jokainen etenee omassa tahdissaan
Joissain päiväkodeissa eteneminen oli ollut hitaampaa, mutta loppukeväästä 
päästiin parempaan vauhtiin. ”Ehdotin tiimilleni iltaa, jossa opastin jaka-
maan kuvia kansioihin ja kommentoimaan niitä connected day palvelussa. 
Analysoimme myös videoita sekä oppimisympäristön käyttöä”. 

Vähitellen ilmeni yhä enemmän kuvauksia, jotka kertoivat kehittä-
mistehtävän tuotosten hyödyntämisestä. ”Tyytyväisyyden tunne. Ollaan 
pystytty etenemään suunnitelman mukaan, kokemus että tehtyjä asioita voi-
daan hyödyntää arjessa.” Seuraavasta lainauksesta käy ilmi, kuinka teh-
tyjä dokumentointeja oli hyödynnetty vanhempienkin kanssa käytävissä 
keskusteluissa. ”Olen taas tsempannut lomakkeen täytössä ja hyödyntänyt 
dokumentteja keskusteluissa eri tahojen ja vanhempien kanssa.” 

Ratkaisemattomat ongelmat eivät lopu. Sovitut toimintatavat sisäis-
tyvät hiljalleen ja ”tiukoissa tilanteissa” niistä helposti lipsutaan. ”Välillä 
etukäteen sovitut toimintatavat eivät olekaan käytössä, vaan provosoidutaan 
mukaan esim. lasten tunnetiloihin. Keskustellen on menty eteenpäin.”

Johtajista moni tunsi turhautuvansa tehtävien paljouteen. ”Tuntuu, 
että työtehtäviä on ollut nyt liian paljon. Priorisointi ei onnistu, kun uusia 
työmääräyksiä tippuu päivittäin.” ”Työtunteja olisi pitänyt olla enemmän eikä 
lomaa olisi saanut pitää ollenkaan!”

Entä tulevaisuus?
Kesän kynnyksellä yksiköissä heräsi myös kysymys jatkosta. ”Kuinka jatkam-
me syksyllä eteenpäin? … .” Johtaja toikin esille, että ” jatkosta on sovittava 
ohjaajan kanssa, jos mahdollista”. Hän sai palautetta, että ”on hyvä, kun 
koko päiväkoti on syksyllä mukana kehittämisessä” (nykyisen kahden tiimin 
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sijasta). Myös jatko-ohjaus tuli esille. ”Voisiko ohjaaja jatkaa rinnallamme 
vielä jonkin aikaa syksyllä 2009.” Myöhemmin johtaja kuvasi sovittua asiaa: 
! ”Tapaamme vielä joskus syksyllä ja tarvittaessa vielä kevällä 2010.”

”Palaute varajohtajalle, joka vetää hanketta talossa: erinomaista asian 
ylläpitoa ja ideointia ja dokumentointia. Koko meidän tiimin puolelta voisin 
sanoa suuri kiitos tästä mahdollisuudesta. Se oli upea kokemus osallistua tä-
hän hankkeeseen. Olimme oppinnet paljon. Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa 
otetaan käyttöön tiedot ja taidot. Tärkeä että olimme saaneet paljon uutta.”

Loppukeväästä odoteltiin monessa päiväkodissa toimintavuoden 
viimeistä yhteistä kokoontumista yksikön kesken. Eräässä päiväkodissa 
loppukeväälle kuuluivat myös tutustumiskäynnit oman päiväkodin muihin 
tiimeihin katsomaan, miten niissä on hyödynnetty kehittämisen tuloksia. 
Jotkut talot olivat kevään aikana käyneet tutustumassa johonkin muuhun 
tutkimuspäiväkotiin. Useissa taloissa havainnointiin paneutumista pää-
tettiin jatkaa heti tulevana syksynä.

Koko matka
Kehittämisprosessin etenemistä seurattiin sekä kirjallisesti että nume-
raalisesti. Numeraalisesta aineistosta voi määritellä vastaajien antamien 
arvioiden perusteella esimerkiksi kehitysprosessin nousu- ja suvantovaiheita. 
Seuraavassa kuviossa on kuvattu tiimien, johtajien ja ohjaajien arviointeja 
prosessin eri vaiheissa.

Kehittämistehtävän toteutumisen suhteen tiimit olivat arvioissaan 
ohjaajia ja johtajia kriittisempiä. Ehkä kyse oli siitä, että asian osallisina 
he tiesivät kokonaisuudesta enemmän. Ohjaajien ja johtajien arviot olivat 
lähempänä toisiaan.
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Kehittämistehtävä toteutui ensimmäisen jakson aikana, syksyllä 
2008, tiimien mielestä pääpiirteittäin ”kohtalaisen hyvin” sekä ohjaajien 
ja johtajien mielestä lähes ”hyvin”. Toisen jakson aikana toteutuminen oli 
tiimien mielestä hieman heikompaa ja sijoittui lähelle tasoa ”kohtalainen”. 
Ohjaajien ja johtajien arviot pysyivät lähes ennallaan.

Selvä nousu tiimien arvioissa näkyy kolmannessa vaiheessa keväällä, 
jolloin arviot lähestyvät tasoa ”hyvä”. Myös ohjaajien ja johtajien arviot 
nousivat, mutta lievemmin. Neljännessä, viimeisessä vaiheessa tiimien 
arviot hieman laskivat, mutta jäivät kuitenkin vajaan kolmannesnumeron 
korkeammalle tasolle kuin ensimmäisen jakson lopussa annettu ensim-
mäinen arvio. Johtajien arviot laskivat hieman, kun taas ohjaajien arviot 
nousivat hieman.

Arvioita on syytä tarkastella suhteessa sanallisiin kuvauksiin, jotka 
kertovat itse tapahtumista enemmän. Ne ovat hyvin samansuuntaisia.  

Kolmanteen vaiheeseen mennessä syksyn vaikeudet kehittämistehtävän 
rajaamisessa oli vihdoin selvitetty ja joulukiireet ohitettu. Kollegat olivat 
jo tuttuja eikä uusien käytäntöjen hakemiseen kulunut kohtuuttomasti 
aikaa. Selviä merkkejä kehittymisestä oli nähtävissä.  

Kuvio 1. Kehittämistehtävän toteutuminen eri ajankohtina tiimien, johtajien ja 
ohjaajien arvioimana. Huom! skaala 1–7: 1=heikko; 2=melko heikko; 3=tyydyttävä; 
4=kohtalainen; 5=hyvä; 6=oikein hyvä; 7=erinomainen
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Kuitenkaan arviot eivät nousseet arviot ”hyvä” korkeammalle mis-
sään vaiheessa. Tämä kertonee myös niistä arjen olosuhteista, joihin jo 
aikaisemmassa tekstissäni olen viitannut.

Loppukevät tuli pian ja vielä vakiintumattomana taitona normaaliin 
toimintaan liittyvä kehittämistyö jäi taka-alalle, kun oli keskityttävä lop-
pukevään perinteisiin toimiin. Lisäksi tiedettiin, että hanke alkoi lähestyä 
loppuaan ja sijaiset jättäisivät talon.

Kokonaisuudesta jää käsitys, että montaa asiaa saatiin hankkeen aikana 
kehitettyä, osa jäi työksi tuleville vuosille. Jälkikäteen tarkasteltuna osallis-
tujat löysivät sekä onnistuneita, että korjausta vaativia asioita. Päällimmäi-
seksi kuvaksi jäi tyytyväisyys tehtyyn matkaan. Seuraavissa lainauksissa 
henkilöt arvioivat mennyttä aikaa joko kirjallisesti tai loppuhaastattelussa.

Päiväkodin työntekijä: ”Mun mielestä me ei olla enää niin kaks erillistä taloo…ollaan 
tietenki opittu tuntee toisiamme paremmin tässä ja tutustuttu, hitsauduttu enem-
min yhteen niin, että mä en koe, et me oltais niin vaihvasti eri yksiköitä.”

Päiväkodin työntekijä: ”Oppimista ja työn/hankkeen tuloksia ei mitattu millään taval-
la. Olisi pitänyt olla lähtö- ja lopputesti hankkeen hyödyn arvioimiseksi…” 

Päiväkodin työntekijä: ”Enemmän keskustelua aiheesta kaikkien työntekijöiden kanssa 
(muidenkin kuin hankkeen yhdyshenkilön kanssa).”

Kysymykseen, mikä on ollut parasta, vastasi yksi päiväkodin työntekijä: ”Koko pro-
sessi!!”

Ohjaaja: ”Ohjaustapaamisissa käytiin hyviä keskusteluja, joissa yhteinen puhe vahvis-
ti kehittämistehtävää pikkuhiljaa kohti tavoitteita. Kehittämistehtävän ytimeen 
päästiin oikeastaan vasta kevättalvella heti, kun koko tiimi oivalsi tehtävän ja 
tavoitteiden pilkkomisen tuoman hyödyn. Pienten askelten arvon hyväksyminen 
vei aikansa, ettei tarkoitus ollut muuttaa koko maailmaa kerralla.”

Ohjaaja: ”Alkuinnostuksen jälkeen vastaan tuli toisille hämmennys, rutiineista kiinni 
pitäminen ja väsymys tiivistahtiseen kirjaamiseen ja arviointiin. Toisilla olisi sel-
västi ollut tilaa ja halua syventää dialogia enemmänkin. Vaatii yllättävän paljon 
rohkeutta yksittäiseltä työntekijältä ottaa tutussakin työyhteisössä vaikeat asiat 
puheeksi .”

