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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla yhden päiväkodin kahden lapsiryhmän 
suunnittelukulttuuria ja sen muutosta vuosien 2005 ja 2008 välisenä aikana. Tutkimus liittyy 
Karilan & Nummenmaan (2005) kehittämishankkeeseen: ”Tiedon ja osaamisen kehittäminen 
moniammatillisessa työyhteisössä – kehittämisstrategiana ongelmaperustainen oppiminen”. 
Kehittämishankkeen aikana päiväkodissa työstettiin yksikkökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. 
Tässä tutkimuksessa kuvataan päiväkodin kahden lapsiryhmän suunnittelukäytäntöjä ja henkilöstön 
suunnittelua koskevia käsityksiä ja uskomuksia sekä näissä käytännöissä, käsityksissä ja 
uskomuksissa tapahtuneita muutoksia yhteisöllisen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin jälkeen. 
Tutkimus liittyy kiinteästi Anne Wahlmanin pro gradu –tutkielmaan, jonka tuloksiin saman 
päiväkodin samojen lapsiryhmien suunnittelukulttuurista ja suunnittelukäytännöistä tämän 
tutkimuksen tuloksia verrataan.  

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan varhaiskasvatuksen kirjallisen suunnittelun 
kehittymistä Suomessa, pedagogista suunnitteluprosessia sekä moniammatillisen päiväkotityön 
haasteita ja voimavaroja. Tutkimusta lähestytään organisaatiokulttuurin ja toimintakulttuurin sekä 
siihen sisältyvän pedagogisen kulttuurin näkökulmasta. Teoriaosuudessa käsitellään myös Wengerin 
(1998) sosiaalisen oppimisen teoriaa. 

Tutkimus on kvalitatiivinen kahden tapauksen tapaustutkimus. Tutkimuksen aineisto on kerätty 
teemahaastatteluilla. Tutkimusta varten haastateltiin kahden lapsiryhmän henkilöstö 
yksilöhaastatteluilla.   

Suunnittelukulttuuri näyttäytyi päiväkodin eri ryhmissä erilaisena. 1-2-vuotiaiden lasten ryhmässä 
suunnittelukäytännöt olivat jäsentyneitä ja henkilökunta jakoi yhteisen näkemyksen suunnittelusta 
ja sen merkityksestä ryhmässään. Ryhmä täytti Wengerin (1998) kuvaaman käytäntöyhteisön 
kriteerit päinvastoin kuin Anne Wahlmanin pro gradu-tutkielman aineiston keruuhetkellä. Ryhmässä 
oli myös tapahtunut muutos henkilöstörakenteessa, kun kolmen lastenhoitajan tiimin tilalla oli nyt 
lastentarhanopettajan ja kahden lastenhoitajan tiimi. 4-5-vuotiaiden lasten ryhmässä oli myös 
tapahtunut muutos henkilöstörakenteessa. Lastentarhanopettajan ja kahden lastenhoitajan tiimin 
tilalla oli nyt lastentarhanopettajan, lastenhoitajan ja päiväkotiapulaisen muodostama tiimi. Tässä 
tiimissä ei ollut kuitenkaan päässyt syntymään käytäntöyhteisöä (Wenger 1998). Koko tiimillä ei 
ollut yhteistä tulkintaa suunnittelusta ja siihen liittyvistä prosesseista. Molempien aineistojen 
keräämisen aikoihin isompien lasten ryhmässä oli kuitenkin säännöllisten tiimipalaverien kautta 
hyvät mahdollisuudet käytäntöyhteisön syntymiselle. Tämän tutkimuksen haastatteluaineistosta 
selvisi, että yhteisöllinen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi oli koko päiväkodin tasolla 
helpottanut yhteisiä pedagogisia keskusteluita yhteisen kielen löytymisen kautta.  

Avainsanat: organisaatiokulttuuri, toimintakulttuuri, pedagoginen kulttuuri, suunnittelukulttuuri, 
käytäntöyhteisö, moniammatillinen työyhteisö  
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1 JOHDANTO 

 

Suomalaisessa päiväkotiperinteessä kasvatusprosessin suunnittelulla on aina ollut keskeinen sija. 

Eri aikakausina suunnittelulle on annettu erilaisia merkityksiä ja tehtäviä. Perinteisestä 

aikuislähtöisestä, toimintatuokiokeskeisestä suunnittelusta on siirrytty yksittäisen lapsen ja 

lapsiryhmän tarpeet huomioivaan suunnitteluun, jonka perustana ovat kasvattajan tekemät 

havainnot lapsesta ja lapsiryhmästä. (Hujala et al. 1998; Puroila 2006.)  Toisaalta 

varhaiskasvatuksen kentällä elää rinnakkain hyvinkin erilaisia näkemyksiä ja käytäntöjä 

suunnitteluun liittyen. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden suunnitteluun liittyvät käsitykset ja 

toimintatavat ovat keskenään ristiriitaisia, eikä selkeää yhteistä näkemystä suunnittelun 

merkityksestä ole. (Puroila 2002.) Kuten kasvatustyössä yleensä, myös suunnittelussa hiljaisella 

tiedolla on ollut suuri merkitys. Tämän hiljaisen tiedon avaamiseen ja näkyväksi tekemiseen 

varhaiskasvattajia haastaa vuonna 2003 valmistunut ja 2005 päivitetty valtakunnallinen 

varhaiskasvatussuunnitelma, joka edellyttää jokaiselta kunnalta omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

Se edellyttää myös päiväkodeilta sekä omaa toimintaa ohjaavaa varhaiskasvatussuunnitelmaa että 

lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia. (Stakes 2003; Stakes 2005.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen on koettu monissa päiväkodeissa haastavaksi tehtäväksi. 

Päiväkodeissa on täytynyt ratkaista sellaisia kysymyksiä kuten, kuka osallistuu 

varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen, millä tavalla suunnitelmaa työstetään, mistä saadaan 

aikaa sen työstämiseen ja miten sitä päivitetään. Päiväkotityön kehittäminen tällaisessa muutoksessa 

edellyttää työntekijöiltä oman työn ja työorientaation jatkuvaa päivittämistä. Myös päiväkotien 

moniammatillinen työyhteisö luo tälle työlle omat haasteensa. Tämä koskee erityisesti päiväkodin 

suunnittelukulttuuria. Päiväkodeissa työskentelee hyvin erilaisilla koulutustaustoilla varustettuja 

varhaiskasvattajia, joiden erityisosaamisen esille tuominen myös suunnittelun kannalta on tärkeää. 

(Nummenmaa et al. 2007.) Tästä näkökulmasta on hyvin kiinnostavaa tutkia, millaiselle 

suunnittelukulttuurille päiväkodin hoito, kasvatus ja opetus rakentuvat. Kiinnostavaa on myös se, 

miten kasvatushenkilöstö hahmottaa suunnittelun merkityksen. 

 

Käsillä oleva tutkimus liittyy ”Tiedon ja osaamisen kehittäminen moniammatillisessa työyhteisössä 

– kehittämisstrategiana ongelmaperustainen oppiminen” - tutkimusprojektiin (Karila & 
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Nummenmaa 2005). Tässä projektissa tutkimuksen kohteena oli moniammatillisen työyhteisön 

työkulttuuri ja työssä oppimisen kehittäminen ongelmaperustaista oppimista hyödyntämällä. 

Projektin aikana tutkimuksen kohteena olleessa päiväkodissa työstettiin 

varhaiskasvatussuunnitelmaa ongelmaperustaisen oppimisen avulla. Tällainen 

varhaiskasvatussuunnitelmatyö ilmentää päiväkodin suunnittelukulttuuria. Karilan & Nummenmaan 

kehittämistutkimuksen lähtökohtana oli se, että varhaiskasvatussuunnitelman yhteisöllinen 

kehittäminen on päiväkodissa strategisen uudelleen suuntautumisen mahdollisuus. Tässä pro gradu 

– tutkielmassa mielenkiinto kohdistuu siihen, onko kehittämistutkimuksen seurauksena päiväkodin 

suunnittelukäytännöissä tapahtunut muutoksia ja millaisia nämä mahdolliset muutokset ovat. 

 

Tämä tutkimus kohdistuu Karilan & Nummenmaan projektissa mukana olleen päiväkodin kahden 

lapsiryhmän suunnittelukulttuurin mahdollisen muutoksen kuvaamiseen. Anne Wahlman haastatteli 

pro gradu – tutkielmaansa varten kyseisessä päiväkodissa kahden lapsiryhmän henkilökuntaa 

vuonna 2005. Hänen pro gradu - tutkielmansa tarkoituksena oli selvittää, millaisia 

suunnittelukäytäntöjä päiväkodissa ja sen eri osastoryhmissä esiintyi ja millaisia käsityksiä ja 

uskomuksia päiväkodin henkilökunnalla liittyi suunnitteluun, sekä mitä nämä seikat kertovat 

osastoryhmien suunnittelukulttuurista. Tämän pro gradu – tutkielman tarkoituksena on tarkastella 

tämän samaisen päiväkodin suunnittelukäytäntöjen muutosta vuosien 2005 ja 2008 välisenä aikana 

ja erityisesti varhaiskasvatussuunnitelman yhteisöllistä työstämistä suunnittelukäytäntöjen 

muutosmahdollisuutena. 

 

Tutkimusraportin toisessa luvussa taustoitetaan varhaiskasvatuksen pedagogisten 

suunnittelukäytäntöjen kehittymistä nykytilaan. Tämän jälkeen käsitellään yleisesti suunnittelua 

varhaiskasvatuksessa ja tutustutaan siihen liittyviin tutkimuksiin ja moniammatillisen päiväkotityön 

haasteisiin, sekä määritellään kulttuurin käsitettä ja perehdytään Wengerin teoriaan oppimisesta 

käytäntöyhteisöissä. Luvussa viisi esitellään tutkimustehtävä, jonka jälkeen on 

tutkimusmenetelmään liittyvä osio. Luku kuusi esittelee tutkimuksen tuloksia ja viimeinen luku 

sisältää tutkimuksen tuloksiin liittyvää pohdintaa. 
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2 KOHTI KIRJALLISESTI SUUNNITELTUA VARHAISKASVATUSTA 
 

Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on päiväkodin kahden lapsiryhmän 

suunnittelukäytännöt. Suunnittelu onkin perinteisesti ollut päiväkodin pedagogisen toiminnan 

keskiössä. Suunnitteluun vaikuttavat ne tiedot ja taidot, joita henkilökunta on ammatillisuuteensa 

omaksunut. Se, minkä henkilö kokee olevan ammattinsa keskiössä, on keskeisesti myös 

suunnittelun kohteena. Todellisuuden rakentumiseen vaikuttaa myös se, kuinka suunnitteluprosessi 

on rakentunut. (Hujala et al. 1998, 66.) Tämän tutkimuksen lähtökohdista käsin on tässä luvussa 

tarpeen tehdä katsaus kirjallisen suunnittelun kehittymiseen ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen 

varhaiskasvatuksessa.  

 

Perinteisesti päivähoitokasvatuksen suunnittelussa on painotettu toimintatuokioiden suunnittelua. 

Tähän suuntaan suunnittelukäytäntöjä ovat aiemmin ohjanneet myös hallinnolliset ohjeet. Vielä 

1980-luvulla oli käytössä sosiaalihallituksen päivähoitotoiminnan suuntaamiseen tarkoitetut 

ohjekirjaset, kuten Iloiset toimintatuokiot (1975) ja Viisi-kuusivuotiaiden kasvatuksessa ja 

opetuksessa käytettävät työ- ja toimintatavat (1975). Näissä ohjekirjoissa toimintaa lähestyttiin 

keskusaiheiden pohjalta. Toimintatuokioiden opettavaa merkitystä korostettiin ja tätä kautta myös 

toimintatuokioiden suunnittelu korostui. Suunnittelussa ei otettu huomioon niinkään lapset 

yksilöllisiä tarpeita, vaan se kohdistui enemmänkin ryhmän toiminnan ulkoiseen organisointiin.  

Vielä 1990-luvun lopulla päivähoitokasvatuksen suunnitteluun ei ollut juurikaan kirjallista 

ohjeistusta. Härkösen (1989) teos Työkasvatustuokioita sekä Hasarin (1990) ja Helimäen (1994) 

kirjoitukset olivat lähes ainoita suunnittelua käsitteleviä lähteitä. Härkösen teos esittelee 

perusteellisesti varhaispedagogiikan suunnittelumallin, mutta siinäkin korostuu tuokiokeskeinen 

suunnittelu.  (mt., 67.) Vuonna 1996 päivähoitolaki velvoitti kunnat tarjoamaan esiopetusta kaikille 

6-vuotiaille. Tällöin opetushallitus vahvisti valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet. Myös kunta- ja yksikkötasolla käynnistettiin tämän jälkeen opetussuunnitelmaprosessit. 

(Brotherus 2004,1.)  

 

Viime vuosina päiväkodeissa on ollut käynnissä erilaisia varhaiskasvatussuunnitelmiin liittyviä 

työprosesseja. Tähän tutkimukseen osallistuneessa päiväkodissa työstettiin päiväkodille 
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varhaiskasvatussuunnitelmaa. Näiden varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen liittyy laajempaan 

varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiseen, joka on käynnissä myös monessa muussa länsimaassa 

kuin Suomessa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöllä OECD:llä on ollut suuri rooli 

tämän käynnissä olevan kehittämisen suuntaajana. Tärkeänä tavoitteena on ollut 

varhaiskasvatuspalvelujen standardointi sekä kansallisesti, että OECD-maiden kesken niin, että 

palvelut kehittyisivät mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Kehittämistyön toteutuminen riippuu 

kunkin maan yhteiskunnallisesta tilanteesta, historiallisista lähtökohdista, senhetkisestä toiminnan 

kontekstista, sekä kulttuurisista ajattelutavoista. (Alasuutari & Karila 2009,70.) 

 

Suomalaista varhaiskasvatusta ohjaamaan ilmestyi vuonna 2003 valtakunnallinen 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Kyseinen asiakirja on valtakunnallinen varhaiskasvatuksen 

ohjaamisen väline. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteena on yhdenvertaisen 

varhaiskasvatuksen toteuttamisen edistäminen koko maassa. Sen tavoitteena on myös ohjata 

sisällöllistä kehittämistä ja luoda edellytyksiä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiselle 

yhdenmukaistamalla perusteita, joilla toimintaa järjestetään. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

tavoittelee myös varhaiskasvatushenkilöstön ammatillisen tietoisuuden lisäämistä. Sen tavoitteena 

on lisätä myös vanhempien osallisuutta lapsensa varhaiskasvatuksen palveluissa ja sellaista 

moniammatillista yhteistyötä, jolla tuetaan lasta ja perhettä ennen oppivelvollisuuden alkamista. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet muodostavat valtakunnallisesti lasten hyvinvointia, kasvua 

ja oppimista edistävän kokonaisuuden yhdessä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien kanssa. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7.) 

 

Tutkimuspäiväkodissa työstettiin varhaiskasvatussuunnitelmaa koko moniammatillisen 

henkilökunnan yhteisprojektina (Nummenmaa et al. 2007). Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden mukaan juuri varhaiskasvatusyksikön henkilökunta vastaa yksikkökohtaisen 

varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta. Vanhemmilla tulee kuitenkin olla mahdollisuus vaikuttaa 

varhaiskasvatussuunnitelman sisältöön ja osallistua sen arviointiin. Arvioinnille lähtökohtana on se, 

että varhaiskasvatussuunnitelma on koko kasvatusyhteisön yhdessä laatima, se on aktiivisesti 

käytössä ja sen sisältö perusteineen on sekä kaikkien vanhempien, että koko henkilöstön tiedossa. 

Vanhempien sekä myös lasten suorittama toiminnan arviointi on osa varhaiskasvatuksen jatkuvaa 

kehittämistä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyttää myös lapsikohtaisten 
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varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista yhteistyössä vanhempien kanssa. Suunnitelman 

toteutumista tulee arvioida säännöllisesti. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 32.) 

 

Kuten edeltä käy ilmi, on varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen Suomessa monitasoinen 

prosessi. Valtakunnallisen suunnitelman lisäksi se käsittää kunnallisten ja yksikkökohtaisten 

suunnitelmien laatimisen sekä lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tekemisen. 

Kyseiset asiakirjat heijastavat tekijöidensä lasta, lapsuutta, perhettä, vanhemmuutta, 

varhaiskasvatusta ja julkisten varhaiskasvatusinstituutioiden tehtäviä koskevia käsityksiä. 