Ohjaaja: ”… Jopa videoinnin ensikatselu saattoi johtaa harhaan. Vähitellen opimme 
hyväksymään tämän tosiasiana ja jopa nauramaan sille. Opimme arvostamaan 
videoinnin kautta saamaamme tietoa ja yhteistä keskusteluamme. Pedagogisen do-
kumentaation kautta näemme yhdessä enemmän. Ehkä osaamme toimia toisella 
tavalla seuraavalla tai sitä seuraavalla kerralla. Meillä on työkalupakissamme 
enemmän vaihtoehtoja.”
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Johtaja: ”Tiesin, että yllätyksiä tulisi ja niitä tulikin. Ensinnäkin, henkilökunta oli 
kyllä innostunutta mutta sen eteen piti tehdä töitä ja se koettiin ajoittain ylimää-
räiseksi taakaksi. Yllättävää oli myös se, että omat mielipiteet olivat niin tärkeitä 
että niistä oli vaikea luopua, kompromissipäätöksiä ei hevillä hyväksytty. Syntyi 
välillä kiivasta keskustelua ja tuskaa, harmitusta. Hyvää oli se, että asioista kes-
kusteltiin ja mietittiin tarkkaan. Vieläkin tosin mietin, että aina ei ole helppoa 
ottaa vastaan toisten ideoita tai neuvoja vaan on mukavampaa oivaltaa ne itse … 
harmittavaa oli se, että ryhmien välille syntyi myös kilpailua, mikä taas vaikutti 
lopputulokseen. Olisi ollut mukavaa, jos ryhmät olisivat voineet oppia enemmän 
toisiltaan. Positiivista oli keskustelun lisääntyminen työyhteisössä sekä ideoiden 
lisääntyminen. Tulevaisuudessa on helpompi tarttua tilanteisiin ja ehdottaa muu-
tosta ja keskustella asioista.”

Johtaja: ”Jotenki kauheen hyvin mun mielestä läpi viety tämmönen projekti, et tosi sel-
kee. Et must se on ollu niin helppo, ja on tienny, et jos haluaa jotain kysyä, se on 
helppo lähettää sähköpostia, ja asiat on toiminu. Ja sama se, et nyt on ollu mahdol-
lisuus kyllä saada lähes niin paljon (koulutusta) kun on halunnut ja ikinä voinu 
olla toiveissakaan…”
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Liite 

Prosessin kuluessa suoritetut tiedonkeruut.

Yksilöiden prosessin seurantakyselyssä tiedusteltiin, millainen työntekijän oma 
tai muun tiimin panostus ovat olleet jakson aikana. He arvioivat asiaa asteikolla 
1–7 (1=ei lainkaan; 2=hyvin vähän; 3=tyydyttävästi; 4=kohtalaisesti; 5=melko 
paljon; 6=paljon, 7=erittäin paljon) ja kirjoittivat perustelut arvioinneilleen. 
Samoin tiedusteltiin, millaisia kehittämistä koskevia ehdotuksia vastaaja (tai 
vastaavasti tiimin muut jäsenet) on tehnyt kuluneen jakson aikana ja miten 
niihin on muiden tiimiläisten taholta suhtauduttu. Lopuksi oli mahdollisus 
antaa johtajalle sekä ohjaajalle palautetta kuluneesta jaksosta.

Tiimin seurannassa kysyttiin, miten kehittämistehtävä on toteutunut jakson 
aikana ja millaisia uusia kehittämistehtävään liittyviä ideoita tiimiläiset ovat 
löytäneet. Edelleen, vastaajat joutuivat pohtimaan, miten toimiviksi ideat olivat 
osoittautuneet .Tiimiläisiä pyydettiin myös kuvaamaan lyhyesti eteen tulevat 
ongelmat ja niihin löytyneet ratkaisut. Myös ratkaisemattomat, ratkaisua edelleen 
odottavat ongelmat kuvattiin. Tiimin ilmapiiriä arvioitiin sekä skaalalla 1–7 
(1=heikko; 2=melko heikko; 3=tyydyttävä; 4=kohtalainen; 5=hyvä; 6=oikein 
hyvä; 7=erinomainen), että kuvattiin kolmen vapaavalintaisen adjektiivin avulla. 
Tiimiläisiä pyydettiin myös arvioimaan asteikolla, miten tasapuolisesti he ovat 
osallistuneet kehittämistehtävän toteuttamiseen. Tiimin vakituisten jäsenten 
poissaoloja seurattiin. Johtajan ja ohjaajan yhteistyön toimivuutta arvioitiin 
asteikolla ja molemmille pyydettiin antamaan kirjallista palautetta.

Johtajilta kysyttiin, miten kehittämistyö oli toteutunut ja nivoutunut päiväko-
din muuhun tomintaan jakson aikana. Mikä meni hyvin ja mihin vielä tulisi 
hankkeen aikana paneutua. Edelleen tiedusteltiin, miten he kokivat johtajan 
ja ohjaajan yhteistyön sujuneen jakson aikana ja kuvailevan niitä sopimuksia, 
joita sen suhteen on tehty. Mitä vielä tulisi sopia? Millaisia vaatimuksia vastaa-
jalta on johtajana vaadittu kehittämistehtävään liittyen ja miten he kuvailisivat 
valmiuksiaan työyhteisön kehittämistehtävän tukijana kuluneen jakson aikana? 
Missä he ovat erityisesti onnistuneet ja mihin tarvitsisivat apua?

Ohjaajat arvioivat ohjaustyön istuvuutta muihin töihinsä ja sitä kautta ohjaajana 
työskentelyn hyötyjä koko organisaation näkökulmasta.
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Kyselyssä seurattiin, miten he kokivat kehittämistehtävän onnistuneen ja mikä 
oli ominaista juuri tälle jaksolle. Edelleen tiedusteltiin, millaista tukea he koki-
vat antaneensa ohjattavilleen jakson aikana ja millaisia vaatimuksia ohjaustyö 
on heiltä vaatinut. Samoin kysyttiin, ovatko he itse saaneet riittävästi tukea ja 
millaista tukea kaipaisivat lisää. Tiedusteltiin, miten he kokivat oman työnsä 
ja johtajan yhteistyön sujuneen jakson aikana. Millaisia sopimuksia on tehty 
ja mitä tulisi vielä sopia? Tiedusteltiin, miten he kokivat oman perustyönsä ja 
ohjaajan työnsä nivoutuneen toisiinsa jakson aikana. 

Henkilöstön haastattelut prosessin alussa ja lopussa käsittelivät kehittämis-
kohteen valintaa ja sen ympärillä tapahtuneen kehittämistyön prosessia. Työ-
yhteisöä pyydettiin kuvaamaan vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ja jälkikäteen 
tarkastelemaan niiden mahdollisia vaikutuksia kehittämistyölle. Alkuhaastat-
telussa johtajaan, ohjaajaan ja VKK-Metroon kohdistuvat odotukset pyrittiin 
yksilöimään ja loppuhaastattelussa tarkasteltiin niiden täyttymistä. 

Johtajat ja ohjaajat kirjoittivat haastattelujen tilalla vapaamuotoisesti oman 
käsityksensä työyhteisön tilanteesta kyseisenä hetkenä.
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5. Kokemukset viitoittavat  
 uutta tietä

tutkijatohtori tuulikki Venninen 
helsingin yliopisto 

Päiväkotityön erityispiirteiden huomioiminen 
kehittämistyössä
VKK-Metrossa jokaisen kunnallisen päiväkodin oli mahdollista hakea 
tutkimuspäiväkodiksi. Yhteinen periaatteemme on alusta lähtien ollut, 
että tutkimuspäiväkotiverkoston päiväkodit vaihtuvat. Ratkaisu vaikuttaa 
oikealta. Kukaan ei missään vaiheessa ole esittänyt kritiikkiä tätä periaa-
tetta kohtaan, ja jo ensimmäisen hankkeen kuluessa saimme ensimmäisiä 
tiedusteluja siitä, milloin uusi haku tutkimuspäiväkodiksi tapahtuu.

Kehittämishankkeen aikana kävi selväksi, ettei pitkäjänteinen päivä-
kodin kehittäminen ole mahdollista, jos ei huomioida myös päiväkotityön 
erityispiirteitä. Uudet lapsiryhmät ja niiden mukana uudet aikuistiimit 
aloittavat pääsääntöisesti syksyllä. Yhteisten toimintatapojen muotoutu-
minen vie oman aikansa. Joulun ja vuodenvaihteen aika sisältää paljon 
perinteisiin liittyviä toimintoja sekä runsaasti henkilökunnan vuosilomia. 
Nämä molemmat on syytä huomioida jo ennalta. Dokumentoinnin tai 
uusien työtapojen harjoittelun tulisi olla tähän mennessä liittynyt voi-
makkaasti osaksi arkityötä. Muuten päiväkotityön hektinen arki jättää 
ne alleen. Tästä tuli runsaasti näyttöä hankkeen aikana.

Seuraava vuotuiseen ajankiertoon liittyvä tiukka ajanjakso on ke-
väällä, jolloin yhteisön elämää sävyttävät kevätjuhlat, esikoululaisten 
kouluun siirtymiset, sijaisten mahdolliset jättäytymiset pois ja kesälomiin 
valmistautuminen. Kun näihin ajanjaksoihin lisätään muista syistä joh-
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tuvat henkilöstövaihdokset, on selvää, että päiväkodeissa on jatkuvasti 
tilanteita, jotka kilpailevat kehittämisen vaatiman yhteisen keskustelu- ja 
harjoitteluajan kanssa. 