(Alasuutari & Karila 2009, 70-71.) Näissä suunnitelmissa tehdään ratkaisut lasten osallisuuden ja 

toimijuuden mahdollistumisesta ja toteutumistavoista päiväkotien arjessa. Asiakirjoilla on siis iso 

merkitys sille, millaiseksi nykyhetken päiväkotilapsuus rakentuu. Lapsuutta rakennetaan 

varhaiskasvatussuunnitelmien avulla sekä tietoisesti että myös tiedostamatta. (Karila 2009, 262.) 

Kunnat ja varhaiskasvatusyksiköt ovat tästä näkökulmasta katsottuna hyvin suurten asioiden äärellä 

rakentaessaan suomalaisen lapsen elämää ja osallisuutta yhteiskunnassa. 
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3 SUUNNITTELU VARHAISKASVATUSTYÖSSÄ 

 

Tässä luvussa esitellään erilaisia pedagogisen suunnittelun taustalla olevia ajattelumalleja sekä 

valotetaan teorian avulla, mitä pedagoginen suunnitteluprosessi pitää sisällään. Luvussa 

perehdytään myös moniammatillisen tiimin työskentelyn haasteisiin ja voimavaroihin.  

 

3.1 Erilaisia käsityksiä ja malleja pedagogisen suunnittelun taustalla 

 

Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteina ovat suunnittelukäytännöt ja niiden muuttuminen 

yhteisöllisen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin jälkeen. Päiväkodeissa suunnittelu rakentuu 

henkilökunnan, vanhempien ja lasten yhteistyölle. Kasvattajien pitää olla tietoisia omasta 

toiminnastaan. Tällä tietoisuudella tarkoitetaan sitä, että kasvattajan täytyy kyetä erittelemään omia 

toimintatapojaan, kasvatusajatteluaan sekä käsitystään lapsen oppimisprosesseista. Kasvattajan 

tulee kyetä pohtimaan, miten lapsi oppii, miksi teen mitä teen, onko toimintani lapsilähtöistä, 

millaisia ovat ryhmäni lapset, mitkä ovat toiminnan tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi.  

(Hujala et al. 1999, 29.) Vaikka kunkin kasvatustilanteen suunnittelun lähtökohdat ovat usein hyvin 

käytännöllisiä ja kustakin tilanteesta ja sen luomasta tarpeesta nousevia, on niiden taustalla 

kuitenkin aina se, mihin kasvattajat uskovat ja mitä he ajattelevat hyvästä kasvatuksesta. 

Pedagoginen suunnittelu heijastaa aina myös laajempia yhteiskunnallisia arvoja, kuten 

tutkimusraportin edellisessä luvussa esitettiin. (Mac Naughton 2003,114.)  

 

Suunnittelusta ei siis ole olemassa yhtä käytäntöä, vaan siihen liittyy erilaisia käsityksiä ja niiden 

varaan rakentuvia malleja. Yksi näistä malleista on Bredekamp & Rosegrantin (1992) esittelemä 

lapsilähtöinen suunnittelumalli. Tätä mallia voidaan käyttää myös suomalaisessa 

varhaiskasvatuksessa. Kyseinen suunnitelma on transformaalinen, muuntautuva suunnitelma. Tämä 

termi kuvastaa suunnitelman luonnetta – se ei ole valmis koskaan. Päivähoidon suunnittelussa on 

viime vuosina Suomessa alettu siirtyä kokonaisvaltaisempiin suunnitelmiin, pois 

keskusaihesuunnittelusta. Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa eri sisältöalueet kootaan esimerkiksi 

erilaisten projektien avulla yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Muuntautuva suunnitelma menee tästäkin 

vielä eteenpäin. Avoimuus ja joustavuus ovat muuntautuvalle suunnitelmalle ominaisia asioita. 

Suunnitelma muokkautuu lasten senhetkisten kiinnostuksenkohteiden ja tarpeiden mukaan. 
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Mukautuvuus on kaksipuolista. Suunnitelman avulla pyritään tavoitteelliseen lapsen kasvu-, 

kehitys- ja oppimisprosessien tukemiseen, mutta lapset ja heidän toimintansa myös muuttavat 

suunnitelmaa. Tämän suunnittelumallin keskiössä on lapsi omassa sosiokulttuurisessa 

ympäristössään. Sosiokulttuurisen näkemyksen ja kontekstuaalisen kasvun teorian mukaan lasta ja 

lapsen oppimista ei voida tarkastella erillään siitä kulttuurista ja ympäristöstä, jossa lapsi elää. 

(Hujala et al. 1999, 31-33.)  

 

Kontekstuaalisen kasvun teoria korostaa kasvatuksen ja opetuksen perusideana vuorovaikutusta, 

joka muodostuu yksilön käyttäytymisen ja sosiaalisen ympäristön yhteisrakentumisesta. Tämän 

teorian mukaan lapsella on aktiivinen rooli elinympäristössään ja myös välittömästi tai välillisesti 

koko yhteiskunnassa. Teorian mukaan kasvun ja oppimisen perusta on lapsen oma, ainutlaatuinen 

kokemusmaailma. Vuorovaikutusprosessin osapuolena lapsi vaikuttaa omaan kasvatukseensa sekä 

omaan elämäänsä, kuten koko yhteisönsä elämään. Kontekstuaalisen kasvun teorian mukaan 

varhaiskasvatus on siis yhteistyöprosessi. Tämän prosessin seurauksena lapsen tietoisuus oman 

toimintansa merkityksellisyydestä lisääntyy ja yksilö voimaantuu oman elämänsä hallintaan. 

(Hujala 2002, 42-45.) 

 

Tällaisen näkemyksen mukaan varhaiskasvatusta tarkasteltaessa, on laadukkaan opetuksen 

onnistumisen ehtona kasvuympäristöjen välinen yhteistyö. Vanhemmat tuovat yhteistyöhön omaa 

lastaan koskevan asiantuntemuksensa, sillä juuri he tuntevat lapsensa kasvukontekstin ja 

elämänhistorian. Vanhemmat osaavat myös arvioida parhaiten lapsensa yksilöllisiä piirteitä ja 

tämän mielenkiinnon kohteita. Suunnittelussa on tärkeää huomioida myös lapsen oma näkemys. 

Näin toiminnasta tulee lapselle mieluista ja hän kokee sen itselleen tärkeänä asiana. Vanhempien ja 

lapsen muiden kasvattajien yhteistyö on hyödyllistä myös siksi, että sen on todettu lisäävän 

vanhempien myönteisyyttä lasten oppimista ja opettajan työtä kohtaan. Tämä lisää varmasti myös 

lapsen halua oppia uusia asioita. (mt., 116-117.)  

 

Edellä esitelty näkemys korostaa onnistuneen pedagogisen suunnittelun taustalla  koko lapsen 

elämään kuuluvan sosiaalisen ympäristön välistä yhteistyötä.  Kasvuympäristöjen välinen, 

erityisesti vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ei ole kuitenkaan mutkatonta. Tämä 
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vuorovaikutussuhde kasvatuksen ammattilaisten ja vanhempien välillä muodostaa rajapinnan, jolla 

erilaiset lasta ja lapsuutta koskevat ajattelutavat ja käytännöt kohtaavat. Erilaisista arvoista ja 

elämänhistorioista juontavat ajattelutapojen erot ovat haaste, kun yhteisessä vuorovaikutussuhteessa 

keskustellaan kasvatuksesta, kasvatuksen arvopäämääristä, kasvatukseen liittyvistä hyvistä 

menetelmistä, hyvästä lapsuudesta, vanhemmuudesta ja perheen tehtävistä. Me kaikki olemme 

yksilöitä, joiden historia on läsnä vuorovaikutustilanteessa. Kunnioittaakseen toisiaan kumppaneina, 

tulee molempien osapuolien hyväksyä toisensa näkemykset, eikä se ole helppoa, jos vastapuolella 

on täysin itselle vastakkaisen ajattelutavan edustaja. Kasvatuskumppanuudesta puhuttaessa 

korostetaan vastavuoroisuutta. Kuitenkin ammattilaisille asettuu tässä kumppanuussuhteessa 

suurempia odotuksia esimerkiksi otollisten puitteiden luojina. Henkilöstön pitää myös kyetä 

arvioimaan kriittisesti omia ajattelutapojaan ja ymmärtämään omasta elämästään poikkeavien 

arvojen ja elämäntilanteiden keskellä eläviä vanhempia. Pelkästään tiedon välittämisen tai 

vaihtamisen kautta ei synny syvällistä kumppanuutta. Todellinen kumppanuus sisältää myös 

yhteisesti jaettuja tulkintoja ja yhteistä päätöksentekoa. Varhaiskasvatuksen käytännöissä tapahtuva 

kumppanuus on väkisinkin kahden erilaisen, vaikkakin samoja tavoitteita omaavien kumppaneiden 

toimintaa. Vasta tulevaisuudessa näemme, miten valtakunnalliselta tasolta ohjeistettu 

kasvatuskumppanuus  tulee rakentumaan päivähoidon ammattilaisten ja vanhempien välille. (Karila 

2006, 95-96; 107-108). Yhteisiä suunnittelukäytäntöjä luotaessa päiväkodeissa olisikin tärkeää 

määritellä, mitä kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan ja mitä kumppaneiden väliseltä yhteistyöltä 

odotetaan. 

 

3.2 Suunnitteluprosessi 

 

Suunnittelu on jatkuva, monitasoinen prosessi, jonka toteuttamisessa lapsituntemus ja 

kehityspsykologinen tieto ovat keskeisiä asioita (Helenius & Korhonen 2008,184). Suunnittelulla ja 

siihen liittyvillä prosesseilla on aina ollut keskeinen asema päiväkodin toiminnassa. Onhan 

suunnittelu kiinteästi yhteydessä päiväkodin perustehtävän toteutukseen eli kasvatukseen, hoitoon ja 

opetukseen liittyviin käytäntöihin sekä kasvatuskulttuuriin. Suunnittelua tapahtuu yksittäisen 

lapsen, osastoryhmän ja koko päiväkotiyhteisön tasolla. (Nummenmaa et al. 2007,66.) 

Kasvatusprosessin kannalta keskeisin asia on ryhmän sisäinen suunnittelu (Helenius & Korhonen 

2008,184). Suunnitteluun liittyviä prosesseja ovat myös havainnointi, dokumentointi ja arviointi 

(Nummenmaa et al. 2007,66). Dokumentointia voidaan pitää pohjana arvioinnille (Helenius & 
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Korhonen 2008,186). Dokumentoitu arviointi taas saa aikaiseksi yhteistyötä perheen, oppijan ja 

opettajan välillä ja kehittää näin oppijoiden yhteisöä sekä vahvistaa oppijan kompetenssia. Tällainen 

arviointi myös tekee oppimispolun näkyväksi. (Cowie & Carr 2004, 93.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaa suomalaisen varhaiskasvatuksen pedagogisen 

suunnittelun kulttuuria uudenlaiseen suuntaan. Tavoitteiden asettamisen ja koko suunnittelun 

lähtökohtana tulee olla lapsi ja lapsen luontainen tapa toimia, sekä lapselle merkitykselliset 

kokemukset. Suunnitteluprosessin lähtökohtana on lapsen ja lapsiryhmän havainnointi. (Puroila 

2006.) Yksi tällaisen uudenlaisen havainnoinnin ja arvioinnin malli on Lapsikohtainen 

pedagogiikan arviointi, joka tuo havainnoinnin ja lapsen kuulemisen avulla saatavan tiedon 

varhaispedagogiikan toteuttamisen lähtökohdaksi ja perustaksi. Kun perinteinen suunnittelumalli 

lähtee opetussuunnitelmasta jättäen lapsen toiselle sijalle, lähtee Lapsikohtainen pedagogiikan 

arviointi – malliin perustuva suunnittelu lapsen ja hänen ympäristönsä havainnoinnista ja 

arvioinnista edeten arviointitiedosta toiminnan suunnitteluun. Prosessi lähtee siitä, että opettaja 

perehtyy mallin teoriaperustaan, opetussuunnitelmiin ja arviointiprosessin etenemiseen sekä sen 

toteuttamiseen. Opettaja perehdyttää myös vanhemmat lapsikohtaiseen arviointiin ja suunnitteluun, 

sekä antaa vanhemmille kotona täytettäväksi suunnittelulomakkeen. Opettajat dokumentoivat 

vanhempien kanssa käytävää keskustelua varten tekemänsä havainnot koskien lapsia ja heidän 

toimintaympäristöjään. Opettajat ja kasvattajat ottavat lapset mukaan arviointi- ja 

suunnitteluprosessiin sellaisella tavalla, joka sopii lasten ikä- ja kehitystasolle. Lapsen tekemät 

arvioinnit kirjataan ja voidaan liittää esimerkiksi osaksi kasvunkansiota. Opettajan järjestämän 

keskustelun pohjalta lapsen, vanhempien ja opettajan tekemät havainnot kootaan yhteen Lapsen 

varhaiskasvatuksen suunnitelmaksi. Lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaa päivitetään 

toimintakauden aikana jatkuvasti tapahtuvan lapsen, vanhempien ja kasvattajan tekemän 

havainnoinnin ja arvioinnin mukaan. Lapsiryhmässä tehtävien pedagogisten suunnitelmien 

perustana ovat lapsikohtaiset suunnitelmat. Myös ryhmätason suunnitelmat ovat eläviä ja ne 

muokkaantuvat toiminnan etenemisen ja jatkuvan arvioinnin myötä. Toteutunutta toimintaa ja 

lapsen edistymistä arvioidaan vielä toimintakauden lopuksi käytävässä keskustelussa. Tämä 

arviointi on perustana seuraavalle toimintakaudelle. (Heikka et al. 2009, 7-11.)  
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Anna-Maija Puroila havaitsi vuonna 2002 väitöskirjatutkimuksessaan, että hänen tutkimissaan 

päiväkodeissa työntekijöiden suunnittelua koskevat ajattelu- ja toimintatavat olivat ristiriidassa 

keskenään. Siinä, miten tärkeänä suunnittelua pidettiin, oli tutkimuspäiväkotien välillä eroja. Osa 

varhaiskasvattajista näki suunnittelutyön olevan spontaania, tilannekohtaista reagoimista lasten 

aloitteisiin. Toinen osa varhaiskasvattajista piti taas suunnittelua varhaiskasvatustyön keskeisenä 

lähtökohtana.  Myös siinä oli eroja, miten paljon suunnittelu kohdistui lapsiryhmään ja missä 

määrin se oli yksilöllistä. Monissa päiväkodeissa suunnittelu kohdistui enimmäkseen lapsiryhmän 

toiminnan suunnitteluun. Suunnittelu ei kohdistunut lasten yksilöllisiin kasvu- ja 

oppimisprosesseihin, vaan se rakentui keskus- tai sisältöaiheiden ympärille. 

Sisältöaluesuunnittelulla tarkoitetaan sitä, että eri päiville suunnitellaan kasvun ja oppimisen eri 

osa-alueisiin liittyvää toimintaa, esimerkiksi liikuntapäivä, käden töiden päivä jne. ja 

keskusaihesuunnittelu rakentuu jonkin teeman, keskusaiheen ympärille. Joissain päiväkodeissa 

suunnittelu painottui lasten oppimisen systemaattiseen havainnointiin ja seurantaan, 

oppimisympäristön suunnitteluun, yksilölliseen suunnitteluun ja projektisuunnitteluun. 

Suunnitteluun osallistuivat ensisijaisesti varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Spontaania toimintaa 

painottavissa päiväkodeissa lapset itse saivat suunnitella toimintonsa ilman aikuisen väliin 

tulemista. Toisessa ääripäässä olivat päiväkodit, joissa lasten toiminta näyttäytyi suunnittelun 

kohteena ja suunnittelijoina olivat varhaiskasvattajat, eivätkä lapset osallistuneet suunnitteluun 

ollenkaan. Myös sellaisia päiväkoteja oli, joissa lapset ja aikuiset suunnittelivat toimintaa yhdessä. 

Tutkimuspäiväkodeissa vanhemmat olivat lastensa oppimiseen liittyvissä keskusteluissa mukana 

varsin vähän. Vanhemmilla oli lähinnä mahdollisuus esittää toiveita lapsensa päivälepokäytäntöihin 

ja näitä toiveita myös otettiin huomioon päiväkodin arjessa. (Puroila 2002, 71-74.) Näiden kirjavien 

suunnittelukäytäntöjen keskellä suomalaiset päiväkodit ovat lähteneet työstämään 

varhaiskasvatussuunnitelmiaan.  

 

Varhaiskasvatuksen kentällä vallitseviin kirjaviin pedagogisen suunnittelun käytäntöihin viitaten, 

on valtakunnalliselle Varhaiskasvatussuunnitelman perusteille ollut tarvetta. Asiakirja kehystää 

kyllä varhaiskasvatustyön suunnittelua, mutta se jättää kuitenkin useita kysymyksiä joko avoimiksi 

tai paikallisesti ratkaistaviksi. Puroila tarkastelee varhaiskasvatuksen suunnittelua useiden eri 

ulottuvuuksien kautta. Pedagoginen vs. hallinnollis-taloudellinen suunnittelu – ulottuvuuden kautta 

tarkasteltuna varhaiskasvatuksen alueella toteutetaan sekä sisällöllistä, että myös hallinnollis-

taloudellista suunnittelua. Suunnittelussa voidaan erottaa myös strateginen ja operatiivinen – 
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ulottuvuus. Strategisen suunnittelun painopiste on pitkän tähtäimen suunnitelmissa, kun taas 

operatiivinen suunnittelu kohdistuu nykyhetken tai lähitulevaisuuden kysymyksiin ja toimintoihin. 

Varhaiskasvatuksen suunnittelussa laadunhallinnan strategioihin on kirjattu varhaiskasvatuksen 

arvopohjaa ja toiminta-ajatusta koskevia pohdintoja. Työyksiköissä tehtävää konkreettisella tasolla 

suunniteltua käytännön kasvatustoimintaa voidaan pitää  operatiivisena suunnitteluna.  (Puroila 

2006, 6-7.)  

 

Varhaiskasvatussuunnitelmatyötä voidaan tarkastella myös suunnitelma produktina vs. suunnittelu 

prosessina – ulottuvuudella. Suunnittelutyön tavoitteena voi olla vain valmiin tuotteen, 

varhaiskasvatussuunnitelman, tekeminen tehokkaasti ja nopeasti, mahdollisimman vähällä vaivalla. 

Tämänkaltaisen suunnittelutyön ei voida olettaa johtavan kovin merkittäviin kasvattajien 

oivalluksiin tai kasvatustyön laadullisiin muutoksiin. Silloin, kun suunnitteluprosessi nähdään 

itsessään merkityksellisenä, liikutaan aivan toisenlaisella vaativuustasolla. Suunnitelmaa pidetään 

tärkeänä ja sillä on merkitystä myös valmistumisen jälkeen. Suunnitteluprosessi on mahdollisuus 

pureutua aivan tärkeisiin ydinkysymyksiin ja reflektoida olemassa olevia käytäntöjä luoden uusia 

kehittämis- ja muutostavoitteita. Tällaisen prosessin tavoitteena on selkiyttää eri osapuolten 

käsityksiä varhaiskasvatustyöstä ja näin suunnitelma oikeasti jäsentää ja suuntaa käytännöntyötä. 

(mt., 7.) Tähän tutkimukseen osallistuneessa päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma tehtiin 

yhteisöllisen suunnitteluprosessin avulla (Nummenmaa et al. 2007).  Suunnitelman toteuttamiseen 

sitoudutaankin parhaiten silloin, kun sen sisältöön ollaan itse oltu vaikuttamassa. Jos suunnitelmia 

tehdään johdon tai vain pienen ryhmän toimesta, jää sen sisältö ja merkitys käytännön 

työntekijöiden arjesta etäälle. Näin voi käydä myös silloin, jos varhaiskasvatuksen suunnittelu 

nähdään ainoastaan ammattilaisten reviirille kuuluvana asiana. Toki keskeinen vastuu 

varhaiskasvatussuunnitelmatyöstä on ammattilaisilla. Prosessi on kuitenkin parhaimmillaan, kun se 

osallistaa sekä vanhemmat, että työntekijät jäsentämään yhdessä tulevaisuutta, tekemään valintoja ja 

miettimään eri vaihtoehtoja. Myös lasten ääni voidaan saada kuuluviin 

varhaiskasvatussuunnitelmissa ja eri sidosryhmien ja päättäjien osuutta 

varhaiskasvatussuunnitelman syntymiseen on myös syytä pohtia. Näin suunnittelua voidaan siis 

tarkastella ammattilaislähtöinen vs. osallistava suunnittelu – ulottuvuudella. (Puroila 2006, 7.)  
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Varhaiskasvatuksen suunnittelu on aina tulevaisuuteen suuntaavaa toimintaa. staattinen vs. 

dynaaminen suunnitelma – ulottuvuudella suunnittelua tarkasteltaessa voidaan ajatella, että 

staattinen suunnitelma legitimoi yksikön tai kunnan varhaiskasvatuksen nykytilan, mutta ei sisällä 

muutos- ja kehittymistavoitteita. Tällöin varhaiskasvatustoiminta jatkuu tulevaisuudessa entisillä 

toimintatavoilla, ilman kehittävää muutosta. Dynaaminen varhaiskasvatussuunnitelma puolestaan 

on innovatiivinen ja se perustuu tulevaisuuden visiointiin ja ennakointiin sekä sisältää vahvan 

kehittämisnäkökulman. (mt.,7.)  

 

Suunnittelun tarkoituksena on yleensä edistää työn toteuttamista. Suunnitelma auttaa pääsemään 

parempiin lopputuloksiin ja toimimaan tehokkaammin. Puroila pohtii, ovatko 

varhaiskasvatussuunnitelmat suunnittelu vs. suunnitelman toteutuminen käytännössä – 

ulottuvuudella tarkasteltuna todellakin tällaisia tehokkaampaan ja suunnitelmallisempaan 

toimintaan käytännössä ohjaavia asiakirjoja, vai käykö niille samalla tavalla kuin useille 

suunnitteluasiakirjoille on käynyt, eli ne jäävät työntekijöiden ja asiakkaiden ulottumattomiin, 

eivätkä elä käytännössä? Valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelee 

nämä suunnitelmat kuitenkin kunnallisen ohjauksen välineeksi ja henkilöstön työvälineeksi. (mt.,7-

8.) Kuten aiemmin todettiin, voidaan osallistamisen avulla saada aikaiseksi todellista sitoutumista 

suunnitelman toteuttamiseen. Voidaankin ajatella, että koko henkilöstön osallistava 

varhaiskasvatussuunnitelman laatimisprosessi auttaa sitoutumisen kautta myös suunnitelman 

siirtämisessä käytännön tasolle.  

 

3.3 Moniammatillinen päiväkotiyhteisö – suunnittelun haaste vai voimavara? 

 

Päiväkodin yksittäinen ammattilainen viettää ison osan ajastaan moniammatillisessa 

kasvattajatiimissä (Karila & Kupila 2010, 45). Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä. Tämän ryhmän jäsenet 

omaavat toisiaan täydentäviä taitoja ja he ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään sekä yhteisesti 

jaettuihin suoritustavoitteisiin ja toimintamalliin. Tiimin jäsenet pitävät itseään yhteisvastuussa 

suorituksistaan. (Katzenbach & Smith 1998, 60.) Toimivalla tiimillä on kyky tunnistaa jäsentensä 

osaaminen ja toisiaan täydentävät taidot, sekä hyödyntää niitä yhteisen päämäärän ja parhaan 

lopputuloksen aikaansaamiseksi (Katzenbach 1998,114). Päiväkodissa kasvattajatiimin toiminnalla, 
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sen laadulla ja yksilön asemalla tiimissä on olennainen merkitys ammattilaisen työidentiteetin 

muodostumiselle. (Karila & Kupila 2010, 45.) Ryhmä merkitsee yksilölle persoonallisuuden ja 

minän kehittymistä yhteenkuuluvuuden kautta. Jotta työorganisaatiossa oleva ryhmä voi toimia, 

tulee sen jäsenillä olla selkeä kuva ryhmän tehtävästä ja päämäärästä. (Mäntylä 2002, 42.) 

 

Tässä tutkielmassa moniammatillisella yhteisöllä tarkoitetaan eri ammattiryhmiin kuuluvien 

asiantuntijoiden yhteistyötä ja moniammatillista tiimityöskentelyä. Suunnittelu- ja arviointitilanteet 

moniammatillisessa ryhmässä ovat parhaimmillaan sellaisia tilanteita, joissa kaikkien ryhmän 

jäsenten erityisosaaminen ja yhteinen osaaminen saadaan käyttöön. Arjen tilanteissa erilaisten 

toimintojen käytännön toteutuksesta vastaavat työntekijät saavat tukea siitä, että koko 

moniammatillisen ryhmän yhteistä osaamista hyödynnetään kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 

suunnittelussa. (Karila & Nummenmaa 2001, 3,35.)  

 

Yhteisöllisen suunnittelun haasteena päiväkotiyhteisössä saattaa olla se, että teoreettisia lähtökohtia 

suunnittelun ymmärtämiselle tulee heikosti esiin muiden päiväkodissa työskentelevien 

henkilöstöryhmien kuin lastentarhanopettajien koulutuksessa. Eri ammattiryhmien erityisosaamisen, 

sekä tähän liittyvien vastuiden ja velvoitteiden tunnistaminen sekä yhteisen osaamisen kehittäminen 

on ollut myös päiväkodeissa ongelmallista. (Nummenmaa et al. 2007,8,21). Päiväkotien sisäinen 

työnjako vaihtelee paljon. Osassa päiväkodeista työnjaon perusteena ovat ammattiryhmien erilaiset 

koulutustaustat ja niiden perusteella muotoutuneet työtehtävät. Tällaisessa päiväkodissa 

lastentarhanopettajan tehtävänä on vastata päiväkodin kasvatus- ja opetustyöstä ja muihin 

ammattiryhmiin kuuluvat henkilökunnan jäsenet ovat tässä työskentelyssä mukana, joko niin, että 

he osallistuvat ohjaukseen tai he hoitavat lähinnä yllättäen eteen tulevia tehtäviä. Työtehtävät 

voidaan jakaa myös tasapuolisesti henkilöstön kesken riippumatta koulutustaustasta. Käytännössä 

tämä tarkoittaa usein sitä, että tehtävät on jaettu työvuorojen mukaan niin, että tietyt tehtävät 

kuuluvat tietyssä vuorossa olevalle henkilölle. Myös erilaisiin henkilökohtaisiin valmiuksiin 

(esimerkiksi musiikin tai kuvataiteiden osaamiseen) liittyvät seikat saattavat olla päiväkodin 

työtehtävien jaon perusteena. (Karila 1997, 60-61.) 
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Päiväkotien moniammatillisissa yhteisöissä työskentelee hyvin heterogeeninen joukko eri 

ammattikuntia, joiden asiantuntijuus painottuu varhaiskasvatuksen näkökulmasta eri tavoin. 

Erilainen koulutustausta on näkynyt päiväkotiyhteisöissä epävarmuutena eri ammattiryhmien 

osaamisen vahvuuksista ja niihin sopivista työtehtävistä. Myös koulutusmuutokset ovat lisänneet 

epävarmuutta eri ammattiryhmien ydinosaamisesta. Lastentarhanopettajien koulutus on muuttunut 

opistoasteen koulutuksesta yliopistoihin ja sosiaalikasvattajakoulutus on muuttunut sosiaalialan 

ammattikorkeakoulututkinnoksi. Lastenhoitajakoulutus on muuttunut ensin 

päivähoitajakoulutukseksi ja nykyään heitä koulutetaan lähihoitajiksi. Päiväkodeissa saattaa 

työskennellä myös sellaisia työntekijöitä, joilla ei ole lainkaan päivähoitoalan koulutusta. (Karila & 

Nummenmaa 2001, 40-41.) Tällaiset työelämän nopeat muutokset ovat haaste päiväkotityössä. 

Muodollinen koulutus antaakin tänä päivänä vain osan siitä ammattitaidosta ja osaamisesta, jota 

työssä tarvitaan. Ammattitaito kehittyy työelämässä ja työssä oppimisella on iso merkitys. Tietoa 

tulee jatkuvasti lisää ja olosuhteet muuttuvat. Osaamista ei siis voida ajatella muuttumattomana 

ominaisuutena, kun aikaisemmin omaksuttu tieto vanhenee nopeasti. Organisaation toimivuuden 

kannalta on tärkeää, että osaamista kehitetään jatkuvasti. (Nummenmaa 2011, 88.) 

 

Perustehtävää tarkastelemalla työyhteisön eri ammattiryhmien edustajat löytävät yksikkönsä 

yhteisen työn kohteen. Työprosessien jäsentäminen voi olla yksi keinon hahmottaa eri 

ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden roolia saman perustehtävän hoitamisessa. Aiheesta 

keskusteleminen saattaa olla kuitenkin hankalaa, jos työyhteisössä koetaan, että jotain 

ammattiryhmää arvostetaan toista enemmän. Sosiaalisen oppimisen ja kollektiivisen 

tiedonrakentamisen edellytys on luottamuksellinen ja arvostava työkulttuuri. Tällaisen työkulttuurin 

luomisessa on johtajalla suuri rooli. (Seppänen-Järvelä 2009,41.) 

 

Päiväkodissa työssä oppimisen ja moniammatillisen osaamisen kehittämisen lähtökohtana on 

yhteisesti jaettu näkemys perustehtävästä ja toiminnan tavoitteista sekä arvoista. Myös 

samansuuntainen ihmiskäsitys on tärkeä lähtökohta. Asetettu tavoite moniammatillisen osaamisen 

kehittämiselle päiväkodissa voi olla se, että yhdessä kehitetään moniammatillisissa tiimeissä 

yhteisiä käytäntöjä, joilla tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä työntekijöiden kykyä ratkaista 

luovasti ongelmia. Näin tiimeissä opitaan tunnistamaan toinen toistensa osaamista sekä jakamaan 
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keskenään tietoa ja osaamistaan tiimin jäsenten kanssa. Samalla luodaan uutta tietoa ja osaamista. 

(Nummenmaa et al. 2007, 40-41.)  

 

Päiväkodin moniammatilliset tiimit sisältävät valtavan määrän hiljaista tietoa. Hiljaiseen tietoon 

sisältyy kaikki henkilön omaama geneettinen, ruumiillinen, intuitiivinen, myyttinen, arkkityyppinen 

ja kokemusperäinen tieto, jollaista ei voida ilmaista verbaalisin käsittein. (Koivunen 1997,78-79.) 

Polanyin hiljaisen tietämisen teoriassa tiedon keskeinen käsite on traditio, joka kuvaa tiedon 

siirtämistä sosiaalisessa kontekstissa. Yksilön henkilökohtainen tieto ei sisällä pelkästään hänen 

subjektiivista tietoaan, vaan se pitää sisällään paljon myös kollektiivista hiljaista tietoa. (mt., 83-

84.) Sanalla hiljainen viitataan siihen, että se ei nouse helposti näkyviin, eikä tällaisen osaamisen 

haltija usein itsekään tunnista sitä. Hiljaisen tiedon esille saaminen on haasteellista. Jonkun pitää 

huomata se. Esimiehellä on tällaisen tiedon ja osaamisen tunnistamisessa keskeinen rooli. Myös 

hiljaisen tiedon haltijan pitäisi itse tunnistaa osaamisensa ja hänen tulisi rohkeasti jakaa se yhteisön 

muiden jäsenten kanssa. Turvalliseksi koetussa ympäristössä ja tilanteessa tämä on mahdollista. 

Hiljaisen tiedon esille tuominen ei onnistu ilman reflektiokykyä ja oikeita käsitteitä. Myös hyvä 

työilmapiiri auttaa hiljaisen tiedon esillepääsyssä. (Viitala 2005,132-133.)  

 

Kun päiväkodeissa työstetään yksikkökohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia, on oman osaamisen ja 

ajatusten esille tuominen ja sanoiksi pukeminen välttämätöntä. Myös hiljainen tieto pitää tehdä 

näkyväksi. (Karila 2001, 279.) Varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen yhteisöllisen 

suunnitteluprosessin kautta haastaakin päiväkodin moniammatillista henkilökuntaa käymään 

yhteisiä keskusteluja. Nämä yhteistä kieltä rakentavat keskustelut ja pohdinnat toimivat keskeisinä 

oppimisen paikkoina. Kun moniammatillinen työyhteisö onnistuu muodostamaan yhteisen kielen, 

lisääntyy tämän yhteisön jäsenten yhteinen ymmärrys työhön keskeisesti liittyvistä tekijöistä. 