Vaikuttaa siltä – niin kuin monissa muissakin tutkimuksissa(esim. 
Leskelä 2005, 251), ettei yhden toimintavuoden kehittämishanke ole aina 
riittävä aika päiväkodissa suoritettavan pienimuotoisenkaan kehittämis-
projektin läpi viemiselle. Kehittämistehtävän rajaaminen vei useimmilla 
päiväkodeilla lähes puolet koko tutkimuspäiväkotien toimintavuodesta. 
Tämä puolestaan aiheutti sen, että rauhallinen asiaan paneutuminen oli 
mahdollista vain niillä päiväkodeilla, jotka olivat onnistuneet rajaamaan 
kehittämistehtävänsä hyvin kapea-alaiseksi ja konkreettiseksi, tai joilla oli 
erityisen toimivat kehittämistyötä tukevat rakenteet. Uusien työskente-
lytapojen vakiinnuttamisaika jäi myös kovin lyhyeksi. Esimerkiksi puoli 
vuotta lisäaikaa olisi auttanut monia.

Asioiden kirjaaminen ja mallintaminen ei ole kaikille helppoa. Asiaan 
tulee paneutua ja sille on annettava riittävästi aikaa. PDCA-lomakkeen 
täyttäminen oli aluksi monelle vaikeaa, ja se nähtiin irralliseksi lisätyöksi. 
Vähitellen, toistuessaan riittävän monta kertaa liitettynä omaan kehittämis-
tehtävään, sen hyöty alkoi valjeta. Samoin oman kehittämiskertomuksen 
kuvaaminen (tässä teoksessa) on jälkeenpäin kirjoittajien taholta koettu 
yhdeksi tavaksi dokumentoida ja reflektoida tapahtunutta.

Kiireen tuntua ehkä vähensi hieman, että yhdeksi tärkeimmistä VKK-
Metron kehittämisen periaatteista nousi eteneminen pienin askelin. Tutki-
muspäiväkotien henkilöstö kertoi, että vei kauan, ennen kuin he mielsivät 
asian todellisuudessa olevan näin. He kuvasivat sen rauhoittaneen omaa 
mieltään ja poistaneen syyllisyyden tunteita. Ohjaajat ja johtajat tukivat 
systemaattisesti tämän periaatteen mukaisesti henkilökuntiaan. Tässä auttoi 
paljon, jos kehittämistehtävä oli kyetty rajaamaan kyllin konkreettiseksi. 
Silloin pienet askelet tulivat näkyviin ja niistä saatettiin yhdessä iloita.

Nyt lyhyt ajanjakso määräytyi olosuhteiden pakosta, johon vaikutti 
eniten hankerahoituksen lyhyys. Olemme pyrkineet vastaamaan asiaan 
jatkamalla ainakin joidenkin päiväkotien suhteen kevyempää tukea, jolloin 
ohjaaja vielä tapaa päiväkodin henkilökuntaa. Seuraava tutkimuspäiväko-
tiverkosto toimii puolitoista vuotta, jolloin voidaan ainakin osin välttää 
myös jatkuvaa kiireen tuntua ja mahdollistaa myös uusien työntekijöiden 
liittyminen mukaan työyhteisön kehittämiseen.
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Tärkeitä rooleja kehittämistyössä
Kuten Anna-Riitta Mäkitalo tuo esille kirjoituksessaan, koimme tärkeänä, 
että tutkimuspäiväkotien työtä ohjasivat henkilöt kuntien omista orga-
nisaatioista. Ohjaajien kokemuksia seurattiin tiiviisti kuukausittaisessa 
prosessiseurannassa, jossa he muun muassa vastasivat kysymykseen, miten 
ohjaustyö on liittynyt heidän omaan työhönsä ja onko se mahdollisesti 
tukenut sitä. Näin jälkikäteen voimme vastausten perusteella todeta, että 
ratkaisu oli oikea. 

Seppo Sarras tuo omassa kirjoituksessaan esille, kuinka häneltä oh-
jaajana odotettiin aluksi konkreettisia neuvoja ja valmista materiaalia. 
Jokainen ohjaaja oli hieman erilaisten odotusten edessä ja joutui ratkaise-
maan tilanteen itsenäisesti. Ohjaajan roolina oli myös tukea työntekijöitä 
olemaan tukena omille kollegoilleen. Tärkeää on kulkea vierellä hyväksyvänä 
kanssakulkijana, rohkaista tarkastelemaan rehellisesti ja kriittisesti omaa 
työtään – toimia niin sanottuna kriittisenä ystävänä.

Tutkimuspäiväkotien henkilökunnat pitivät johtajan panosta erittäin 
merkittävänä kehittämistyön onnistumiselle. Johtaja oli esimerkiksi järjes-
tänyt aikaa kehittäjätiimien yhteiskokouksille tai mahdollistanut sijaisjär-
jestelyin mahdollisimman monen osallistumisen yhteisiin koulutuksiin. 
Koulutuksiin osallistuminen oli joskus ollut todella vaikeaa ja vähäisten 
osallistujien kautta aiheuttanut myös kouluttajaresurssien hukkaamista. 

Jotkut olisivat kaivanneet kehittämistehtävänsä toteuttamiseen enem-
män tukea sekä omalta johtajalta että ohjaajalta. Ohjaajien kuukausittaiseksi 
panostukseksi yhtä tutkimuspäiväkotia kohti oli kuntien kesken päätetty 
yksi päivä. Jo ennakkoon tiesimme, ettei se kaikissa tapauksissa tulisi 
riittämään, mutta ohjaajien silloisista työtehtävistä ei ollut mahdollista 
leikata suurempaa palaa tälle tehtävälle. 

Myös johtajat viestittivät yhä kasvavista vaatimuksista ja ilmaisivat 
työskentelevänsä jaksamisensa äärirajoilla. Ehkä ainoa mahdollisuus saada 
johtajalta lisää aikaa olisi yhteistuumin päiväkodin sisällä liittää kehittä-
mistehtävä entistäkin voimakkaammin osaksi talon yhteistä pedagogista 
kehittämistä, johon se itsessään kuuluu. 

Tunnejohtaminen koettiin tärkeäksi. Väsyneiden työntekijöiden 
rohkaiseminen ja kannustaminen, toisaalta myös tietyissä tilanteissa pa-
tistaminen koettiin tärkeiksi asioiksi. Vaativuus ja ymmärrys oikeassa 
suhteessa lienee osuva resepti tutkimuspäiväkodin johtajalle. 

Johtajien ohella päiväkotien yhdyshenkilöillä oli tärkeä rooli, tärkeämpi 
kuin olimme ennalta uskoneet. VKK-Metron taholta olimme edellyttä-
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neet, että jokaisessa päiväkodissa oli henkilö, joka toimi yhdyshenkilönä ja 
linkkinä päiväkodin ja meidän välillä. Kussakin päiväkodissa oli erilaisia 
käytäntöjä tämän suhteen. Joissain päiväkodeissa oli vain yksi yhdyshenkilö, 
toisissa jokaisella ryhmällä oli omansa. 

Yhdyshenkilöt toimivat kannustajina ja uskon luojina silloin, kun 
väsymys yllätti. Heidän tehtävänään oli myös huolehtia, että verkostoon 
liittyvät tehtävät hoidettiin ajallaan ja VKK-Metroon liittyvä tieto asioista 
kulki talon sisällä. VKK-Metrossa emme ottaneet alussa tarpeeksi huomioon 
yhdyshenkilön laajaa tehtäväkuvaa emmekä tästä syystä osanneet antaa heille 
tarvittavaa tukea ja ohjausta. Jatkossa paneudumme heti hankkeen aluksi 
yhdyshenkilöiden organisoitumiseen ja perusteellisempaan ohjeistamiseen. 
Näin yhdyshenkilö voisi toimia myös pedagogisena tukena kehittämiselle.

Vaikka monista päiväkodeista itse hankkeeseen osallistui vain osa tii-
meistä, joutuivat muutkin tilanteen pakosta mukaan, vähintään avustavina 
henkilöinä kokousten tai koulutusten ajaksi. Usein hankkeessa kehitettyjä 
asioita koekäytettiin koko työyhteisössä, mikä lisäsi muidenkin kiinnos-
tusta asiaan. Tällaiset toimet ovatkin ensiarvoisen tärkeitä, jotta juopaa ei 
pääsisi syntymään ”kehittäjien” ja ”sivussa olijoiden” välille. Samasta syystä 
myös tehokas tiedonkulku työyhteisön sisällä osoittautui tärkeäksi asiaksi.

Kehittyminen vie aikaa, ja kuten Mikko Ojala toisaalla tässä julkaisussa 
mainitseekin, tärkeää on taata dynaamisesti ohjautuvalle prosessille aikaa. 
Koska muutoksia ei ennalta pyritä määrittelemään, kuuluu hämmennys 
kehittymiseen osana sen prosessia. Hämmentynyt työntekijä voi ahdistua 
siitä, ettei näkyviä muutoksia tule esiin. Ohjaajan ja johtajan tehtävänä on 
auttaa häntä ymmärtämään, että näkymättömissä, mielen ja ajatusten tasolla 
tapahtuu kehittymistä koko ajan. Seppo Sarras toteaakin: ”Tärkeimmät 
asiat tapahtuvat kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa niin ohjattavien kuin 
ohjaajankin pään sisäpuolella.”

Konfliktit kuuluvat kehittämiseen
Konfliktit ovat väistämätön osa päiväkotityötä, joka koostuu suurimmaksi 
osaksi työskentelystä erilaisten ihmisten kanssa (Rodd 2004, 38). Valta 
ja roolikysymykset liittyvät aina konflikteihin, joille on ominaista sävyt-
tyminen kulloisenkin ympäristön mukaan. Niillä on erityinen taipumus 
nostaa ryhmän vuorovaikutuksessa tunteita esille. Konfliktit ilmenevät 
epäsopuna ja erilaisina kiistoina, jolloin kommunikoinnin sujuvuus ja 
ryhmän henkilösuhteiden jatkuminen ovat koetuksella. Pahimmillaan ne 
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pilaavat yhteistyön ja luovat mahdollisuuksia vääränlaisille vallankäyttö-
yrityksille ja parhaimmillaan ne auttavat ryhmää löytämään uusia luovia 
ratkaisuja ongelmiin.(Keyton 1998, 314–317). 

Edellinen konflikti on aina yhteydessä seuraavaan. Se, miten henkilö 
arvioi edellisen konfliktin tuloksia, vaikuttaa siihen, miten hän havain-
noi seuraavaa mahdollista konfliktia. (Keyton 1998, 324, 344–345.) Jos 
aiemmat konfliktit ovat päätyneet syytöksiin, on luonnollista, että uuden 
konfliktin häämöttäessä asia haluttaisiin lakaista maton alle. Jos sen sijaan 
konfliktin selvittäminen on auttanut ymmärtämään vastapuolta paremmin, 
voi luottavaisin mielin päättää nostaa kissan pöydälle. 

Tämänkin kehittämishankkeen aikana tutkimuspäiväkodeissa nousi 
esille erilaisia konflikteja. Osa niistä liittyi tavalliseen arkityöhön, osa 
nousi esille, kun kehittäminen vaati yhteisiä keskusteluja ja sopimusten 
tekemisiä. Collin ja Valleala (2005, 405) tuovat esiin, että konfliktitilanteet 
vaativat erilaista kykyä pitää yhteistyökanavat toimivina kuin harmoniset 
tilanteet. Hargreaves (1995, 19) painottaakin, että työntekijöiden olisi 
välttämisen sijaan hyväksyttävä inhimilliset konfliktit osaksi muutosta. 
Kasvatusyhteisöjen vaikeus hänen mukaansa on niiden jäsenten liian vahva 
pyrkimys yksimielisyyteen tai liian herkkä taipumus alistua. He eivät halua 
ottaa riskiä mielipahasta tai eripurasta, jota konflikti tai eriävät mielipiteet 
saattavat aiheuttaa. Konfliktit ovat kuitenkin tarpeellisia muutokselle ja 
yhteisölliselle kehittymiselle. 

Tunteet ovat kaikessa mukana
Kehittämistyö sujuu helpommin, jos työyhteisön tunnetila on sille myön-
teinen. Huumori auttaa monissa vaikeissa kohdissa ja kollegan ymmärrys 
väsymyksen yllättäessä saa olon helpottumaan. Aiemmin kävi ilmi, kuinka 
henkilökunta arvosti, jos johtaja tai ohjaaja suhtautuivat heihin ymmär-
täväisesti ja empaattisesti. Se vapautti syyllisyyden tunteesta ja helpotti 
väsymystä. Yhteinen innostus tarttui tutkimuspäiväkotien henkilökunnan 
keskuudessa, mutta myös siirtyi sieltä myös ohjaajalle. 

Kupila (2007, 149) tuo omassa tutkimuksessaan esiin, että työnteki-
jän rohkaistuminen oman työnsä kehittäjäksi (voimaantuminen) sisältää 
runsaasti tunteisiin liittyviä elementtejä, jonka vuoksi hän painottaa 
työntekijöiden affektiivisen reflektion merkitystä. Affektiivinen reflektio 
tarkoittaa omien (ja muiden) tunnetilojen tarkkailua, sen pohtimista, 
miksi kyseinen tunnetila syntyi ja mihin kaikkeen sillä voi olla merkitystä. 
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Kun pääsee tutuksi omien tuntemustensa kanssa, voi havaita tarkemmin 
toistenkin tunnetiloja ja toivottavasti suhtautua niihin empaattisesti. 
Ticle (1991, 320) painottaa, että työntekijöiden oppiminen käsittelemään 
tunnereaktioitaan on yhtä tärkeää kuin muu opettamiseen liittyvä oppi 
(ks. myös Talib 2002, 58).

Edellä kävi selväksi, että konfliktit nostavat tunteita esille. Isokorven 
(2003, 221) tutkimuksissa kävi ilmi, että tunteiden hallinta koettiin vaikeak-
si asiaksi. Hän päätyikin ajatukseen, että näiden taitojen suhteen ihminen 
on aina keskeneräinen. Omassa tutkimuksessani (Venninen 2007) kävi 
onneksi ilmi, että tunteita on mahdollista oppia hallitsemaan suhteellisen 
tehokkaasti. Se vaatii kuitenkin tietoista paneutumista.

Koulutuksia ja muita yhteisiä tapaamisia järjestäessämme paneuduim-
me siihen, että tilaisuudesta jäisi osallistujille myönteinen olo. Pyrimme 
korvaamaan vaikeatajuiset sanat arkikielellä tai selventämään niiden mer-
kitystä. Pyrimme jaksottamaan kokonaisuudet helposti sisäistettäviksi 
ja takaamaan osallistujille keskustelumahdollisuuden. Näin halusimme 
välttää synnyttämästä pätemättömyyden tai voimattomuuden tunteita. 
Jo aloitusseminaarissa saimme runsaasti kiitosta, että liitimme teorian, 
informaation ja tunteisiin vetoavat asiat sopivassa suhteessa yhteen. Kuo-
huviinin skoolaus yhdessä muiden ”tutkimusmatkalle lähtijöiden” kanssa 
loi innostusta ja yhteenkuuluvuutta.

Matkakumppanien tuki merkitsee paljon
Meillä jokaisella VKK-Metro-hankkeen työntekijällä on ollut omat vas-
tuualueemme, mutta suuri osa työajastamme on kulunut myös yhteisten 
pohdintojen ympärillä tai tutkimuspäiväkotien henkilökuntia sekä muita 
yhteistyötahoja tavattaessa. Olemme harjoitelleet uudenlaista kehittämis-
tä, jossa suurimpana haasteena on ollut alueen valtava henkilöstömäärä. 
Monia meiltä pyydettyjä apuja olemme joutuneet tarkastelemaan siltä 
kannalta, kuinka suuri vaikuttavuus milläkin työllä on koko kenttää tai 
tutkimuspäiväkotiverkostoa kohtaan. 

Vaihtoehtojen löytäminen moniin erilaisiin asioihin ei ole aina ollut 
helppoa, mutta jokaisen ongelman suhteen olemme päätyneet jonkinlaiseen 
ratkaisuun, tästä olemme ylpeitä. Kiitollisia olemme siitä, että meilläkin on 
ollut lupa edetä pienin askelin. Ohjausryhmämme on kunnioittanut meitä 
ja suonut meidän edetä omalla tempollamme, joka ei aina ole ollut sama 
kuin ohjausryhmäläisten. Milloinkaan he eivät ole vähätelleet asiantunte-
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mustamme tai yrittämistämme. Erittäin suurena apuna meille ovat olleet 
tutkimuspäiväkotien ohjaajat ja projektityhmä. Heidän kanssaan olemme 
voineet pohtia esimerkiksi, miten eri asioita kannattaa päiväkoteihin tai 
kentälle viedä.

Yksi tutkimuspäiväkotiverkostokierros on takana ja toinen aluillaan. 
Ensimmäiset joutuvat aina olemaan tien auraajina, joka ei ole kiitollinen 
tehtävä. Nyt auraajat hoitivat työnsä esimerkillisesti. He kestivät monia 
epäjohdonmukaisuuksia ja sietivät vaillinaisia ohjeita. He antoivat palau-
tetta, jonka pohjalta osasimme pinnistää paremmin ja ennen kaikkea: he 
pitivät meitä kumppaneinaan, josta asiasta olemme kaikkein ylpeimpiä. 
He toimivat, samoin kuin Mikko Ojala yliopiston puolelta – meidän 
VKK:laisten kriittisinä ystävinä.

Yksikään kehittämishanke ei onnistu sitouttamaan ja innostamaan 
jokaista osallistujaa. Aina mukana on myös niitä, jotka eivät syystä tai 
toisesta haluaisi lähteä mukaan tai ainakaan nähdä paljoa vaivaa hankkeen 
eteen. Tärkeintä on, että riittävän moni säilyttää innostuksensa ja pitää 
kehittämistä yllä. Monet osallistujat syttyvät heidän vanavedessään, ja ne, 
jotka eivät sitä tee, eivät kykene kohtuuttomasti hidastamaan kehitystä.

Tämä kirja kohdistui suurelta osin tutkimuspäiväkotien kehittä-
mistoiminnan kuvaamiseen. Laajaa kenttää koskeva työ voisi olla toisen 
kirjan aiheena. Olemme luoneet pääkaupunkiseudun varhaiskasvatukseen 
pääpirteissään soveltuvan tavan kehittää omaa työtämme. Aiemmin toin 
esille niitä periaatteita, joita pidämme tärkeinä ja jotka periaatteet kenttä-
väki on palautteissaan siunannut. Tästä on hyvä jatkaa.

Oman työn lisäksi ja sitä tukemaan on kaikilla tahoilla luotu lämpimiä 
suhteita ennestään vieraisiin tahoihin. Ohjaajista on useissa tapauksissa 
tullut päiväkotien henkilökunnan kriittisiä ystäviä, jotka tukevat sopivalla 
tavalla, kulkevat vierellä, mutta eivät tee puolesta. Vastaavasti ohjaajat ovat 
saaneet tutun tahon, jonka kautta he ovat luoneet yhteyden käytännön 
arkityöhön. Seppo Sarras kuvaa omassa kirjoituksessaan kokemuksiaan 
”kertauskurssiksi varhaiskasvatuksen arkeen”. VKK-Metron henkilökunnan 
työtilat ovat sijainneet yliopistolla. Ammattikorkeakoulussa vakituisesti työs-
kentelevä Anna-Riitta Mäkitalo on tutustunut yliopiston henkilökuntaan 
ja sitä kautta raja kahden eri oppilaitoksen välillä on hieman hämärtynyt. 
Koska olemme tavanneet yliopiston lehtoreita päivittäin, olemme voineet 
välittää heille kentän terveisiä ja koulutusta koskevia toiveita.