Kommunikaatio helpottuu, asiat tulevat ymmärrettäviksi ja ne on helpompi sisäistää, kun käytetty 

kieli on yhteisesti jaettua. Yhteinen työskentelyprosessi myös sitouttaa koko henkilöstön prosessiin. 

Yhteisiin keskusteluihin ja pohdintoihin on helpompi osallistua, kun osallisuuden kokemus on sama 

ja kaikki jäsenet ovat prosessiin sitoutuneita. (Nummenmaa et al. 2007, 120-121.) Jotta 

moniammatillinen tiimityöskentely olisi laadukasta, tulee tällaisten keskustelujen ja 

merkitysneuvottelujen olla säännöllisiä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että säännöllisille 

tiimipalavereille on järjestetty aikaa. (Karila 2011, 80.)  



Käsillä oleva tutkimus liittyy Karilan ja Nummenmaan projektiin, jonka tutkimuskohteena oli 

moniammatillisen työyhteisön työkulttuuri ja työssä oppimisen kehittäminen ongelmaperustaista 

oppimista hyödyntämällä. Projektissa mukana olleessa päiväkodissa tehtiin 

varhaiskasvatussuunnitelma koko moniammatillisen yhteisön voimin. Seuraava kuvio syntyi, kun 

henkilökunnalta kysyttiin varhaiskasvatussuunnitelman yhteisölliseen työstämiseen liittyviä 

oppimiskokemuksia.  

 

 

KUVIO 1. Varhaiskasvatussuunnitelma yhteisöllisenä oppimisprosessina. (Nummenmaa et al. 2007, 120.) 
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4 PÄIVÄKODIN SUUNNITTELUKULTTUURI TUTKIMUSKOHTEENA 

 

Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat kahden päiväkotiryhmän suunnittelukäytännöt ja 

niiden mahdolliset muutokset yhteisöllisen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin myötä. Koska 

suunnittelukäytännöt ja niihin liittyvät käsitykset ja uskomukset sekä tapa puhua suunnittelusta 

ilmentävät päiväkodin suunnittelukulttuuria, perehdytään tässä luvussa kulttuurin käsitteeseen ja 

päiväkodin toimintakulttuurin erilaisiin kenttiin. 

 

4.1 Kulttuurin tasot 

 

Jokainen sosiaalinen yhteisö, jollainen myös päiväkoti on, pitää sisällään omanlaisensa kulttuurin 

(Nummenmaa et al. 2007,28). Yhteisön kulttuuri ilmenee yhteisön jäsenten toiminnassa, ajattelussa 

ja heidän yhdessä luomissaan tuotteissa. (Nummenmaa 2006, 19.)  

 

Scheinin (1987) mukaan kulttuuria tulisi tarkastella jonkin vakiintuneen sosiaalisen yksikön 

ominaisuutena. Organisaation kulttuurin syntyyn vaikuttavat tietyillä ihmisillä olevat yhteiset 

kokemukset, jotka ovat vaikuttamassa heidän maailmankuvaansa ja tapaansa ymmärtää tapahtumia 

sekä ratkaista ongelmia. Yhteinen näkemys ympäröivästä maailmasta voi syntyä, jos ryhmä on 

toiminut suhteellisen kauan yhdessä ja oppinut ratkaisemaan ongelmia samalla tavalla. Ryhmän 

yhteisen näkemyksen tulee olla riittävän pitkään toiminut, niin että se on muuttunut 

itsestäänselvyydeksi ja siirtynyt tiedostamattomalle tasolle. Näin ajatellen kulttuuri on 

ryhmäkokemuksen opittua tulosta. Kulttuurin voi löytää ainoastaan sieltä, missä on määriteltävissä 

olevia ryhmiä, joiden oma historia on pitkä.  (Schein 1987, 24-25.) 

 

Schein kuvaa kulttuuria kolmetasoisena järjestelmänä. Ensimmäinen taso on artefaktit, jotka ovat 

ihmistyön aikaansaannoksia. Tämä taso on kulttuurin näkyvin taso, jolle sijoittuvat artefaktit ja 

luomukset, ihmisen rakentama fyysinen ja sosiaalinen ympäristö. Tällä tasolla näkyy fyysinen tila, 

kirjoitettu ja puhuttu kieli, taiteelliset luomukset ja havaittavissa oleva ryhmän jäsenten 

käyttäytyminen. Kulttuurin tutkija pystyy havainnoimaan näitä asioita. (mt., 32.) 
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Toisella tasolla ovat arvot. Kaikenlainen kulttuurinen oppiminen heijastelee alun perin joltakulta 

peräisin olevia arvoja, jotka ilmoittavat sen, miten asioiden pitäisi olla vastakohtana sille, miten ne 

ovat. Arvojen muuttuessa jatkuvien käytännön onnistumisien kautta olettamuksiksi ja uskomuksiksi 

ne kokevat muodonmuutoksen. Arvot muuttuvat itsestäänselvyyksiksi ja niistä tulee vähitellen 

oletuksia ja ne siirtyvät pois tietoiselta tasolta. Organisaation tai ryhmän arvoista useimmat ovat 

kuitenkin selkeästi ilmaistuja, tietoisia arvoja, koska niillä on moraalinen ja normatiivinen tehtävä. 

Tällaiset arvot ohjaavat ryhmän toimintaa avaintilanteissa ja ne näkyvät myös käytännön tasolla. On 

myös sellaisia arvoja, jotka ovat olemassa lausuttuina, ilmaistuina arvoina, mutta ne eivät ole 

näkyvissä organisaation toiminnan tasolla. (mt., 33-35.) 

 

Kolmannelle kulttuurin tasolle sijoittuvat perusoletukset, jotka ovat ryhmän yhteisesti jakamia 

käsityksiä. Näillä käsityksillä on pitkä historia ja ne ovat ajan kuluessa muodostuneet ikään kuin 

itsestään selvyyksiksi ja siirtyneet tiedostamattomalle tasolle. Ne ohjaavat toimintaa piilevinä 

olettamuksina, jotka ohjaavat ryhmän jäsenten tapaa ajatella, tuntea ja havaita. Näiden teorioiden 

alueella uudelleen oppiminen, perusoletusten esiin kaivaminen, uudelleen tutkiskelu ja niiden 

mahdollinen muuttaminen on hyvin vaikeaa, koska perusoletukset ovat vastaansanomattomia ja 

kiistattomia. (mt., 35-36.) 

 

4.2 Pedagoginen kulttuuri toimintakulttuurin osana 

 

Päiväkodin kulttuurista kenttää jäsennettäessä päiväkodin toimintakulttuuriin liitetään usein 

pedagogisen kulttuurin käsite. Pedagogiset käytännöt muodostuvat sellaisten käsitysten pohjalta, 

jotka koskevat lasta, lapsen kehitystä sekä oppimista. Päiväkodin pedagoginen kulttuuri liittyy 

päiväkodin työ- ja kasvatuskulttuuriin. Tärkeä ulottuvuus päiväkodin kulttuurisella kentällä on 

suunnittelukulttuuri, joka toimii keskeisenä välittävänä rakenteena työkulttuurin, pedagogisen 

kulttuurin sekä kasvatuskulttuurin välillä. (Nummenmaa et al. 2007, 31.) Suunnittelukulttuuri 

muodostuu päiväkodin ja sen yksittäisten tiimien suunnittelukäytännöistä. Suunnittelukäytäntöjä 

tarkastelemalla selviää: kuka suunnittelee, mitä suunnitellaan, miten suunnitellaan ja mikä merkitys 

suunnittelulle annetaan. (Karila & Nummenmaa 2011, 111-112.) Seuraava kuvio havainnollistaa 

näitä päiväkodin toimintakulttuurin erilaisia kenttiä. 



 

 
organisaatiokulttuuri 
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KUVIO 2. Moniammatillisen päiväkodin toimintakulttuurin erilaisia kenttiä. (Nummenmaa et al. 2007,32.) 

 

 

Päiväkodin toimintakulttuuri määrittää hyvin oleellisesti aikuisten tapoja suhtautua lasten 

toimintaan (Lehtinen 2000, 31). Koskinen (2003, 64) määrittelee toimintakulttuurin organisaatiossa 

vaikuttaviksi kulttuurisiksi tekijöiksi, joista muodostuu yhteistoiminnan kannalta riittävän 

yhtenäinen toimintamalli, jota toimijat yhteisössä toteuttavat käytännössä ja jota jatkuvasti pyritään 

siirtämään edelleen uusille yhteisöön tuleville toimijoille. Oppiminen uudistaa toimintakulttuuria. 

Toimintakulttuurin tulee olla salliva, jotta oppimista voi tapahtua ja toimintakulttuuri voi ainakin 

osaksi rakentua uudelleen. (mt., 65-66.)   

 

Yhteisön toimintakulttuuria koostavat yksilötasolla omaksutut arvot, käsitykset siitä, mikä on jotain 

toista arvokkaampaa, tavoittelemisen arvoista. Tämä prosessi on usein hiljainen ja tiedostamaton, 

eikä sitä ole helppo ilmaista sanallisesti. Taustalla vaikuttavilla hiljaisilla arvoilla ja 

maailmankuvalla on kuitenkin huomattava vaikutus. Ne ovat ohjaamassa päätöksentekoa, 

johtamista ja vuorovaikutusta. Arvot ja maailmankuva heijastuvat ilmapiirissä, motivaatiossa sekä 

käytännön toimintaa toteuttavissa valinnoissa. Toimintakulttuuri sisältää merkitykset, jotka luodaan 

organisaation sosiaalisessa todellisuudessa sekä yksilö- että yhteisötasolla. Näin syntyy opittu, 

todeksi koettu sosiaalinen tapa toimia yhteisessä ajassa ja tilassa. (mt., 68-70.) 
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Karila (1997) määrittelee lastentarhanopettajan asiantuntijuutta koskevassa tutkimuksessaan 

toimintakulttuurin työ-, kasvatus- ja opiskelukäytäntöjen kokonaisuudeksi, joka on tiettynä 

ajankohtana toimintaympäristölle ominainen. Hän on löytänyt tutkimuksessaan kolmenlaisia 

päiväkodin toimintakulttuureja. Innovatiiviselle toimintakulttuurille on tyypillistä tietoisuus omasta 

kasvatuksellisesta linjasta. Kasvatuksellista linjaa kehitetään jatkuvasti lapsilta, vanhemmilta ja 

ympäristöltä saadun palautteen perusteella. Innovatiivisessa kulttuurissa on tyypillistä keskustella 

paljon ja yhdessä kehittää ja uudistaa toimintaa. Tällainen toimintakulttuuri tarjoaa parhaat 

mahdollisuudet lasten toimijuuden toteutumiselle. Murroksessa oleva toimintakulttuuri on halukas 

muutokseen, mutta ajoittain kuitenkin palataan aiempiin toimintakäytäntöihin. Päiväkodissa saattaa 

ilmetä erilaisia toiminta-ajatuksia, eikä yhteistä linjaa ole olemassa. Tällainen päiväkoti tarvitsee 

tukea sekä kasvatuksellisiin että työkulttuurin uudistuksiin.  Muutosta karttavaa toimintakulttuuria 

luonnehtii puolestaan aiemmissa toimintakäytännöissä pitäytyminen ja muutosvastarinta. 

Vallitsevia käytäntöjä ei kyseenalaisteta. Kasvatuksen perusteista ja kasvatuskäytännöistä käytävä 

keskustelu on olematonta.  Nämä erilaiset toimintakulttuurit tulevat erityisen hyvin esille sellaisissa 

tilanteissa, joissa halutaan saada aikaan muutosta. Muutoksiin pyrkivä henkilö voi olla esimerkiksi 

päiväkotiin tuleva uusi työntekijä, joka oman asiantuntijuutensa kehittyessä haluaa muuttaa 

vallitsevia käytäntöjä. Tällöin toimintakulttuuri voi olla joko asiantuntijuuden kehittymistä tukeva 

tai rajoittava seikka. (Karila 1997, 68-69.) 

 

Kavatuskulttuuri muodostuu päiväkodin kasvatuskäytäntöjen kokonaisuudesta. Keskeisiä 

kategorioita kasvatuskulttuurissa ovat päiväkodissa esiintyvät käsitykset kasvatuksen tavoitteista, 

käsitykset lapsen kasvusta ja kehittymisestä, oppimisesta ja opettamisesta. Päiväkodin toiminta-

ajatuksen hahmotus sekä eri ryhmien, kuten henkilökunnan, lasten ja vanhempien merkitys 

päiväkodin elämässä, on myös tärkeä kasvatuskulttuuria muovaava tekijä. Se, miten näitä käsityksiä 

toteutetaan kasvatuskäytännöissä (vuorovaikutus lasten kanssa, toiminnan organisointi 

kokonaisuudessaan) sekä yhteistyö- ja suunnittelukäytännöissä, ilmentää päiväkodille ominaista 

kasvatuskulttuuria. Vanhempien ja päiväkodin yhteistyötä voidaan hahmottaa eri tavoilla. Silloin 

kuin henkilöstö tulkitsee, ettei vanhempia kiinnosta yhteistyö päiväkodin kanssa, voidaan 

yhteistyösuhdetta kuvata etäiseksi. Yhteistyö voidaan nähdä päiväkodissa myös vanhempien 

toiveiden toteuttamisena tai kiinteänä yhteistyösuhteena, jolloin vanhempia voidaan kuvata 

yhteistyökumppaneiksi. (mt., 63, 66-68.)  
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Päiväkodilla voi olla joko yksi yhtenäinen kasvatuskulttuuri tai päiväkodin sisällä voi olla useampia 

kasvatuskulttuureita niin, että jokaisella lapsiryhmällä on oma kasvatuskulttuurinsa. Karilan 

tutkimuksessa löytyi kaksi päiväkotia, joiden kasvatuskulttuuria voi pitää sisäisesti yhtenäisenä. 

Toinen näistä kasvatuskulttuureista oli aikuislähtöinen. Tässä kulttuurissa painotettiin sosialisaatiota 

kasvatuksen päämääränä. Keskeisiä kasvatuksen sisältöjä olivat aiempien sukupolvien 

kulttuuriperinteen siirtäminen ja hyvien tapojen opettaminen. Kasvatustoimintaa suunniteltiin 

aikuisen lähtökohdista. Aikuisen näkökulma painottui myös erilaisissa kasvatuksellisissa 

käytännöissä, kuten ruokailussa, pukeutumisessa ja leikkihetkissä. (mt., 67.) 

 

Lapsilähtöisessä kasvatuskulttuurissa näkyi myös painotuksena sosialisaatio. Tämän lisäksi se 

painotti voimakkaasti personalisaation näkökulmaa. Päiväkodissa, joka nähtiin lasten omana 

paikkana, organisoitiin kasvatustoiminta lasten omaa aktiivisuutta tukevaksi ja heidän 

personallisuuttaan kehittäväksi. Lapsilähtöisyys näkyi useissa kasvatuskäytännöissä. Myös 

suunnittelussa otettiin lasten näkökulma huomioon. (mt., 67.) 

 

Kasvatuskulttuuri voi näkyä myös siinä, miten päiväkodin fyysiset tilat on organisoitu. Karilan 

tutkimuksen aineistossa aikuislähtöisen kasvatuskulttuurin omaavassa päiväkodissa oli siistiä ja 

aikuiset olivat huolitellusti pukeutuneita. Lapsilähtöisyyttä painottavassa päiväkodissa oli lasten 

keskeneräisiä töitä ja leikkejä näkyvillä, eikä siisteyttä ja järjestystä pidetty ympäristön 

rakentamisen kriteerinä. (mt., 68.) 

 

4.3  Oppiminen käytäntöyhteisöissä 

 

Etienne Wengerin teoria tarjoaa käsitteitä, joilla voidaan analysoida suhteellisen pysyvän yhteisön 

toimintaa arjessa. Tämä teoria antaa välineitä ja käsitteitä tarkastella pedagogisessa yhteisössä 

tapahtuvaa kehitystyötä osallistumisen prosessien kautta tapahtuvana oppimisena. Wengerin 

mukaan pedagogisten yhteisöjen keskeinen käsite on oppiminen. Pedagogisilla toimilla, kuten 

opetussuunnitelmilla, on tavoitteena tuottaa, hallita, ohjata ja tehostaa oppimista. Wenger korostaa, 

että oppiminen on osa kaikkea elämää. (Wenger 1998, 8-9.) 
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Oppiminen on luonteeltaan sosiaalinen ilmiö. Tiedossa (knowledge) on kyse jonkin asian 

osaamisesta (competence) jossakin kontekstissa (kuten vaikka varhaiskasvatussunnitelman 

laatimisessa) ja tietämisessä (knowing) on kysymys osallistumisesta tähän  hankkeeseen (kuten 

varhaiskasvatussuunnitelmaprosessiin). Wengerin mukaan merkitykset (meaning) syntyvät 

oppimisen kautta. Oppimisessa on kyse juuri merkitysten muodostumisesta. Osallistumisella 

tarkoitetaan sekä toimimista ihmisten kanssa jossakin hankkeessa, että laajemmin osallistumista 

sosiaalisissa yhteisöissä ja identiteetin rakentumista suhteessa näihin yhteisöihin. (mt., 4-5.)  