Monissa tutkimuspäiväkodeissa oli AMK-opiskelijoita tekemässä 
opinnäytetöitään osana kehittämistehtävää. Yliopiston varhaiskasvatuk-
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sen maisterikoulutukseen sisältyvää kolmen kuukauden harjoittelujaksoa 
hyödynnettiin myös tehokkaasti. Opiskelijayhteistyö koettiin erinomaisen 
myönteiseksi kaikkien toimijoiden taholta. Senkin koordinointiin ja tuke-
miseen voidaan tulevaisuudessa paneutua entistä tehokkaammin.

Tämä kaikki on tukevana perustana, kun otamme vastaan uuden 
haasteen, seuraavan tutkimuspäiväkotiverkoston perustamisen ja tukemi-
sen. Paljon on kehitettävää. Se on hyvä, sillä se kertoo siitä, että olemme 
uskaltautuneet reflektoimaan myös omaa työtämme.

Kehittämisen kulmakiviä VKK-Metron toiminnassa
Matkan aikana on ilmennyt asioita, joilla on nyt saatujen kokemusten 
pohjalta erityisen paljon merkitystä kehittämistyön onnistumiselle. Siksi 
haluamme kohottaa ne kehittämistyötämme ohjaaviksi kulmakiviksi. 
Jatkossa ne varmaankin hioutuvat ja saattavat jopa osittain muuttua, mutta 
sehän kuuluu jatkuvaan kehittämiseen.

VKK –Metron varhaiskasvatuksen kehittämistoiminnan kulmakivet
1) Kehittäminen on osa päivittäistä lasten kanssa tehtävää työtä. 
2) Kehittäminen lähtee työyhteisön omista lähtökohdista ja lasten 

tarpeista. 
3) Hyväksytään, että kehittäminen on hidasta ja eteneminen tapahtuu 

pienin askelin.
4) Päivähoidon työntekijät, tutkijat ja hallinto etsivät yhdessä käytän-

töön soveltuvia tapoja kehittää varhaiskasvatustyötä. 
5) Tutkimus, kehittäminen ja käytännön työ tukevat toinen toisiaan.
6) Toiminnassa painotetaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä sekä kaikki-

en osapuolien kunnioitusta ja heidän työnsä arvostamista.
7) Kehittämiseen kuuluu sekä vapautta että yhteisiin sopimuksiin 

sitoutumista.
8) Vaihtuva tutkimuspäiväkotiverkosto mahdollistaa laajentuvan 

kehittämistyön.
9) Kehittämiseen osallistuvat myös alan opiskelijat.
10) Huomioimme kehittämistyön herättämät erilaiset tunteet.
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Liite
   Liite 1 

Tutkimuspäiväkotiverkostoon 2007–2009 kuuluneen yksikön tiedot 

Päiväkoti Auringonkukka 
PL 79790
00099 Helsingin kaupunki 
p. (09) 310 58895 johtaja 
p. (09) 310 58898 ryhmät 
pk.auringonkukka@hel.fi

johtaja Erja-Liisa Paimen / Marja-Liisa 
Kärkkäinen
marja-liisa.karkkainen@hel.fi 

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  Antti Lehto / Marja-Liisa Kärkkäinen 
Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Naavanutut: Eija von Rauner, lh 
Maaret Vuorenmäki, lh / Viivi Tikkinen, lh 
Marjukka Mäki, lto 
Tuohivirsut: Suvi Eloranta, lh, Sofia Färdig, 
lh, Pia Hursti, lh, Katri Lehto, lh, Susanna 
Lämsä, lh, Liisa Pajula, lto 
Heinähatut: Ritu Suonpää, lh, Jonna 
Turunen, lh / Kim Junttila, lh, Arja Mehto, lh 
Pihkapöksyt: Liisi Tynkkynen, lh, Antti Lehto, 
lto / Ülle Vaatmann, lto, Marja-Liisa 
Kärkkäinen, lto / Hanna Pohjanen, lto 
Vilttitossut: Mona Saarinen, lh, Jaana 
Jalovaara-Karvinen, lh 

Lapsimäärä talossa 100 
Valittu kehittämiskohde Pajatoiminnan dokumentoinnin ja arvioinnin 

kehittäminen. Toiminnan näkyväksi 
tekeminen ja reflektiivinen käytännön 
uudistaminen.

Mitä opittu? Yhteiset pajatoiminnan suunnittelun, 
arvioinnin ja dokumentoinnin taidot ovat 
kauttaaltaan syventyneet. Sähköinen 
dokumentointi on avannut siihen uusia 
mahdollisuuksia.
Hyvät käytännöt ja toimintatavat ovat 
tarkentuneet ja kehittyvät edelleen. 

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Päiväkodin yhteinen pajatoiminta. 

Havukallion päiväkoti 
Laurantie 4,   01360 Vantaa 
puh: 83924553 

yksikön johtaja: Tuula Tolonen 
puh: 83924553 

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  
Tuula Tolonen

sähköpostiosoite:
tuula-m.tolonen@vantaa.fi
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Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Ryhmä Kuunsirpit:  Erja Kangasharju, Sari 
Norja, Maria Erholtz, Tiina Lehtonen. 
Ryhmä Pyrstötähdet: Auli Lehto, Ritva 
Pöyhönen, Helena Hautala, Ritva Huovinen 
Ryhmä Tähdenlennot: Johanna Lindén, Ulla-
Riitta Järvi, Pirjo Ulma 
Ryhmä Linnunrata : Pirjo Sahlman, Laura 
Kemppainen, Jenni Häkli 
Ryhmä Sateenkaaret: Riitta Arolainen, 
Sinikka Pekkarinen, Marketta Rutasalo, 
Katja Miettinen. 

Lapsimäärä talossa 90 
Valittu kehittämiskohde Voisiko kasvatus perustua lapsen 

vahvuuksiin?
Lyhyesti mitä on opittu ja mikä 
on muuttunut

Olemme opineet dokumentoinnin merkitystä 
arvioinnin pohjana.
Lasten havainnointi on lisääntynyt. 

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Miten valittiin kehittämiskohde  ->
eteneminen-> lopputulos. 

Päiväkoti Havukka 
Elontie 35, 00660 Helsinki  
puh: 09-31069801 

yksikön johtaja Tiina Marjoniemi 

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  tiina.marjoniemi@hel.fi 
Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Peipposet:  Laura Jokinen lto, Marja Kauha 
lh, Birgitta Niiranen lh 
Sirkut: Pinja Hyvönen lh, Marjo Kylämaa lh,  
Leena Tiensuu lto 
Tintit: Maarit Jokinen lh, Minna Mäkinen lto,
Tuula Nylander lh 
Peikot: Sari Engström, lto,
Sirpa Ikonen, lh, Satu Valkonen, lh 
Menninkäiset: Kirsi Ahola, lh, Susanna 
Frondelius, lh (kevät-09), Marju Mankinen, 
lto, Seija Rantanen, lh (syksy-08) 
Orvat: Tiina Haljala, lto, Mirva Holmström, lh, 
Marianne Händelin, erityisavustaja 
Jääkarhut: Satu Korelin, lh, Marja 
Tuohilampi, lto 
Pandat: Kati Kuivanen, lto, Mia Svahn, lh 

Lapsimäärä talossa 134 
Valittu kehittämiskohde Päiväkodin kaikki seitsemän tiimiryhmää 

osallistuivat VKK- kehittämishankkeeseen. 
Ryhmät valitsivat itse kehittämisaiheensa: 1) 
lapsen toiminnan ja leikin kehittäminen (viisi 
ryhmää) ja 2) kännykkäkameran käyttö 
dokumentoinnin ja arvioinnin tukena (kaksi 
ryhmää). Koko päiväkodin johtoajatuksena 
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oli pyrkimys kehittää havainnoinnista, 
dokumentoinnista ja arvioinnista 
pedagoginen jatkumo 
varhaiskasvatustyöhömme. 

Mitä opittu? Kehittämistoiminnan myötä olemme 
taipuneet ”paremmin tietäjän” roolista 
kuulemaan ja näkemään lasta. VKK-toiminta 
auttoi meitä kurkistamaan syvemmälle 
omaan ja yhteiseen työhömme – 
tavoittelemaan lapsen näkökulmaa. Pienillä 
muutosaskelilla kehittämistyömme tuli 
konkreettiseksi. Oivalluksemme on, ettemme 
voi vaatia lapselta toimintaan sitoutumista, 
vaan luoda sitoutumiselle mahdollisimman 
hyviä olosuhteita. Kun aikuinen toimii ja elää 
lähellä lasta, hän saa lasten aloitteista ja 
näkökulmista kiinni, ja pääsee 
mahdollistamaan kehityksen ja oppimisen 
kulkua.

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Olemme valmiita kertomaan omista 
kokemuksistamme: 1) lapsen toiminnan ja 
leikin kehittäminen ja 2) kännykkäkameran 
käyttö dokumentoinnin ja arvioinnin tukena. 

Hirsikallion päiväkoti  
Hirsikalliontie 17 A/B  
02710 Espoo

yksikön johtaja Elli Kiisto  
p. (09) 816 82 605

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  Elli Kiisto ja Anu Imponen  
elli.kiisto@espoo.fi ja 
anu.imponen@espoo.fi

Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Pilvenhattarat: Eija Kisamaa-Mikkola, lto, 
Anna Aalto, lh, Katja Kapanen, lh , Katri 
Tynys, lh
Usvametsä: Anu Imponen, lto,
Tiina Toimela, lh, Taina Lemsu, lh, 
Tuuli Karen, la  

Lapsimäärä talossa 47 
Valittu kehittämiskohde Havainnointi, dokumentointi ja pienryhmä 

toiminnan kehittäminen  
Mitä opittu? Olemme kehittämishankkeen aikana 

oivaltaneet havainnoinnin ja dokumentoinnin 
merkityksen toiminnassamme ja ottaneet 
havainnoinnintien tuotaman tiedon mukaan 
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.  
Olemme havainnoineet ja löytäneet 
ongelmatilanteita toiminnassamme sekä 
löytäneet ratkaisuja hankaliin tilanteisiin.
Lapsiryhmä on nyt rauhallisempi ja lapset 
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leikkivät monipuolisia leikkejä 
monipuolisessa ja vaihtuvassa 
oppimisympäristössä.  
Lapset saavat äänensä aikaisempaa 
paremmin kuuluville.  

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Olemme valmiita kertomaan pienimuotoisesti 
kokemuksistamme ja oppimistamme 
asioista, kuten pienryhmätoiminnan 
kehittämisestä, havainnointien ja 
dokumentoinnin ottamisesta mukaan 
toiminnan suunnitteluun.  

Jokiniemen päiväkoti 
Urheilutie 1, 01370 Vantaa 
p. (09) 839 23243 

yksikön johtaja Marit Päivinen 

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  Tiina-Liisa Pitko 
tiina-liisa_pitko@hotmail.com 

Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Punaiset: Leena Suojanen, lh,
Kristina Juhala, lh, Marika Turunen, lh 
Siniset: Tiina Termonen, lh,  
Katri Laaksonen, lh, Mirva Kuikka, lh 
Pinkit: Henna Kuosmanen, elto,
Tiina-Liisa Pitko, lto, Pirjo Skyttä, lh 
Keltaiset: Mari Kivimäki, elto 
Virpi Tenhunen, lto, Sisko Rajakallio, lh 
Vihreät: Anu Wuori, elto, 
Johanna Suvensalmi, lto, Carita Larinen, lh 
Omenankukka: Jenni Koski, lh,
Eila Lehto, rpph, Anita Jämsen, rpph 
Puuhis: Kirsi Tilli, lto,  
Heli Sarkkula, lh 

Lapsimäärä talossa 102 
Valittu kehittämiskohde Videointi vuorovaikutuksen havainnoinnin, 

dokumentoinnin ja arvioinnin välineenä. 
Mitä opittu? Olemme tutustuneet videoinnin 

menetelmään: harjoitelleet kuvauksen 
tekniikkaa, mutta erityisesti keskittyneet 
kuvatun materiaalin analysointiin. Olemme 
kokeneet, että videoinnin avulla pystymme 
näkemään enemmän 
vuorovaikutustilanteista, ja että se on 
oivallinen väline vuorovaikutuksen ja oman 
työn arvioinnissa. 

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Videointi vuorovaikutuksen havainnoinnin, 
dokumentoinnin ja arvioinnin välineenä. 
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Päiväkoti Kytöniitty  
Kytöniityntie 2 A, 00670 Hki 
PL 67833, 00099 Helsingin 
kaupunki p. (09) 310 69844 

yksikön johtaja Anitta Hokkinen

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  Päivi Virtanen  
pk.kytoniitty@hel.fi

Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Leppäkertut: Tiina Manninen,lto, Lotta 
Kivekäs, lh, Tuula Uittojärvi-Savolainen, lh 
Perhoset: Päivi Virtanen, lto, Raija 
Heinänen, lh, Mala Kapur, lh 
Hepokatit: Taina Perälä, lto, Kati Puhakka, 
lh, Päivi Saario, lh 
Pörriäiset: Irene Nordenswan, lto, Marjo-
Riitta Pölkki, lto, Leila Henttinen, lh 

Lapsimäärä talossa 80 
Valittu kehittämiskohde Havainnointi, dokumentointi ja arviointi.

Portfolio, kasvattajan kansio. 
Mitä opittu? Olemme oppineet havainnoimaan lapsia ja 

toimintaa enemmän ja monipuolisemmin. 
Kirjaamisen tärkeys on huomattu ja 
havainnoista saatu tieto pyritään 
hyödyntämään toiminnassa.
Keskustelu työyhteisössä on lisääntynyt, 
toimintaa arvioidaan enemmän. 
Näitä asioita opetellaan kirjaamaan 
kasvattajan kansioon.
Joka lapsella on aloitettu kasvun kansio, jo

nka sisältöä pohditaan yhdessä.
Tärkeä kriteeri on, että kasvun kansiossa 
kuvataan lapsen oppimista. 

  Olemme valmiit kertomaan 
kokemuksistamme ja oppimistamme 
asioista.

Mankkaan päiväkoti 
Vanhan-Mankkaankuja 2 B  
02180 Espoo 
p. (09) 8164 7653 

yksikön johtaja Sirpa Partio 

VKK-toiminnan yhdyshenkilö Heini Hyvärinen ja Eeva Nyström 
heini.hyvarinen@espoo.fi ja 
eeva.nystrom@espoo.fi

Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet

Ryhmä 1: Timoteit esiopetusryhmä 
Eeva Nyström, lto, Heini Hyvärinen, lto 
Susanna Saukkonen, lh, Katja Virèn, 
avustaja

Lapsimäärä talossa 63 
Valittu kehittämiskohde Lapsihavainnoinnista saadun tiedon 

siirtyminen ryhmän toimintaan, aikuisten 
työtapaan ja pedagogiseen ajatteluun sekä 
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vanhemmille kasvatuskumppanuutena. 
Mitä opittu? On tärkeää, mitä ja miten kerron 

vanhemmille lapsen päivästä ja varsinkin 
silloin, kun on otettava huoli puheeksi. 
Lapsihavainnointi on tärkeä toiminnan 
tukipylväs. 
Oman työn kriittinen arviointi on ensisijaisen 
tärkeää silloin, kun ajatellaan, että lapsen 
persoonaa ei saa muuttaa, mutta aikuinen 
saa hakemansa muutoksen aikaan 
myönteisen kautta muuttamalla omaa 
toimintaansa ja itseään ja useimmiten 
muutos on pysyvä. 

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Lapsilähtöisyydestä, turpakäräjistä ja
havainnointivihkosta (sis. lapsihavainnoinnin 
sekä   havainnot aikuisten tavasta toimia) ja 
sen käytöstä. 

Matinkylän päiväkoti  
PL 23202 
02070 Espoon kaupunki 
Leilankuja 3, 02230 Espoo 
p. (09) 816 30 276 

yksikön johtaja Sinikka Takala 

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  Sinikka Takala / Tiina Poutanen 
sinikka.takala@espoo.fi,
kristiina.poutanen@espoo.fi

Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Ryhmä 1: Elena Samsonova, lto, Noora 
Lahti, lh, Saana Lehto, lh, Hilkka Sutinen, la 
Ryhmä 2: Hanna Hakkarainen, lto, Tuija 
Hägstedt, lh, Aisla Salminen, lh, Kaisa 
Lankila, la, Lovisa Letchu, kiertävä lh 
Ryhmä 3: Tiina Poutanen, lto, Nina Laakso, 
lh, Mari Hakala, lh 
Ryhmä 4: Suvi Junninen, lto, Matti Paasio, 
lh, Petra Marjak, ra 
Ryhmä 5: Neea Siira, lto, Pasi Toivonen, lh 
Paula Eilola, lh 
Ryhmä 6: Kirsi Lomma, elto, Kirsi Harinen, 
lto, Yvonne Engman, lh 

Lapsimäärä talossa 96 
Valittu kehittämiskohde Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen 
Mitä opittu? Lapsen kielellistä kehitystä tukevat 

menetelmät (mm. sanasäkki) on omaksuttu 
jokaisen ryhmän viikko-ohjelmaan. 
Työntekijöiden tietoisuus omasta 
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toiminnastaan on lisääntynyt. 
Dokumentointi on muodostunut osaksi 
arkipäivää.

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Oma näkemyksemme prosessin kulusta. 

Päiväkoti Meripirtti 
Merimiehenkatu 43, 00150 Hki 
p. (09) 3102 9904 

yksikön johtaja Riitta Rehnström 

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  Arja Nissilä 
pk.meripirtti@hel.fi

Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Kuutit: Taina Syvänen, lto, Camilla Rönkkö, 
lh, Riikka Lappi, lto 
Jollat: Arja Nissilä, lto, Virpi Kiramo, lh, Heidi 
Kaarna-Lehto, lto,
Kati Kaplin, elto,
Riitta Rehnström, pk. joht. 

Lapsimäärä talossa 135 
Valittu kehittämiskohde Lapsen leikin havainnointiin helppo ja 

houkutteleva dokumentointitapa – tai 
systeemi, johon on helppo palata ja jossa 
aineisto on helposti kerättävissä. Tämä tulee 
henkilökunnan käyttöön, mutta myös 
vanhemmille, ja ennen kaikkea lapsen 
hyväksi.

Mitä opittu? Opittu keskustelemaan pedagogisista 
aiheista ja erityisesti havainnoinnista. 
Yhteinen tieto aiheesta lisääntynyt. 
Tutustuttu käytännössä erilaisiin 
havainnointimenetelmiin, esim. videointiin.
Aiempaa positiivisempi suhtautuminen 
havainnointiin, joten havainnointi 
lomakkeella ja videolla helpompaa. 
Havainnointia tehty päiväkodin kaikissa 
ryhmissä.

Pieni on suurta – eteneminen pienin askelin 
Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Havainnointia käytännössä (lomake ja 
videointi).

Nikinmäen
päivähoitoyksikkö
Perhotie 27, 01490 Vantaa
p. (09) 839 211 93 

johtaja Heta Olkinuora 

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  Heta Olkinuora, Eine Perälä 
Kehittämistyössä mukana Lukkilinna: Sari Rutajärvi, lto, Eine Perälä, 
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olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

lh, Hanne Murtomäki, lh, 

Lapsimäärä talossa 163 
Valittu kehittämiskohde lapsihavaintojen dokumentointi-lomake 
Mitä opittu ja mikä on 
muuttunut?