 

Käytäntöyhteisöllä tarkoitetaan epävirallisia, dynaamisia yhteisöjä, joissa on monenlaisia 

sitoutuneita tapoja osallistua. Sitoutumisen aste on vaihteleva. Käytäntöyhteisöt rakentuvat arjessa 

ihan kaikkialla, kuten perheessä, koulussa ja työssä. Käytäntöyhteisöt ovat kiinteä osa päivittäistä 

elämäämme. Wenger pitää keskeisimpänä oppimisen edellytyksenä käytäntöyhteisön osallisuutta. 

(mt., 6-7.) 

 

Yksilöiden näkökulmasta käytäntöyhteisössä on kyse kiinnittymisestä ja toimimisesta tässä 

yhteisössä. Yksilöille käytäntöyhteisö merkitsee oman asiantuntijuuden vähittäistä syventymistä 

osallistumisen kautta sekä oman identiteetin luomista suhteessa yhteisöön. Käytäntöyhteisöjen 

näkökulmasta tulee mahdolliseksi uusien jäsenten varmistaminen ja käytäntöjen kehittäminen 

merkitysneuvottelujen kautta. Useita käytäntöyhteisöjä sisältävässä organisaatiossa osallistuminen 

tuottaa ja ylläpitää käytäntöyhteisöjen välisiä verkostoja. Tällä tavalla organisaatio tietää 

osaamisensa ja voi tulla tehokkaaksi ja arvokkaaksi organisaationa. (mt., 7-8) 

 

Käytäntöyhteisön kriteerit täyttyvät, kun yhteisöllä on 1. vastavuoroista toimintaa (mutual 

engagement), jolloin esimerkiksi käytäntöyhteisön jäsenet käyvät yhdessä, vastavuoroisessa 

toiminnassa, neuvotteluja toimintansa merkityksestä;  2. jokin yhteinen hanke (joint enterprise), 

joka pitää yhteisön kasassa ja 3. yhteinen, jaettu repertoaari  (shared repertoire). Repertoaarilla 

tarkoitetaan välineitä, sanoja, työkaluja, rutiineja, tapoja tehdä asioita, tarinoita, eleitä, symboleita ja 

toimintoja, joita on muodostunut yhteisön olemassaolon aikana. (Mt., 73, 77, 82-83.)  
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Merkitys on yksi keskeinen sosiaalisen oppimisen käsite. Merkitys liittyy prosessiin, jota Wenger 

kutsuu merkitysneuvotteluksi. Merkitysneuvottelu voi olla joko kielellistä tai nonverbaalia. Sen ei 

tarvitse pyrkiä yhteisymmärrykseen, mutta se voi olla myös sitä. Merkitysneuvottelu sisältää 

tulkinnan ja toiminnan. Se muuttaa tilanteita, joille annetaan merkityksiä ja vaikuttaa myös 

osallistujiin itseensä. Merkitysneuvottelujen dynaamisuus syntyy kahdesta rinnakkaisesta 

prosessista, joita ovat osallistuminen ja esineellistyminen. (Mt., 51-52.) Osallistumisella voidaan 

tämän tutkimuksen kontekstissa tarkoittaa varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan osallistumista. 

Yhteiseen suunnitteluprosessiin osallistumalla päiväkotiyhteisön jäsenet kehittävät 

suunnittelukäytäntöjään ja luovat uudenlaista suunnittelukulttuuria (Nummenmaa et. al 2007,49). 

Esineellistymisellä tarkoitetaan erilaisia prosesseja, joissa käytäntöyhteisöt tuottavat idealle jonkin 

ulkoisen, kommunikoitavan ja jähmettyneen muodon (Wenger 1998, 58). Tämän tutkimuksen 

kontekstissa esineellistyminen voi olla valmis varhaiskasvatussuunnitelma.  

 

Päiväkodin kasvattajayhteisöä voidaan kutsua käytäntöyhteisöksi, jonka toimintakulttuuri on 

syntynyt yhteisten neuvottelujen ja tavoitteiden tuloksena. Vähitellen tästä on syntynyt käytäntöjä, 

jotka heijastavat toimintojen tavoitteita ja näihin liittyviä sosiaalisia suhteita. Kun yhteisestä 

hankkeesta neuvotellaan ja sen parissa toimitaan, luodaan yhteistä ymmärrystä ja 

yhteenkuuluvuutta. Päiväkodin sisällä saattaa kuitenkin vallita useita erilaisia käytäntöyhteisöjä, 

jolla on aivan omat käytäntönsä. (Nummenmaa et al. 2007, 36-37.) 
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ  

 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvailla yhden keskisuuressa kaupungissa sijaitsevan keskisuuren 

päiväkodin kahden lapsiryhmän suunnittelukulttuuria ja sen muutosta vuosien 2005 ja 2008 

välisenä aikana. Täsmennetyt tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaisia suunnittelukäytänteitä päiväkodissa ja sen lapsiryhmissä (1-2 – vuotiaat ja 5-6 – 

vuotiaat) on ennen yhteisöllistä varhaiskasvatussuunnitelmaprosessia ja sen jälkeen? 

2. Millaisia uskomuksia ja käsityksiä henkilökunnalla on suunnittelusta ja sen merkityksestä 

varhaiskasvatuksessa ennen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessia ja sen jälkeen? 

3. Onko kahden lapsiryhmän suunnittelukulttuureissa tapahtunut muutosta yhteisöllisen 

varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin myötä ja mihin suuntaan mahdollista muutosta on 

tapahtunut? 

 

6 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

6.1 Tutkimuskohde 

 

Tämä tutkimus on osa laajempaa kvalitatiivista tapaustutkimusta. Tutkimukseen osallistunut  

päiväkoti oli mukana Karilan ja Nummenmaan (2005) kehittämishankkeessa. Kehittämistutkimus 

tehtiin päiväkotiyhteisössä, jota tutkittiin kahdesta näkökulmasta. Päiväkotia tutkittiin kasvattajien 

yhteisönä, jonka päiväkodissa työskentelevät aikuiset muodostavat. Tätä kasvattajien yhteisöä 

tutkittiin myös oppijoiden yhteisönä. Kehittämishankkeen laajoina tutkimustehtävinä olivat: Niiden 

työssä oppimisen kohteiden kuvaaminen, joita kasvattajien yhteisö kohtaa yhteisessä 

varhaiskasvatussuunnitelmatyössään ja toiseksi tehtävänä oli analysoida kyseisen yhteisön 

yksilöllisiä ja yhteisiä työssä oppimisen prosesseja. (Nummenmaa et al. 2007, 65-66.)  

 

 

Kyseinen päiväkoti on kooltaan keskisuuri ja se sijaitsee eräässä keskisuuressa kaupungissa. 



25 

 

Kehittämishanke käynnistyi syksyllä 2004. Anne Wahlman teki pro gradu – tutkielman kyseisessä 

päiväkodissa osana Karilan ja Nummenmaan kehittämishanketta.  Wahlman selvitti 

tutkimuksessaan, millaisia suunnittelukäytäntöjä tutkimuspäiväkodissa ja sen kahdessa 

osastoryhmässä esiintyi ja millaisia käsityksiä ja uskomuksia kyseisen päiväkodin kahden 

osastoryhmän henkilökunnalla liittyi suunnitteluun, sekä mitä nämä seikat kertoivat näiden ryhmien 

suunnittelukulttuurista. Tämän tutkimuksen kohde valikoitui mielenkiinnosta sitä seikkaa kohtaan, 

onko kyseisen kehittämishankkeen tuloksena päiväkodin suunnittelukäytännöissä tapahtunut 

muutoksia. Kehittämisprosessin aikana tuotettu tieto on yleensä luonteeltaan hyvin käytännöllistä  

ja sen tehtävänä on tukea kehittämistä ( Toikko & Rantanen 2009, 113). 

 

Tutkimuksessa mukana ollut päiväkoti edusti moniammatillista työyhteisöä, kuten suomalaiset 

päiväkodit yleensäkin. Tutkimuksen kohteena olleen päiväkodin voidaankin katsoa edustavan 

tavallista suomalaista päiväkotityöyhteisöä. 

 

6.2 Kvalitatiivinen tapaustutkimus 

 

Tutkimus on tehty kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin. Sen, millaista aineistoa kannattaa kerätä 

ja millaista menetelmää aineiston analyysissä käyttää, voi määrätä teoreettinen viitekehys tai 

päinvastoin aineiston luonne voi asettaa rajat sille, millainen tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

voi olla ja millaisia metodeja voi käyttää. (Alasuutari 1999, 84.) Tässä tutkielmassa teoreettiseen 

viitekehykseen liittyvät ratkaisut ja tutkimusmetodit olivat osittain etukäteen määriteltyjä, koska 

tutkimuksen tarkoituksena oli mahdollisimman luotettavalla tavalla vertailla tuloksia aiheesta 

aiemmin tehtyyn tutkielmaan.  

 

 

Kvalitatiiviselle aineistolle on ominaista rikas ilmaisu, monitasoisuus ja kompleksisuus. 

Kvalitatiivinen aineisto on moniuloitteista kuin elämä itse, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

aineiston tulisi koostua autenttisista tilanteista tai dokumenteista, eli asioista jotka olisivat olemassa 

vaikkei tutkimusta tehtäisikään. Aineistoa voidaan tuottaa tilanteissa, jotka ovat varta vasten 

tutkimusta varten järjestettyjä. Aineisto koostuu raporteista, jotka dokumentoivat tutkimustilanteet 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kun käytetään esimerkiksi haastattelumenetelmää, muistiin ei 

merkitä vain vastauksia ennalta sovittuihin, kaikille haastateltaville esitettäviin kysymyksiin, vaan 
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myös sanatarkasti se, missä muodossa haastattelija kysymyksensä esittää. (mt., 84-85.) 

 

 

Kvalitatiivisen lomaketutkimuksen aineiston ja laadullisen aineiston välinen ero on se, että 

lomakeaineisto koostuu ilmiötä koskevista mittaustuloksista, kun taas laadullinen aineisto koostuu 

näytteistä. Laadullinen aineisto on pala tutkittavaa maailmaa. Vaikka tuota palaa ei saadakaan 

kaikkine särmineen tutkijan pöydälle mahtumaan, on se kooltaan tiivistettynäkin avoin 

monenlaisille tarkasteluille. Kvalitatiivinen aineisto on näyte tutkimuksen kohteena olevasta 

kielestä ja kulttuurista. (mt., 87-88.) Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on 

suunnittelukulttuuri ja tästä syystä sitä on luonnollista tutkia kvalitatiivisen tutkimuksen 

menetelmillä. Tässä tutkimuksessa ei ole mielenkiinnonkohteena vain suunnittelun määrä vaan 

erityisesti sen laatu.  

 

 

Käsillä oleva tutkielma on tarkemmin määriteltynä kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tässä 

tutkimuksessa on kaksi tapausta, eli kaksi lapsiryhmää, joiden suunnittelukäytännöistä ja näiden 

käytäntöjen mahdollisesta muutoksesta ollaan kiinnostuneita. Laadullista tutkimusta tehdessään 

tutkija ei voi lyödä etukäteen lukkoon tutkimusprosessin yksityiskohtia. Tällainen tutkimus pitää 

tärkeänä käytännön kentässä karttunutta kokemusperäistä tietoa. Se tutkii ilmiöitä niiden omissa 

konteksteissaan.  Kvantitatiivinen, eli määrällinen tutkimus taas pyrkii muuttamaan tutkittavat 

ilmiöt määrälliseen muotoon. Tutkittavasta ilmiöstä voidaan tehdä etukäteisoletuksia. (Munter & 

Siren-Tiusanen 1999, 182, 179 - 180.) Laadulliselle tutkimukselle on ominaista myös katsoa ilmiötä 

monelta kantilta. Laadulliselle tutkimukselle on luonteenomaista kerätä sellaista aineistoa, joka 

mahdollistaa monenlaiset tarkastelut. Laadulliselle aineistolle on ominaista monitasoisuus, 

kompleksisuus ja ilmaisullinen rikkaus. Lomakeaineisto koostuu mittaustuloksista, jotka koskevat 

tutkittavaa ilmiötä, kun laadullinen aineisto taas koostuu näytteitä; se on pala tutkittavaa maailmaa.  

(Alasuutari 1994, 74 - 76.) 

 

Sanaa tapaus voidaan käyttää, kun puhutaan ihmisestä, ihmisjoukosta, yhteisöstä, laitoksesta, 

jostakin tapahtumasta tai laajemmasta ilmiöstä. Tapaus on yleensä jollain tapaa muista erottuva. Se 

voi olla sitä joko kielteisesti tai myönteisesti. Tapaus voi olla myös aivan tavallinen, tyypillinen 

arkielämän tapahtuma. Tämän tutkimuksen kohteena oleva päiväkoti on tyypillinen suomalainen 

päiväkoti. Tavoitteet ja toteutus vaihtelevat luonnollisesti eri tapaustutkimuksissa. 
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Tapaustutkimukselle on kuitenkin aina tyypillistä monilla eri tavoilla hankittujen tietojen koonti 

tutkittavasta tapauksesta. Tapaustutkimus kohdistuu nykyhetkeen ja se tapahtuu todellisessa 

tilanteessa, joka ei ole keinotekoisesti järjestettävissä kokeelliseksi asetelmaksi. Useat määritelmät 

painottavat myös sitä, että tapaus on tietty rajallinen kokonaisuus. Kvalitatiivinen tapaustutkimus on 

kuvailevaa tutkimusta ja siinä pyritään löytämään ilmiölle myös selityksiä.  (Syrjälä 1994, 10 - 11.)  

Tapaustutkimuksessa tutkittava kohde määräytyy monista tekijöitä. Tutkijan oma kiinnostus jotain 

ongelmaa, tapahtumaa tai ihmisryhmää kohtaan voi olla ohjaava tekijä tutkimuksen kohdetta 

valittaessa. Tällöin tutkija itse valitsee tutkimuskohteensa. Tämä on yleistä toimintatutkimuksessa ja 

etnografisessa tapaustutkimuksessa. Tutkija voi etsiä itselleen tutkimuskohdetta myös asettamalla 

joitakin kriteerejä kohteelle ja yrittää tämän jälkeen houkutella vapaaehtoisia osallistujia 

tutkimuksen kohteeksi. Myös tutkimuskohde voi etsiä tutkijaa ja tilata hänet paikalle tarvitessaan 

apua jonkin ohjelman toteuttamisessa tai evaluaation suorittamisessa. (mt., 22 – 23.)  

 

6.3 Tutkimuksen käytännön toteutus ja haastattelu tiedonhankintamenetelmänä 

 

Tutkimuksen toteutus lähti liikkeelle päiväkodin henkilökunnan tapaamisella päiväkodin 

viikkopalaverissa helmikuun alussa 2008. Tässä tapaamisessa sovittiin siitä, että tulen 

haastattelemaan kahden osastoryhmän henkilökuntaan kuuluvia työntekijöitä. Haastattelujen 

ajankohta sovittiin sitten vielä tarkemmin sähköpostin välityksellä. Kävin päiväkodilla helmikuussa 

tekemässä yhteensä kuusi yksilöhaastattelua neljän päivän aikana.  