Tiimi kehitti lomakkeen, jolle kirjataan 
havainnot lasten kehitystasosta, kuten esim. 
motoriikka, vuorovaikutustaidot, leikki jne. 
Lomake on käytössä ja sitä on käytetty mm. 
neuvotteluissa vanhempien kanssa. 
Lomaketta muokataan yksikössä 
käytettäväksi kaiken ikäisten lasten 
havainnointiin sopivaksi. 

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Ollaksen päiväkoti 
Ollaksentie 19, 01690 Vantaa 
p. (09) 8393 4236 

yksikön johtaja Hannele Parviainen 

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  Hannele Parviainen 
hannele.parviainen@vantaa.fi 
tai pk.ollas@vantaa.fi 

Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Mäntylä: Krista Konttinen, lto, Pirjo Tynnilä, 
lto, Tuija Ikonen, lh,
Hannele Parviainen, pk. joht. 

Lapsimäärä talossa 118 
Valittu kehittämiskohde Sanaton vuorovaikutus lapsen ja aikuisen 

välillä.
Mitä opittu? Olemme oppineet reflektoimaan omaa 

työtämme ja vuorovaikutustamme. 
Olemme oppineet havainnoimaan 
vuorovaikutustilanteita kehittämämme 
lomakkeen avulla. 
Keskustelu, tietoisuus työstä, työn 
mielekkyys ja sitoutuneisuus työhön ovat 
lisääntyneet.
Herkkyys tunnistaa ja vastata lapsen 
aloitteeseen vuorovaikutustilanteissa on 
lisääntynyt.

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Oman työn havainnoinnista. 
Sanattomista viesteistä, joita käytämme 
vuorovaikutustilanteissa. 
Arjen havainnoinnista lähtevästä 
pedagogisesta suunnittelusta. 
Yksinkertaisten toimintatapojen tietoisesta 
valinnasta.
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Päiväkoti Pasila 
Paulankatu 2 A,00240 Helsinki 
puh. 09 – 310 73715 

johtaja Paula Lauriala 
paula.lauriala@hel.fi

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  Kavita Pakarinen ja Eija Seppänen 
pk.pasila@hel.fi 

Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

ryhmä Tähdet 3-6 v.: Ulla Aro, lto, Eija 
Seppänen, lto, Marja Kuusisto, lh 
ryhmä Sinikellot 1-3 v: Kavita Pakarinen, lto, 
Katri Tikkanen, lh, Maarit Orkosuo, lh 

Lapsimäärä talossa 38 
Valittu kehittämiskohde 1. Oppimisympäristön kehittäminen 

2. Leikin havainnointi 
(kännykkäkamerat)

Lyhyesti mitä on opittu ja mikä 
on muuttunut
Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Päiväkoti Onnela 
Tehtaankatu 21 B 37 
00150 Helsinki 
p. (09) 310 44 647 

yksikön johtaja Hannu Karhapää 

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  sähköpostiosoite: hannu.karhapaa@hel.fi 
Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Nipsut: Anna Palmunen, lto, Ulla Parviainen, 
lto, Helena Eerola, lh, Ritva Juurinen, lh 

Lapsimäärä talossa 42 
Valittu kehittämiskohde Lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen 

lisääminen. 
Mitä opittu? On opittu, että keskustelemalla yhdessä 

asioista, saadaan yhteistyö paremmaksi.
On tultu rohkeammaksi sanomaan oma 
mielipide. 
On opittu ottamaan toiset huomioon ja 
kuuntelemaan lasta.  
Lapsen havainnointi auttaa ymmärtämään 
lapsesta asioita, joita ei ehkä muuten 
huomaisi.

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Perkkaanpuiston päiväkoti 
Luutnantinkuja 4, 02650 Espoo
p. (09) 8163 6260 

yksikön johtaja Tuula Rantala 
p. (09) 8163 6260 
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VKK-toiminnan yhdyshenkilö  Riitta Väre
sähköpostiosoite: riitta.vare@espoo.fi 

Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Ankkurit:  Riitta Väre, elto, Heidi 
Hämäläinen, lto, Sanna Eskelinen, lh 
Simpukat: Sari Kauppinen, lto, Angelina 
Ziani, lh, Sisko Juhala, lh, Sirkku Forsman, 
ap
Meritähdet: Heidi Kucukyagci, lto, Hannele 
Kemppainen, lh, Mervi Manninen, lh 
Aarteenetsijät: Sari Hiekkanen, lto, Satu 
Sarjanen, lto, Jaana Pitkänen, av 
Nallekarhut: Camilla Merikallio, lto, Lena 
Barck, lh, Arja Riuttala, lh 
Hiirulaiset: Nina Nissinen, lto, Satu 
Salovaara, lh, Liisi Mehtonen, lh, Hilkka 
Hyrske, ap 
S2-opettaja: Lotta Björkgren 

Lapsimäärä talossa 100 
Valittu kehittämiskohde Oman työn arviointi havainnoinnin ja 

dokumentoinnin avulla, leikki tärkeänä osa-
alueena.

Mitä opittu? Olemme oppineet kirjaamaan havaintoja ja 
hyödyntämään havaintoja oman työn ja 
tiimin toiminnan suunnittelussa niin, että 
toiminta tukee lapsen yksilöllistä kasvua ja 
kehitystä paremmin.
Oman työn arviointi ja pedagoginen 
keskustelu ovat lisääntyneet.  

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Havainnointilomakkeiden käytöstä. 
Kehittämisprosessin etenemisestä.  

Puistokujan päiväkoti 
Thurmaninpuistotie 1
02700 Kauniainen 
puh:09- 5056 344 

yksikön johtaja: Kirsi Vuosalmi 
puh:09- 5056 344 

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  Liisa Paloheimo 
sähköpostiosoite:liisa.paloheimoattkauniaine
n.fi

Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Ryhmä Muumit:  Minna Nevala-Lehtonen, lto 
Jaana Järvinen, lh, Minttu Tanner, lh 
Ritva Parkkonen, pk.apul. 

Ryhmä Hattivatit: Liisa Paloheimo, lto 
Marjatta Majuri, lh, Tiina Minkkinen, lh 
Pia Törönen, lh, Marianne Meriluoto, 
pk.apul.

Lapsimäärä talossa Muumit 15, Hattivatit 22-23 
Valittu kehittämiskohde Muumit: 
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Pienryhmätoiminnan kehittäminen/ 
havainnointi 

Hattivatit:
Pienryhmätoiminnan kehittäminen/ 
persoonallisuuspiirteiden kartoittaminen ja 
siitä saatu apu toiminnan kehittämisessä 

Lyhyesti mitä on opittu ja mikä 
on muuttunut

- havainnointi ja miten sen tekee, tärkeää 
lapsiryhmässä

- pienikin muutos voi auttaa lapsen oloa 
suuressa ryhmässä 

- pienryhmätoiminnan kehittäminen 
antanut hyviä tuloksia esim. lasten 
ilmaisuun

- vuorovaikutus aikuisten ja lasten välillä 
lisääntynyt

- pienessä ryhmässä lapsen toiveet ja 
tarpeet tulevat paremmin huomioiduksi 

- lapset tuovat toiveensa rohkeammin  
esiin, osallisuus lisääntynyt 

- temperamenttikartoituksen piirteiden 
avulla voitiin lisätä ymmärrystä lapsen 
persoonaa kohtaan 

- pedagogisen puheen lisääntyminen 
- pitkäjänteisyys kantaa hedelmää eikä 

auta lannistua mikäli muutokset eivät heti 
antaisikaan toivottua/ ajateltua tulosta 

- on opittu miettimään pidempiaikaisia 
vaikutuksia eikä tehdä muutoksia vain 
jotta asiat näyttäisivät hyviltä paperilla 
vaan tarkoitus on saada oikeaa muutosta 
aikuisten, lasten ja koko ryhmän 
toimintaan 

- ajatuksena on ollut saada pysyviä 
käytäntöjä , jotka antaisivat työkaluja 
päivään

- pienryhmätoiminnasta ja havainnoinnista 
ryhmässä

Päiväkoti Tonttula
Pajuniitynite 6, 00320 Hki
PL 32812, 00099 Helsingin 
kaupunki 
pk.tonttula@hel.fi
p. 310 41514 

Johtajana 1.8.09 alkaen Marjo Virtanen 
marjo.virtanen@hel.fi
p. 310 41511 

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  Lto Maija-Liisa Omwami 
Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

ryhmä Kannonkolo: lto Sari Myyryläinen, lh 
Anne Tolonen, lh Jenny Karjalainen 
ryhmä Sienitupa: lto Anni Karjalainen, lh 
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Pihla Jegremoff, lh Jaana Laine 
ryhmä Hiidenpirtti: lto Maija-Liisa Omwami, 
lto Saila Vuorenmaa, lh Arja Nelìn 

Lapsimäärä talossa 54 
Valittu kehittämiskohde Kasvun kansioiden sisällön jäsentäminen ja 

kehittäminen.

Havainnoinnin ja dokumentoinnin 
kehittäminen.

Lyhyesti mitä on opittu ja mikä 
on muuttunut

Opittu, että vuodessa kehitystyö on päässyt 
vasta alkuun; suuremmat ja 
konkreettisemmat muutokset ovat 
(toivottavasti ) vasta edessäpäin. Työ vaatii 
sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä ja myös 
kärsivällisyyttä – ettei odoteta liikoja liian 
nopeasti.

Keskustelu on entisestään lisääntynyt, 
samoin havaintojen tekeminen ja niiden 
vaikutus aikuisten oman työn suunnitteluun.