 

Kun halutaan tietää, mitä joku ajattelee jostakin asiasta, on kaikkein yksinkertaisinta ja monesti 

myös tehokkainta kysyä sitä häneltä. Haastattelu on eräänlainen keskustelu, joka tapahtuu kuitenkin 

tutkijan aloitteesta ja usein myös tutkijan ehdoilla, mutta jossa tutkija pyrkii vuorovaikutuksessa 

selvittämään haastateltavalta häntä kiinostavat asiat, tai ainakin ne, jotka kuuluvat tutkimuksen 

aihepiiriin. (Eskola&Vastamäki 2007, 25-26.) Ruusuvuoren ja Tiittulan mukaan tutkimushaastattelu 

rakennetaan pohjimmiltaan samoilla keinoilla ja samoihin kasvokkaista vuorovaikutusta koskeviin 

oletuksiin nojaten kuin arkielämänkin keskustelut. Kaikissa keskustelutilanteissa kysymme 

kysymyksiä, teemme oletuksia, osoitamme ymmärtämistä ja välitämme kiinnostusta niillä tavoilla, 

jotka olemme omaksuneet kielenoppimisen yhteydessä kasvaessamme yhteisön jäseniksi. 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 22.) Viime aikoina ollaankin siirrytty perinteisestä kysymys-vastaus-
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haastattelutilanteesta usein keskustelunomaisempiin haastattelutilanteisiin. (Eskola & Vastamäki 

2007, 25-26.) 

 

Käsillä olevassa tutkimuksessa käytettiin tiedonhankintamenetelmänä teemahaastattelua. 

Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit on etukäteen määrätty. Kysymyksiä ei ole kuitenkaan 

muotoiltu ja järjestetty tarkasti, kuten strukturoidussa haastattelussa, jossa kysymysten muotoilu ja 

järjestys on kaikille sama ja myös vastausvaihtoehdot ovat valmiit. Teemahaastattelussa haastattelija 

varmistaa, että kaikki teema-alueet tulee käytyä haastattelun kuluessa läpi, mutta niiden järjestys ja 

laajuus vaihtelevat haastattelusta toiseen. (Eskola & Vastamäki 2007, 27.) Tutkimuksen aineisto on 

kerätty haastattelemalla päiväkodin kahden osastoryhmän henkilökuntaa. Haastattelut tehtiin 

rauhallisessa toimistotilassa ja kaikki haastattelut nauhoitettiin kasetille. Haastattelujen kesto 

vaihteli noin kahdestakymmenestä minuutista lähes tuntiin. Teemahaastattelun runko on miltei 

täysin sama, jota Anne Wahlman käytti pro gradu – tutkielmassaan hänen tutkiessaan näiden 

samojen lapsiryhmien suunnittelukulttuuria. Tässä tutkimuksessa on lisäksi kysytty haastateltavien 

kokemusta siitä, ovatko he kokeneet, että vuosien 2005 ja 2008 välillä olisi tapahtunut muutosta 

ryhmien suunnittelukäytännöissä tai henkilöstön ajattelussa koskien varhaiskasvatusta ja 

suunnittelua. Samoja kysymyksiä esittämällä haluttiin saada mahdollisimman vertailukelpoinen 

aineisto, jonka avulla olisi mahdollista tutkia, onko lapsiryhmien suunnittelukulttuurissa tapahtunut 

muutosta varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin ja varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottamisen 

myötä.  

 

6.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset 

 

Tutkimusaineiston analysoinnissa, julkaisemisessa ja käsittelyssä on aina huolehdittava siitä, ettei 

aineisto ole ulkopuolisten käsiinsä saatavissa. Tutkimuksen kohteen ja henkilöiden anonymiteetti on 

turvattava tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tämän tutkimuksen tulosten tarkastelussa ei ole käytetty 

henkilöiden nimiä, vaan ainoastaan ammattinimikkeitä. Myös lapsiryhmien nimet ovat keksittyjä ja 

ne ovat samat, joita Anne Wahlman omassa pro gradussaan käytti. Tieteellinen tutkimus tulee myös 

aina kuvata niin tarkasti, että se on toistettavissa. Tutkimukseen liittyvät kyselyt ja haastattelut tulee 

olla testattuja ja tarkkaan suunniteltuja. Tässä tutkimuksessa käytetty teemahaastattelurunko on 

ollut jo kertaalleen käytössä aiemmassa tähän työhön kiinteästi liittyvässä tutkimuksessa, joten tältä 
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osin testaamista ei ennen haastatteluja enää tapahtunut. Eettisesti raportoidussa tutkimuksessa on 

kiinnitettävä huomiota myös käytettävään kieleen. Tarkan kuvauksen lisäksi on tärkeää myös 

välttää tutkittavista henkilöistä puhuttaessa sellaisia kielellisiä ilmaisuja, jotka sisältävät 

stereotyyppisiä tai jollain tapaa kielteisiä merkityksiä. Tekstistä on tätä vastoin hyvä välittyä 

tutkittavien henkilöiden arvostus. (Ruoppila 1999, 41-45.) 

 

Tässä tutkimuksessa yhtenä eettisenäkin haasteena oli tutkimuksen tulosten vertaileminen aiheesta 

aikaisemmin tehtyyn tutkielmaan. Tutkimusraportin kirjoittamisen alkumetreiltä saakka oli 

ratkaistava kysymyksiä siihen liittyen, miltä osin teoreettiset käsitteet ja jopa tutkimuksen 

rakenteellinen eteneminen oli tutkimuksen lähtökohdista ajatellen mielekästä pitää samankaltaisena 

kuin Anne Wahlmanin tutkielmassa. Koska tutkimusten tuloksia oli tarkoitus vertailla, päädyttiin 

siihen, että on mielekästä käyttää suurelta osin samoja käsitteitä kuitenkin käsillä olevan 

tutkimuksen muutosnäkökulma huomioiden.  

 

Tuomen ja Sarajärven (2006) mukaan tutkimuksen eettiset ratkaisut kulkevat käsi kädessä 

tutkimuksen uskottavuuden kanssa. Tutkimus on uskottava, jos sen tekemisessä on noudatettu 

hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvää tieteellistä käytäntöä on mm. riittävä viittaaminen aikaisempiin 

tutkimustuloksiin, tutkimustulosten ja –menetelmien huolellinen raportointi, tulosten tarkka 

kirjaaminen ja säilyttäminen. Tutkimuksen tekijä, tutkimusryhmä ja tutkimusyksikön johtaja ovat  

vastuussa hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta ja tutkimuksen rehellisyydestä. (mt., 129-

130.) Eskolan & Suorannan (1998, 212) mukaan uskottavuus on sitä, että tutkija varmistaa 

käsitystensä ja tulkintansa olevan yhtenäinen tutkittavien käsitysten kanssa.  

 

Tutkimuksen luotettavuudesta puhuttaessa käytetään reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä. 

Reliaabeli tutkimus ei sisällä ristiriitaisuuksia. Validin tutkimuksen teoreettiset ja käsitteelliset 

määrittelyt ovat sopusoinnussa keskenään. Tutkimus on ulkoisesti validi, kun sen tehtyjen 

tulkintojen ja johtopäätöksen sekä aineiston väliset suhteet ovat päteviä. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa luotettavuuden arviointiin liittyy se, että tutkija tunnustaa avoimesti 

subjektiviteettinsa ja sen, että hän on itse tutkimuksen keskeinen tutkimusväline. Luotettavuuden 

arvioinnin tuleekin koskea koko tutkimusprosessia. ( Eskola & Suoranta 1998, 211-212.) 
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Tätä tutkimusta varten haastatelluista kuudesta henkilöstä ainoastaan kaksi olivat samoja, joita Anne 

Wahlman haastatteli pro graduansa varten. Lapsiryhmien henkilökunta oli siis suurelta osin 

vaihtunut. Koska yhteisön kulttuurin voidaan kuitenkin ajatella olevan suhteellisen pysyvä ja 

hitaasti muuttuva, ei tällä seikalla luultavasti ole kuitenkaan suurta merkitystä tutkimuksen tulosten 

luotettavuuden kannalta. Kuten Karilan (1997) tutkimuksessa huomattiin, on päiväkodin olemassa 

olevalla toimintakulttuurilla merkitystä sille, voidaanko muutosta saada aikaan. Tämä tulee esille 

nimenomaan niissä tilanteissa, joissa esimerkiksi päiväkotiin tuleva uusi työntekijä pyrkii 

muutokseen toimintakäytänteissä. Muutoksen mahdollisuus riippuu siitä toimintakulttuurista, joka 

päiväkodille on pidemmän ajan kuluessa muodostunut. Tullessaan päiväkotiin, uusi työntekijä 

sosiaalistuu vallitseviin toimintakäytäntöihin. (mt., 68). 

 

Tämän tutkimuksen raportoinnissa on pyritty mahdollisimman tarkkaan kuvaamaan tutkimuksen 

tekemisen vaiheet. Tutkimusta tehtäessä on tiedostettu se, että tämän tutkimuksen tuloksia 

vertaillaan valmiiksi tulkittuun aineistoon. Kahden tutkimuksen tekijän ajattelun kulku ei voi 

koskaan olla täysin samalla tavalla etenevä. Tutkimusaineiston analyysiin toi haastetta myös 

aineiston keräämisen ja analyysin välillä kulunut pitkä aika. Haastattelutilanteen mieleen 

palauttaminen oli vaikeaa, jopa mahdotonta. Tällä seikalla on väistämättä merkitystä myös 

tutkimustulosten kannalta. Voi myös olla hyvä asia, että aineistoon on saanut etäisyyttä, eivätkä 

tilanteeseen liittyvät helposti väärääkin tulkintaa aikaansaavat ei-kielelliset seikat ole vaikuttaneet 

tuloksiin, vaan teksti on saanut puhua puolestaan. Tulosten tarkastelua koskevassa osiossa on 

käytetty runsaasti katkelmia litteroidusta haastatteluaineistosta, jotta lukija voisi itse varmistua 

johtopäätösten luotettavuudesta. Tutkimuksen tuloksista ei voida tehdä laajempia yleistyksiä, mutta 

niiden voidaan ajatella kuitenkin kuvaavan tyypillisen suomalaisen, keskisuuren kaupungin, 

keskisuuren päiväkodin suunnittelukäytäntöjä. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli kuvailla 

päiväkodin ja sen kahden lapsiryhmän suunnittelukulttuurin muutosta. Kulttuurin todelliseen 

luonteeseen sisälle pääseminen olisi kuitenkin kenties vaatinut syvällisempää ja 

kokonaisvaltaisempaa tutustumista kyseisen päiväkodin elämään. Katson kuitenkin, että 

haastattelujen kautta nousi esille tärkeimmät seikat liittyen henkilöstön ajatteluun ja käsityksiin, 

jotka heijastavat päiväkodin suunnittelukulttuuria.  
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6.5 Aineiston analyysi 

 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysissa käytetty sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota 

voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Sisällönanalyysi on sekä yksittäinen 

metodi, että myös väljä teoreettinen kehys, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. 

Sisällönanalyysin avulla voidaan tehdä siis monenlaista tutkimusta. Jos sisällönanalyysilla 

tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysia väljänä teoreettisena 

kehyksenä, voidaan sanoa, että useimmat eri tavalla nimetyt kvalitatiivisen tutkimuksen 

analyysimenetelmät perustuvat periaatteessa tavalla tai toisella sisällönanalyysiin. Sisällönanalyysiä 

ei siis tästä näkökulmasta tarkasteltuna voi myöskään pitää vain laadullisen tutkimuksen 

analyysimenetelmänä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93.) 

 

Kvalitatiivisen aineiston sisällönanalyysi voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai 

teorialähtöisesti. Kun puhutaan aineiston analyysista, voidaan käyttää sellaisia ilmauksia kuin 

aineistolähtöinen, eli induktiivinen ja teorialähtöinen, eli deduktiivinen. Tutkimuksen aineisto kuvaa 

tutkittavaa ilmiötä, josta analyysin avulla on tarkoitus luoda sanallinen ja selkeä kuva. 

Sisällönanalyysilla aineisto pyritään järjestämään selkeään ja tiiviiseen muotoon ilman, että 

kadotetaan sen sisältämää informaatiota. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110.)  

 

Milesin ja Hubermanin (1984) mukaan aineistolähtöinen kvalitatiivisen aineiston analyysi on 

kolmivaiheinen prosessi, johon kuuluu 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) aineiston 

klusterointi eli ryhmittely ja 3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen.  Tuomen ja 

Sarajärven (2002) mukaan aineiston analyysi alkaa haastattelujen kuuntelemisella ja auki 

kirjoittamisella sana sanalta. Tämän jälkeen haastatteluja luetaan ja perehdytään niiden sisältöön. 

Seuraavana vaiheena on pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen. Tämän jälkeen 

pelkistetyt ilmaukset listataan, jonka jälkeen niistä etsitään samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. 

Seuraavaksi pelkistettyjä ilmauksia yhdistetään ja muodostetaan alaluokkia. Tämän jälkeen tulee 

alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä. Viimeisenä vaiheena analyysissa 

tulee yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen.  (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 

110-111.) 
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Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa saadaan vastaus tutkimustehtävään käsitteitä yhdistelemällä. 

Sisällönanalyysissa edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta 

ilmiöstä. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn. Empiirinen aineisto liitetään 

abstrahoinnissa teoreettisiin käsitteisiin. Tuloksissa esitetään empiirisestä aineistosta muodostettu 

malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai aineistoa kuvaavat teemat. Myös luokittelujen pohjalta 

muodostetut käsitteet tai kategoriat ja niiden sisällöt kuvataan tuloksissa. Tehdessään johtopäätöksiä 

tutkija pyrkii ymmärtämään, mitä asiat merkitsevät tutkittavalle. Kaikissa analyysin vaiheissa 

tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavia nimenomaan heidän omasta näkökulmastaan. (mt, 115.) 

 

Syrjäläinen (1994, 90) käyttää kenttäaineiston analyysista kvalitatiivisen sisällönanalyysin käsitettä. 

Hänen mukaansa sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on tutkijan ”herkistyminen”, joka edellyttää 

aineistonsa perinpohjaista tuntemista ja keskeisten käsitteiden haltuunottoa teoreettisen 

kirjallisuuden avulla. Toisena vaiheena on aineiston sisäistäminen ja teoretisointi. Tämän jälkeen  

aineisto luokitellaan karkeasti, jolloin syntyy keskeisimmät luokat/teemat. Seuraavaksi 

täsmennetään tutkimustehtävä ja käsitteet. Tämän jälkeen todetaan ilmiöiden esiintymistiheys sekä  

poikkeukset ja luokitellaan aineisto uudelleen. Toiseksi viimeisenä vaiheena on ristiinvalidiointi, 

saatujen luokkien puoltaminen ja horjuttaminen aineiston avulla. Lopuksi tehdään johtopäätökset ja 

tulkinta ja analyysin tulos siirretään vielä laajempaan tarkastelukehikkoon.  

 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Teemahaastatteluaineistoa analysoidaan 

usein teemoittelemalla ja tyypittelemällä. Teemoittelulla tarkoitetaan aineiston jäsentämistä 

teemojen mukaisesti sekä sen pelkistämistä. Tyypittelyllä tarkoitetaan erilaisten tyyppikuvausten 

konstruointia aineistosta. Teemahaastatteluaineiston voi järjestää litteroinnin jälkeen uudestaan 

teemoittain eli niin, että kunkin teeman alta löytyy aina kaikkien haastateltavien vastaukset tähän 

teemaan. Tämän jälkeen aineistoa analysoidaan teemoittain, eli otetaan yksi teema ja sen sisältä 

antoisimmalta vaikuttava vastaus, jonka sisältöä sitten tarkastellaan. Tällä tavalla konstruoitua 

kuvaa muokataan taas sitten seuraavan haastattelun avulla, kunnes koko aineisto on käsitelty. 

Aineistoa voi lukea myös toisin päin, eli tapaus kerrallaan. Tässä vaiheessa mukaan kytketään myös 

teoria ja aikaisemmat tutkimustulokset. (Eskola & Vastamäki 2007, 42-43.) 
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Tutkimuksen analyysi lähti liikkeelle nauhoitettujen teemahaastattelujen auki kirjoittamisella. 

Haastattelut litteroitiin sanasta sanaan. Tämän jälkeen aineistoa luettiin läpi useaan kertaan. 

Aineiston tultua tutuksi se tiivistettiin keräämällä kaikki kysymysten alle sopivat vastaukset 

osastoryhmittäin taulukkoon.  Tätä tiivistettyä aineistoa lukemalla ja vastausten yhtäläisyyksiä ja 

eroja alleviivaamalla alkoi muodostua kokonaisuuksia, jotka liittyivät suunnittelukäytäntöihin ja 

niille annettuihin merkityksiin sekä suunnittelua koskeviin uskomuksiin ja käsityksiin. Näihin 

kokonaisuuksiin liittyviä vastauksia ja niiden suhdetta toisiinsa tarkasteltiin ja vertailtiin 

huolellisesti. Haastateltavien vastauksissa esille tuomat nimet poistettiin ja niiden tilalla alettiin 

tulosten tarkastelussa käyttää lyhenteitä ammattinimikkeistä. Haastatteluihin liittyvissä 

esimerkkikatkelmissa esille tulevat merkit tarkoittavat seuraavaa: 

 

lh1, lh2, lh3   lastenhoitaja 1, lastenhoitaja 2, lastenhoitaja 3 

pka  päiväkotiapulainen 

lto1, lto2  lastentarhanopettaja 1, lastentarhanopettaja 2 

(-)   tauko puheessa 
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7 LAPSIRYHMIEN SUUNNITTELUKULTTUURI 

 

Jokainen päiväkoti on sosiaalinen yhteisö, jolla on omanlaisensa kulttuuri. Kuten kaikissa 

sosiaalisissa yhteisöissä, ilmenee päiväkodinkin kulttuuri yhteisöön kuuluvien jäsenten toiminnassa 

ja ajattelussa sekä yhdessä luoduissa tuotteissa ja kielessä. Tärkeä ulottuvuus päiväkodin 

kulttuurisella kentällä on suunnittelukulttuuri, joka toimii keskeisenä välittävänä rakenteena 

työkulttuurin, pedagogisen kulttuurin sekä kasvatuskulttuurin välillä. (Nummenmaa et al. 

2007,28,31) Päiväkodin suunnittelukulttuuri ilmenee siis henkilöstön luomissa suunnitteluun 

liittyvissä käytännöissä ja suunnitteluun liittyvissä käsityksissä ja uskomuksissa sekä tavassa puhua 

suunnittelusta. Tässä luvussa tarkastellaan näitä suunnitteluun liittyviä käytäntöjä ja sille annettuja 

merkityksiä koko päiväkodin tasolla, sekä ryhmäkohtaisesti molempien tutkimukseen 

osallistuneiden päiväkotiryhmien osalta. Lisäksi tuloksia verrataan aiheesta aiemmin tehdyn 

tutkimuksen tuloksiin.  

 

7.1 Yhteisölliset suunnittelukäytännöt 

 

Tutkimuksessa mukana olleessa päiväkodissa suunnittelutyötä tapahtui eri tasoilla, kuten 

päiväkodeissa yleensäkin. Suunnittelutyötä tehtiin koko talon tasolla viikoittaisissa palavereissa 

sekä kerran kuukaudessa iltapalavereissa. Kaikilla päiväkodin lastentarhanopettajilla oli myös oma 

yhteinen palaverinsa. Lapsiryhmien suunnittelu tapahtui ryhmien omissa tiimipalavereissa. Kaikilla 

suunnittelupalavereilla oli oma tehtävänsä ja henkilökunnan osallisuus vaihteli.  

 

Päiväkodissa järjestettiin koko henkilökunnalle tarkoitettuja iltapalavereita 1-2 kertaa vuodessa. 

Haastattelujen tekemisen aikoihin kevätkaudella päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaa oltiin 

päivittämässä. Näitä tapaamisia haastateltavat kertoivat olevan kerran kuukaudessa. Tämä 

kuukausittainen suunnittelutapaaminen oli ainut, jossa kaikki päiväkodin kasvattajat olivat läsnä. 

Jokaisessa tapaamisessa käsiteltiin etukäteen määriteltyä varhaiskasvatussuunnitelmaan kuuluvaa 

teemaa, kuten lastentarhanopettaja haastattelussa kertoi: 
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”Se on kerran kuukaudessa ja siinon määritelty etukäteen se aihe, mitä me käydään 

siinä läpi, mikä, mikä osa-alue siitä vasusta.”(lto2) 

 

Yhteisille varhaiskasvatussuunnitelman työstämiseen liittyville iltapalavereille ja talon 

varhaiskasvatussuunnitelmalle annettiin iso merkitys yhteisen kielen luomisen paikkana ja 

välineenä. Iltapalavereissa käytiin käytäntöyhteisölle tyypillisiä neuvotteluja yhteisön toiminnan 

merkityksestä (Wenger 1998, 73), kuten seuraavat esimerkit haastatteluvastauksista osoittavat:  

 

”…me ollaan tehty tätä työtä yhdessä,  niin must on niinku helpottanu siinä mielessä 

yksilön, yksilön työskentelyä, että, et tietää niinku, että kaikki on sen, niitten samojen 

ajatusten takana.” (lto1) 

”…koska siinä on koko sen yhteisön tuki takana, me ollaan yhdessä tehty tää 

suunnitelma…” (lto1) 

”…kun ollaan tehty tätä varhaiskasvatussuunnitelmaa, niin siitä on saanu tosi 

paljo…” (lh1) 

”…työkalu ja se, että kaikki mennään niinku, kaikki tietää niinku tän, että mennään 

niinku samaan suuntaan ja just yhtenäiset nää periaatteet tavallaan, niin se 

helpottaakin sitten...sitä omaa työtäkin siinä…”(pka) 

”…koko siinä päiväkodissa, on mahdollisuus tarkistaa, vaikkapa, mitä me, mihin me 

on sitouduttu.” (lto2) 

”…saman (-)tiedon jakamista ja sen sanallistamista…”(lto2) 

 

Tällaiseen yhteiseen suunnitteluprosessiin osallistumalla päiväkotiyhteisön jäsenet kehittävät 

suunnittelukäytäntöjään ja luovat uudenlaista suunnittelukulttuuria (Nummenmaa et al. 2007,49). 

Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen myös sitoudutaan parhaiten silloin, kun sen sisältöön 

ollaan itse oltu vaikuttamassa (Puroila 2006, 7). 
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Koko päiväkodin tasolla suunnittelua tapahtui myös talon lastentarhanopettajien kesken. Näitä 

suunnittelupalavereita oli muutaman viikon välein. Aihe palaveriin oli saatettu esittää talon 

palaverissa ja sitä sitten työstettiin lastentarhanopettajien kesken eteenpäin. Nämä asiat vietiin sitten 

uudelleen talon yhteiseen palaveriin käsiteltäviksi. Tämä saattoi toimia myös toisin päin, eli 

lastentarhanopettajien palaverissa syntyi uusi idea tai nousi esille jokin tietty asia, joka sitten vietiin 

eteenpäin työstettäväksi koko talon palaveriin. Tämä käytäntö kertoi suunnitteluprosessin 

joustavuudesta sekä yhteisöllisestä ja koko henkilöstön osallistavasta suunnittelutavasta. Näin 4-5-

vuotiaiden lasten ryhmässä työskentelevä lastentarhanopettaja kuvasi lastentarhanopettajien 

palaverin tehtävää: 

 

”…on helpompi sillä pienemmällä kollegiolla ensin käydä ja suunnitella jotakin ja sit 

me viedään ne koko henkilökunnan palaveriin ja niinkun raakataan siinä…”(lto2) 

 

Näissä palavereissa suunniteltiin ja ideoitiin vuoden kiertoon liittyviä juhlia ja päiväkodin 

toimintaan liittyviä käytännön asioita. Lastentarhanopettajat kertoivat opettajien palavereissa 

käsiteltävän harvemmin myös kasvatuksellisia kysymyksiä ja opettajuuteen liittyviä asioita.  

 

”…käsitellään aika paljon yhteisiä tapahtumia.”(lto2) 

”ihan tällaisia niinkun opettajuuteenkin liittyviä asioita, varsinkin varmaan ihan 

huomaamattammekin siinä läpi”(lto2) 

”…meilloin vaikka yhteinen palaveri ja kyllähän se on sit enemmän varmaan sellasta 

voi olla pedagogistakin tietyllä tavalla enemmän. Et se on varmaan, se on vaan 

semmosta, et se tapahtuu vaan huomaamatta, et se on sisuksissa niin, et se on sen 

tyyppistä.” (lto2) 

”…kasvatuksellisista asioista, niin niille ei kyllä oo paljon aikaa, et joskus joku asia 

siinä putkahtaa, et joku haluaa ottaa esiin.”(lto1) 
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Edellä olevista haastattelukatkelmista esille käyvät viittaukset kasvatuksellisiin ja opettajuuteen 

liittyviin asioihin voi tulkita niin, että lastentarhanopettajat kokivat heidän työnkuvaansa ja 

opettajuuteensa kuuluvan pedagogista suunnittelua ja keskustelua enemmän kuin muiden 

ammattiryhmien edustajien työnkuvaan. Tällaiset yhteiset keskustelut voivat olla tärkeitä 

lastentarhanopettajien ammatti-identiteetin vahvistajina (ks. Karila & Kupila 2010).   

 

”…kuitenkin sitä on lastentarhanopettajanakin aika yksin...sitten oman ryhmänsä 

kanssa, ku ei oo sitä toista lastentarhanopettajaa siinä niin (-) siinä kans vähä sitten 

voi keskustella asioista ja (-) ja saa sitä kokonaisnäkemystäkin…”(lto1) 

 

Koko päiväkodin tasolla suunnittelu näyttäytyi avoimena ja läpinäkyvänä, kaikille kuuluvana 

asiana. 

”…niin (tieto lastentarhanopettajien palavereista) kulkee kyllä ja yleensä se puhutaan 

viä tossa kahvipöydässäkin, että, ettei se oo mitään semmosta salaista tietoo 

(naurua)…(lh1)” 

”Siellä (talon palaverissa) kootaan muistio siitä sitten, että kaikille tulee tieto samalla 

tavalla.(lto1)” 

 

Kerran viikossa pidettiin päiväkodissa koko talon yhteinen palaveri. Tähän palaveriin 

osallistuminen vaihteli hieman ryhmittäin. Tarkoituksena oli kuitenkin, että joka ryhmästä olisi 

läsnä vähintään yksi henkilö. Kissankulman lapsiryhmästä talon palaveriin osallistui jokainen 

kasvattajatiimin jäsen vuorotellen aina aamuvuorossa ollessaan. Koiramäen kasvattajatiimistä 

palaveriin osallistui aina joku, mutta tätä ei määritelty etukäteen esimerkiksi työvuorojen mukaan.  

Suunnittelun katsottiin olevan ammattinimikkeestä riippumatta kaikille kuuluva asia, kuten 

haastatteluissa tuli esille: 

 

  ”…osallistuu vaihtelevasti siis jokaisesta ryhmästä joku. Mut sillä, sen 

ammattinimikkeellä ei ole merkitystä(lto2)” 



38 

 

”Mutta se on niinku tarkotus, että jokaisesta ryhmästä yks istuu siellä koko palaverin 

alusta loppuun.”(lto1) 

 

Talon palaverissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita ja ne olivat lastentarhanopettajan mukaan 

infotyyppisiä tilaisuuksia. Yhteisessä palaverissa suunniteltiin myös juhlia, retkiä ja tapahtumia. 

Tarvittaessa tiettyä tapahtumaa suunnittelemaan nimettiin pienempi ryhmä, joka koostui eri 

tiimeihin kuuluvista henkilöistä. Jokaisesta palaverista kirjoitettiin muistio, joka jaettiin kaikkiin 

ryhmiin.  

 

”…tämmösiä, kun johtajakin on ollu tiimissä, omassa tiimissänsä siellä, niin mitä 

sieltä on tullu...ja tota sitä postia ja muuta tietoo ja sitten kaikkee 

ajankohtasta…”(lh1) 

 

7.1.1 Yhteinen kieli luo yhteenkuuluvuutta 

 

Tutkimuksen kohteena olleen päiväkodin yhteiset suunnittelukäytännöt olivat muuttuneet vuoteen 

2005 verrattuna jonkin verran. Koska varhaiskasvatussuunnitelmaa oltiin päivittämässä, oli 

haastatteluajankohtana yhteistä iltasuunnittelua tavallista enemmän. Viikoittaisten talon palaverien 

käytäntö näyttäytyi haastatteluissa hyvin samanlaisena kuin kolme vuotta aiemmin. Kissankulman 

ryhmän osalta tähän palaveriin osallistumisessa oli kuitenkin tapahtunut selkeä muutos aiempaan. 

Vuonna 2005 kyseiseen palaveriin osallistui yksi aktiivinen lastenhoitaja ja vuonna 2008 palaveriin 

osallistuivat kaikki vuorotellen. Selkeänä muutoksena koko talon yhteisiin suunnittelukäytäntöihin 

oli tullut kaikkien päiväkodin lastentarhanopettajien yhteiset suunnittelupalaverit.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelmatyö oli auttanut päiväkodin henkilöstöä löytämään yhteisen kielen ja 

helpottanut näin yhdessä suunnittelua. Päiväkoti yhteisönä täytti nyt Wengerin käytäntöyhteisön 

kriteerit. Käytäntöyhteisön kriteerit täyttyvät, kun yhteisön jäsenillä on vastavuoroista toimintaa, 

yhteinen hanke ja välineistö, kuten yhteiset sanat. (Wenger 1998, 73, 77, 82-83.) Näin Koiramäen 
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lapsiryhmän lastentarhanopettaja kuvasi haastattelussa varhaiskasvatussuunnitelmatyön merkitystä 

omalle työlleen: 

 

”…ei tarvi niin pajo enää selittää kaikkia asioita, koska ne on käyty jo niin moneen 

kertaan läpi (-), kun me on työstetty tätä varhaiskasvatussuunnitelmaa.” (lto2) 

 

7.2 Kissankulman (1-2v.) lapsiryhmän suunnittelukäytännöt  

 

7.2.1 Tiimipalaverit toiminnan suunnittelun ja yhteisen tiedon jakamisen paikkana 

 

Kissankulman ryhmässä oli kaksitoista lasta, jotka olivat iältään 1-2-vuotiaita. Ryhmässä 

työskenteli yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Kissankulman lapsiryhmässä pidettiin 

joka toinen maanantai tiimipalaveri, johon kaikki kolme työntekijää osallistuivat. Palaveri 

järjestettiin lasten päivälepoaikaan. Tiimipalaverille oli varattu aikaa noin tunti.  

 

”…tavotteena ainakin joka toinen viikko pitää tiimipalaveri, me saadaan sitten apua 

sinne, niin me voidaan sit keskittyä siihen, siihen hommaan.”(lto1) 

 

Haastatteluhetkellä tiimipalaverit olivat tulleet säännöllisiksi, mutta toimintakauden alussa 

palaverien pitäminen koettiin välillä hankalaksi, koska lasten sopeutuminen päivähoitoon vei aikaa. 

Toisaalta ryhmän henkilökunta oli myös tietoisesti päättänyt syksyllä antaa aikaa lasten 

sopeutumiselle ja rutiinien muodostumiselle.  

 

”Alkusyksy (-) meni kyllä (-) vähän miten sattu, kun meiän lapsilla unirytmi oli ihan 

hirveän hakusessa ja (-) toiset saatiin nukkumaan, niin toiset heräs ja (-), mutta aina 

sit yritettiin kuitenkin pitää sitä palaveria…”(lto1) 
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”…että me sovittiin tälläin, et me ei oteta mitään ylimäärästä, eikä mitään tämmöstä, 

että siitä jatketaan ja tutustutaan toisiimme, niin vanhempiin kun lapsiin ja  tulee se 

luottamus siihen tilanteeseen.”(lh1) 

”…rutiinit vei niin hirveen paljon aikaa, vie tietysti edelleenkin (-), mutta nyt siihen 

on, huomaa, että pikkusen enemmän aikaa…”(lto1) 

 

Tiimipalavereissa painottui lapsiryhmän käytännön toiminnan ja rutiinien suunnittelu. Palavereissa 

suunniteltiin ajankohtaisia tapahtumia ja asioita, jotka liittyivät lapsiryhmän toimintaan tai 

yksittäisiin lapsiin. Tiimipalaverit nähtiin myös yhteisen tiedon jakamisen ja keskustelun paikkana. 

Palavereissa keskusteltiin vanhempien kanssa käydyistä vasu-keskusteluista, joissa tehtiin 

lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Tiimin jäsenet kokivat tärkeänä, että jokaisella on sama 

tieto lapsista. Kissankulman ryhmässä lapsen vasu-keskusteluita kävivät kaikki tiimin jäsenet.  