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Rajatorpan
päivähoitoyksikkö
Nikkarin ja Vapaalan 
päiväkodit
Vapaalankuja 3, 01650 Vantaa

yksikön johtaja Hanna Mustonen 
p. (09) 8393 9035 

VKK-toiminnan yhdyshenkilöt Pilvi Malinen, Pasi Lehtomaa, Satu Leimola, 
Piritta Montonen 
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Pumpulit (1–3-v.): Susanna Rasanen, lto, 
Laura Savolainen, lh, Suvi Haikara, lh 
Niittyvillat (3–5-v.): Hellevi Collanus, lto, 
Katja Awad, lh, Jaana Tattari, lh
Pellavat, integroitu erityisryhmä: 
Niina Laitinen, elto 1.8.–30.10.09 
Pilvi Malinen, lto, elto sij. 
Jaana Hentunen lh, lto sij. 
Lea Kinnunen, avustaja, lh sij. 
Kehräset (1–3-v.): Marjaleena Paananen, 
lto, Jannina Knuuttila, lh 
Katja Rossader, lh 
(Hahtuvat 1–3-v.) : Piritta Montonen lh, lto 
sij., Tuula Pantsar, lh, Terhi tonteri, lh 
Ryhmä Nelikot (3–4-v.): Jokinen Terhi, lh, lto 
sij., Maija Rancken, lh,
Johanna Niissalo, lh 
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Vihurit (5-v.): Soile Pikkarainen, lto  
Pasi Lehtomaa, lto, Tarja Mykkänen, lh 
Eskarit (6-v.): Sari Lahikainen, lto 
Satu Leimola, lto, Kirsi Kutvonen, lh

Lapsimäärä talossa  Nikkarin pk. 47; Vapaalan pk. 92 
Valittu kehittämiskohde Lapsi aktiivisena arjessa, kuvien käytön 

lisääminen päiväkodin arkeen:
Henkilöstö rohkaistuu käyttämään kuvia 
päiväkodin toimintaympäristössä sekä 
etsimään kuvien käytössä uusia 
mahdollisuuksia. Kuvien käyttö tukemaan ja 
vahvistamaan lapsen oppimisprosessia.  
Alle 3-vuotiaiden ryhmässä (3) keskityttiin 
päiväjärjestyksen kuvittamiseen ja kaikissa 
yli 3-vuotiaiden ryhmissä (5) otettiin käyttöön 
leikkitaulut. 
Kuvien avulla herkistytään lapsen aloitteisiin 
ja lapsi kokee tulevansa kuulluksi.  

Mitä opittu? Löydettiin monia tapoja hankkia kuvia. 
Päiväjärjestys kuvina helpottaa lapsen 
jäämistä päiväkotiin ja lapsi sietää muutosta. 
Kiinnitettiin huomio kuvien katsomiseen: 
mikä on kuvan viesti ja mikä on kuvassa 
oleellista. 
Leikkitaulu auttoi tutustuttamaan lapset 
toisiinsa, lasten leikkivalikoima laajeni, tilojen 
ja leikkipaikkojen hahmotus parani.  
Lapset oppivat suunnittelemaan leikkinsä 
taulun avulla. Valintoja tehtiin oman nimen, 
valokuvan, numeron, viivojen ja pisteiden 
avulla.
Leikin pitkäkestoisuus lisääntyi samoin 
lasten itsenäinen toiminta.
Lapset puhuivat kuvista myös kotona ja 
saivat vanhempansa kiinnostumaan asiasta. 
Kehittämistyötä ei tehdä vain kehittämisen 
vuoksi vaan arjessa ja arjesta nousevien 
kysymysten ja ongelmien  ratkaisemiseksi. 

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Voimme kertoa omasta prosessista kuvien 
maailmaan, mistä lähdettiin ja mihin 
päädyttiin.
Tavoitteiden asettelun vaikeudesta, 
isomman tavoitteen pilkkomisesta 
pienemmäksi.
Päiväjärjestyksen kuvittamisesta ja erilaisten 
leikkitaulujen käytöstä eri ikäisten lasten 
lapsiryhmissä.   
Lasten oppimisesta, halusta tuottaa 
merkkejä, kuvia.
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Päiväkoti Ruskeasuo 
Raisiontie 10, 00280 Hki  
PL 28810
000990 Helsingin kaupunki 
Punatulkut: (09) 3104 1766 
Svalorna: (09) 3104 1767 

yksikön johtajan
p. (09) 3104 1763 

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  Mirkka Vauhkonen, lto, pk.ruskeasuo@hel.fi 
Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Punatulkut: Mirkka Vauhkonen, lto,  
Johanna Murto, lh, Raija Tenhunen, lh 
Svalorna: Tom Lindström, lto,  
Ingegerd Murtomäki, lh 

Lapsimäärä talossa 91 
Valittu kehittämiskohde Lasten kiinnostuksen kohteiden ja orastavien 

taitojen havainnoiminen ja  tukeminen. 
Mitä opittu? Olemme oppineet havainnoimaan lapsia 

intensiivisemmin ja havainnoinnista on tullut 
osa arkea. Lasten ajatuksia kuuntelemme 
herkemmin ja yritämme parhaamme mukaan 
tuoda niitä toiminnassamme esille.  
Olemme oppineet perustamaan pienryhmiä 
lasten tarpeiden ja kiinnostusten kohteiden 
mukaan.

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Olemme valmiita kertomaan erilaisista 
pienistä ja isoista projekteistamme, joita 
olemme toteuttaneet ja mitä olemme niistä 
oppineet.

Päiväkoti Saana 
Saanatunturintie 4,
PL 97440
00099 Helsingin kaupunki 
p. (09) 3106 2779 

yksikön johtaja Mäenpää Auli

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  pksaana@hel.fi 
Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Vatikuru: Tuula Siren, elto, 
Satu Ruotsalainen, ltoTarja Thaci, lto 
Mukkavaara: Jonna Sivonen, lto,
Riikka Korhonen, lh 

Lapsimäärä talossa 88 
Valittu kehittämiskohde Havainnoinnin ja dokumentoinnin 

kehittäminen ja siitä saatavan tiedon 
siirtäminen arkeen toiminnan suunnittelun ja 
oppimisympäristön kehittämisen tueksi. 

Mitä opittu? Olemme keskustelleet paljon 
havainnoinnista ja dokumentoinnista. 
Olemme havainnoineet erityisesti lasten 
leikkiä ja opetelleet käyttämään siinä apuna 
LIS–YC-menetelmää. 
Olemme tehneet havainnointia ja 
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dokumentointia koskevat vuosiympyrät 
erikseen  alle 3-vuotiaille, 3–5-vuotiaille ja 
esikouluikäisille. 

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Lasten leikin havainnoinnista ja LIS-YC-
menetelmästä
Tekemistämme vuosiympyröistä 

Päiväkoti Tilhi 
Tilhipolku 6 00730 Helsinki 
p. (09) 3102 9564 

yksikön johtaja: Juha Sinkko 
p. 040-334 35 78 

VKK-toiminnan yhdyshenkilö  Tarja Sipilä
pk.tilhi@hel.fi 

Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Ryhmä 1: Johanna Oksanen, Mia Rojo, 
Leena Autio ja Tatiana Koshcheeva 
Ryhmä 2: Tarja Sipilä, Päivi Martikainen ja 
Serguei Moisseev 

Lapsimäärä talossa  96 
Valittu kehittämiskohde  Alle 3-vuotiaiden ohjatun liikunnan lisääminen 

päiväkodissa sekä lisätä liikuntaa arkipäivän 
toimintoihin. 

Mitä on opittu? Kiinteät jumpparyhmät, joustavat käytännöt 
ohjatun liikunnan toteuttamisessa, liikunnan 
suunnittelu lasten tarpeiden pohjalta. 

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Meille oli myönteinen kokemus suunnitella 
jumpparyhmät uudella tavalla sekä 
suunnitella lasten liikuntahetket uudesta 
näkökulmasta.

Yläkartanon päiväkoti 
Kartanonkulma 1, 02360 
Espoo
p. (09) 8164 6260 

yksikön johtaja Sirpa Rinttilä 
p. (09) 8164 6260 

VKK-toiminnan yhdyshenkilöt  sara.juhola@espoo.fi   
sari.karjalainen@espoo.fi
jenni.kolkkanen@espoo.fi 

Kehittämistyössä mukana 
olleiden ryhmien ja 
työntekijöiden nimet 

Ryhmä 1: Sara Juhola, lto, Tiina Rantanen, 
lh, Kreetta Raudaskoski, lh, Tarja Ojanen, 
laitosapul.
Ryhmä 2: Jenni Kolkkanen, lto, Anu 
Korhonen, lh, Heidi Aarre, lh 
Ryhmä 3: Marjut Kujala, lto,
Anja Rautiainen, lh (sijainen) 
Ryhmä 4: Aino Juvonen, lto, Hannele Rasi, 
lh, Lena Noetzel, lh 
Ryhmä 5: Sari Karjalainen, lto, Sanna 
Selkälä, lh, Minttu Karimerto, lh 

Lapsimäärä talossa 79 
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Valittu kehittämiskohde Isojen puoli (Ryhmät 1–3): itsearviointi 
Pienten puoli (Ryhmät 4–5): 
pienryhmätoiminta ja siirtymätilanteet  

Mitä opittu? Dokumentoimaan havainnot tarkemmin. 
Miettimään miksi mitäkin teen eli 
kyseenalaistamaan omaa toimintaa. 
Ajankäytön seurantaa. 
Epävarmuuteen suostuminen, pienillä 
askelilla eteenpäin. 
Realiteetit tekee rajat. 
Sitoutuminen sopimuksiin. 

Olemme valmiit kertomaan 
seuraavista kokemuksistamme 
ja oppimistamme asioista

Prosessin käynnistymisen vaikeuden 
hyväksyminen ja siitä eteenpäin 
pääseminen.
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