 

”…nyt me ollaan sit päästy vähän, vähän sitte syvemmälle, kun on saatu nää rutiinit 

kuntoon…”(lto1) 

”…läpikäydään koko ajan sitten näitä päivän tilanteita ja (-) mitenkä näitä 

työtehtäviä jaetaan ja miten on sujunu…”(lh2) 

”…ihan näitä lasten asioita justiin tästä päivän kulusta ja tämmösistä ja sitten vähän 

aina suunnitellaankin, et mitä askartelua tai mitä, ollaan tehty pieniä ryhmiä, että 

miten niitten kanssa sitten mennään…”(lh1) 

 

Tiimipalavereihin valmistauduttiin niin, että jokainen oli tahollaan miettinyt, mitä asioita olisi hyvä 

käsitellä. Lastentarhanopettajan roolina oli toimia puheenjohtajana. Asioita ideoitiin yhdessä, mutta 

suunnittelutyön ”veturina” toimi lastentarhanopettaja. Vaikka haastateltavat kertoivat työtehtävien 

jakautuvan työvuorojen mukaan, oli heillä kuitenkin yhteinen näkemys siitä, että 

lastentarhanopettajalla on vastuu pedagogiikasta.  

 



41 

 

”Yhdessä me niinku ne ideoidaan tavallaan aika pitkälle , että. Ehkä mää siinä 

suunnittelutyössä, mää oon enemmän semmonen, veturi (naurahdus).”(lto1) 

”…yhdessä on voitu miettiä, tai jokainen tahollaan, mitä on asioita, mitä ois hyvä 

käsitellä.” (lh2) 

”…sitten jos (lto:lla) on jotakin, et se kattoo sit, että mitä hänelläkin on mielessä ja 

kysyy meiltä, että mitä meilläkin on ja ihan semmosia yhteisiä asioita, että mitä tulee 

mieleen ja lopukskin kysyy, että onko vielä jotakin…”(lh1) 

”…hän (lto) on siinä luonnollisestikin se, joka on tää, vastaa tästä 

pedagogiikasta…”(lh1) 

”Sitten lastentarhanopettajalla on ollu sitä omaa suunnitteluaikaa…”(lh2) 

 

Kissankulman lapsiryhmän lastentarhanopettaja kertoi päiväkodissa olevan sellainen periaate, että 

suunnittelutyö tehdään työpaikalla. Toisaalta toinen lähihoitajista kertoi jonkinlaista suunnittelua 

tapahtuvan myös kotona.  

 

”…koko talossa se periaate, että tehdään se työpaikalla.”(lto1) 

”…että tuntuu, että kotonakin sitä tekee, että kun kotiokkin pääsee, niin sitä 

seuraavaa päivää vähä, että miten menee…” (lh1) 

 

Edellä olevat lainaukset haastatteluista kertovat, että yhteisesti sovituista periaatteista huolimatta 

suunnittelu ja siihen liittyvät käytännöt saavat aina myös yksilöllisiä tulkintoja.  

 

7.2.2 Säännöllinen suunnittelu tärkeää 

 

Haastatteluissa tuli esille, että ryhmän jäsenet kokivat suunnittelun tärkeäksi. 
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”Kyllä sillä (suunnittelulla)aika suuri merkitys on kyllä...”(lh1) 

”…että suunnitellaan myös siellä pienillä, että (-) on sillä iso merkitys kyllä…” (lh2) 

 

Suunnittelun pitäminen tärkeänä tuli esille myös siinä, että haastateltavat ikään kuin puolustelivat ja 

kokivat tarpeelliseksi perustella sen, miksi toimintakauden alussa ei ollut suunnittelulle varattua 

aikaa säännöllisesti käytetty. Lastentarhanopettaja koki, että suunnittelulle oli kuitenkin lopulta 

aikaa, jos sen vain itse osasi ottaa. Molemmat lastenhoitajat sanoivat, että suunnittelulle olisi voinut 

olla enemmänkin aikaa. Seuraavat esimerkit haastattelusta kertovat työntekijöiden ajatuksia 

ajankäytöstä: 

 

”…vois sitä (aikaa) olla enemmänkin, mutta sitten taas menee, että lapset rupee 

heräileen ja sitten siinä koitetaan sitä, kun meiän täytyy kuitenkin olla ulkona tua 

sitten lasten kanssa…” (lh1) 

”Kyllä sitä (suunnittelua) mahdollisesti vois olla ihan viikottain, enemmän. Ihan 

ihanteellista olis, että ois vaikka joku päivä joku pieni hetki ottaa aikaa…” (lh2) 

”…ihan kiitettävästi löytyy sitä aikaa, kun mää vaan otan sen ajan…” (lto1) 

 

Kissankulman kasvattajatiimin kaikki jäsenet viittasivat puheessaan siihen, että pienten ryhmässä 

suunnittelu on erilaista kuin isompien lasten ryhmässä. Rutiinien suunnittelun merkitys korostui 

ryhmässä. Lastentarhanopettajan käsityksen mukaan pienten lasten ryhmässä ei suunnitteluun ollut 

tarpeen käyttää yhtä paljon aikaa kuin isompien lapsien ryhmässä. Näin tiimin jäsenet kuvasivat 

rutiinien suunnittelun tärkeyttä: 

 

”…jotenkin tua pienten puolella mää aattelen, että tärkeintä on ihan siis tämmönen, 

niinkun se ihan se aikatauluttaminen tavallaan, että on aina oikeessa paikassa 

oikeeseen aikaan ja (-)Se on ihan semmosta, niitä perushoidon tilanteita (-) 

perushoito, että ihan niitten suunnittelua, että miten se päivä kulkee…” (lh2) 
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”…se on kuitenkin niin erilaista se suunnittelu noilla pienillä, kun on isommilla, että 

siihen ei sitten sillä tavalla mene sitten ehkä sitä lastentarhanopettajan aikaa 

yksistään niin paljoo…” (lto1) 

”…että mitenkä se sitten tää päivä saadaan kulumaan, sillain päivä saadaan meneen 

sillain hyvin mukavasti, että , että tota, että mitä mihinkin mennään ja tehdään ja tää 

tämmönen, että  sen täytyy olla niinku kauheen selkeetä just lapsillekkin, että missä 

me ollaan millonkin ja se semmonen toistuvuus, se on niinku kaikista tärkeintä noitten 

pienten kanssa …”(lh1) 

 

7.2.3 Havainnointi, arviointi ja dokumentointi osana suunnitteluprosessia 

 

Havainnointi, dokumentointi ja arviointi ovat kiinteästi suunnitteluun liittyviä prosesseja. 

Kissankulman lapsiryhmässä lapsia havainnoitiin päivittäin ja tämä kuului koko moniammatilliselle 

tiimille. Ryhmän kaksitoista lasta oli jaettu henkilökunnan kesken niin, että jokaisella työntekijällä 

oli neljä lasta havainnoitavana. Havaintoja kirjattiin omiin vihkoihin ja kasvunkansioihin. 

Havainnoista keskusteltiin myös yhdessä ja niitä käytiin tiimipalaverissa läpi aina ennen lapsen 

henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelma-keskustelua, jossa havainnoista sitten keskusteltiin 

vanhempien kanssa. Havainnointikäytäntöjä kuvattiin seuraavalla tavalla: 

 

”…meillon semmonen systeemi, et me on jaettu lapset, et jokaisella on niinkun omat 

havainnoitavat sitten, jaettu se porukka sillain meiän kaikkien kesken.”(lh2) 

”Sitten ihan tehdään omia muistiinpanoja sit omiin vihkoihin.”(lh2) 

”…me on ihan senkin takia sitten kirjattu ylös, et vanhemmat haluaa kuitenkin sitten, 

lukee sieltä sitten kasvunkansiosta niitä asioita…”(lto1) 

 

Myös arviointia tapahtui kaikkien lapsiryhmän henkilökuntaan kuuluvien mukaan päivittäin ja 

jatkuvasti. Arviointi kohdistui haastateltavien mukaan arjen toimivuuteen. Yksi haastateltavista 

mainitsi myös lasten toiminnan/käyttäytymisen arvioinnin. Hän toi esille haastattelussa, että ensin 
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havainnoidaan lasta, sitten arvioidaan ja mietitään, miten asian kanssa edetään. Tällaiseen 

pedagogisen suunnittelun kulttuuriin, jonka lähtökohtana on lapsen ja lapsiryhmän havainnointi, 

myös Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaa varhaiskasvatuksen 

suunnittelua. Myös arjen toimivuuteen liittyvää arviointia hyödynnettiin Kissankulman lapsiryhmän 

toiminnan suunnittelussa ensin keskustelemalla siitä yhdessä ja sitten tarpeen vaatiessa muuttamalla 

toimintaa. Yksi työntekijöistä viittasi arvioinnin kohdalla myös johtajan kanssa käytävään 

kahdenkeskiseen keskusteluun, jonka tulkitsin olevan kehityskeskustelu. Hän myös viittasi 

puheessaan myös tiimin kehityskeskusteluun, jossa oli ollut johtaja läsnä. Näin haastateltavat 

puhuivat arvioinnin määrästä ja sisällöstä: 

 

”…kyllä meillä sellasta arviointia tietysti tapahtuu...ja jos nyt ajattelee tota viime 

syksyäkin, ku meillä ne tilanteet muuttu, niin siinäkin arvioitiin koko ajan, et toimiiko 

tää, vai joudutaanko me muuttamaan tätä.”(lto1) 

”Sitä (arviointia) on kyllä tosi paljon tapahtunu tässä vuoden aikana.”(lto1) 

”…johtajakin on tullu meiän kanssa keskusteluun, että me ollaan niinku arvioitu 

siinä(-)siinä tilanteessa ollaan tiimeittäin tultu, mutta sitten on ollu tälläin, että se on 

niinku noin henkkohtasta, että niinkun meiänkin kesken tai sitten, että johtaja on 

ottanu aina henkilön yksitellen sinne, että ollaan menty näitä läpitte…”lh1 

”…siinä jotain tunnista kahteen tuntiin puidaan niitä asioita ja kysymyksiä…”(lh1) 

 

Dokumentoinnin välineenä ryhmässä toimivat lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat 

ja kasvunkansiot, joihin dokumentoitiin lapsen arkea ja kasvua päiväkodissa. Jokainen työntekijä 

vastasi neljän lapsen kasvunkansion tekemisestä. Lisäksi lastentarhanopettaja lisäsi kaikkien 

kansioihin yhteisiä asioita, kuten yhdessä laulettuja lauluja ja esimerkiksi syksyllä kertomuksen 

siitä, miten kausi ryhmän kanssa oli mennyt. Alla olevat esimerkkikatkelmat haastatteluista 

kuvaavat kasvun kansioihin tehtävän dokumentoinnin sisältöä.  

 

”…semmosia yhteisiä asioita mää oon kirjannu ylös, kirjotin pienen sellasen, et miten 

syksy on menny noin ihan yleisesti ottaen.”(lto1) 
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”…henkilökohtasen  kertomuksen kirjottaa sitten aina se, kenen lapsi (naurahdus) hän 

sitten on.”(lto1) 

”…(kasvun kansiossa) kerrotaan lapsesta vähän, mitenkä se on se syksy lähteny 

meneen, ketä kavereita on ja yleensäkin, miten on jääny päiväkotiin ja (-) sillain ja 

tota (-) ja mikä on sitten tuottanu iloo siellä ja tota näistä nukkumaanmenoista ja 

kaikista jusiin kerrotaan, että miten tää päiväkotielämä niinku lähtee meneen…”(lh1) 

 

7.2.4 Havainnointi suunnittelun lähtökohtana, arviointi toiminnan kehittämisen välineenä ja 

dokumentointi muistin tukena 

 

Kissankulman kasvattajatiimin jäsenillä oli yhteinen tulkinta siitä, että havainnointi on tärkeää. 

Havainnoinnin koettiin olevan tärkeää lapsen yksilöllisten tarpeiden ja meneillään olevan 

kehitysvaiheen tunnistamisen kannalta. Jatkuvan havainnoinnin koettiin myös mahdollistavan 

varhaisen puuttumisen esille tuleviin ongelmiin. Näin tiimin jäsenet kuvasivat havainnoinnin 

merkitystä: 

 

”…siinä näkee sitten vähä, että mihin suuntaan niinkun laps on (-) siinä 

kehityksessäkin esimerkiks edenny , mutta ja mitenkä sit just suhtautuu muihin lapsiin 

ja jos käytöksessä tulee jotain, jotain semmosta poikkeevaa…” (lh1) 

”…se on tosi tärkeetä mun mielestä, että yksittäisiä lapsia havainnoidaan…” (lh2) 

”Kyllähän meiän tavote on, on tosiaan pyrkiä tarjoamaan jokaiselle lapselle 

henkilökohtasesti sitä, mitä he tarvii (-) ja eipä sitä muuten, jos et sää havainnois sitä 

lasta…” (lto1) 

”Sitten tietysti on hyvä, et voi nähdä mahdollisimman varhasessa vaiheessa, jos on, 

on jotain ongelmia.” (lto1) 
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Lastentarhanopettaja ja toinen lähihoitajista kuvasivat dokumentoinnin merkitystä muistin tukena 

seuraavalla tavalla: 

 

”Mutta siinä myös sitten, kun lukee niitä vanhoja muistiinpanoja, niin näkee sen, 

miten laps on kehittyny ja pikkuhiljaa alkaa sit saada sellasta kuvaa siitä lapsesta.” 

(lto1) 

”…sillä on kyllä suuri merkitys, että ihan edelleenkin ja sitten on hyvä aina 

sillontällön laittaa sinne vihkoon, et mitä muistaakin, koska päivät on niin hyvin 

sellasia nopeekulkusia, että ei niitä muuten aina kaikkee muistakkaa…” (lh1) 

 

Vaikka lapsiryhmän henkilökunta oli kuvannut haastattelussa arviointikäytäntöjään ja koki oman ja 

tiimin toiminnan arvioinnin tärkeäksi toiminnan kehittämisen kannalta, oli sen merkitystä 

vaikeampi kuvailla kuin havainnoinnin ja dokumentoinnin merkitystä. Arvioinnissa koettiin myös 

olevan vielä opittavaa. 

 

”…osaa oikein vastata (-) että mitä siinä sitten, mikä siinä ois niinkun (arvioinnin 

merkitys)…” (lh1) 

”…ehkä siitä ottaa opiksensa…” (lh1) 

”…mun mielestä se on tärkeetä, että että jotain kehitystä tapahtuis, ihan semmonen 

jatkuva arviointi on tärkeetä kyllä, että (-) ihan siitä omasta toiminnasta ja (-) ja sen 

niinku tiimin toimivuudesta ja…” (lh2) 

”…(arviointi on) semmonen kohta, mitä pitää ite niinkun opetella.” (lto1) 

 

Arvioinnista seuraa aina jonkinlaista oppimista. Palautteen saaminen ja arviointi ovat keskeisiä 

oppimista aikaansaavia tekijöitä. (Nummenmaa 2011, 98.) 
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7.2.5 Vanhemmat mukana lapsen päiväkotiarjen suunnittelussa 

 

Kissankulman lapsiryhmässä pidettiin vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-

keskustelut kaksi kertaa vuodessa. (Käytän tässä yhteydessä varhaiskasvatussuunnitelmasta 

lyhennettä vasu.) Toinen keskusteluista käytiin syksyllä ja toinen keväällä. Vasu-keskustelussa oli 

läsnä lapsen vanhempien lisäksi jokainen ryhmän työntekijä vuorollaan. Ryhmän lapset oli jaettu 

tiimin jäsenten kesken niin, että jokaisella oli yhtä monta lasta, joiden vasu-keskusteluista he 

huolehtivat.  

 

”…sitten samojen vanhempien kans keskustellaankin, että se on sit kokonaisvaltasta 

sillain, et tietää, et mitä asioita, kun tekee sitä kansiookin…”(lh1) 

 

Näissä vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa jokaiselle lapselle tehtiin oma 

varhaiskasvatussuunnitelma ja vanhemmat kertoivat työntekijälle lapsestaan. Vasu-keskusteluissa 

vanhemmille kerrottiin myös havainnoista, joita henkilökunta oli lapsesta tehnyt.  

 

”Varhaiskasvatussuunnitelmat on tehty lapsille (-), mutta, mutta ne kulki kyllä aika eri 

tasossa, kun toiminnan suunnittelussa, että (-) ne on jokaisen lapsen niitä pieniä 

arkisia asioita.”(lto1) 

”…kun on näit lapsen henkilökohtasia varhaiskasvatussuunnitelmia  niin sitä ennen 

sitten keskustellaan yhdessä lapsesta ja siinä kohtaa ne tulee esiin sitten 

havainnoinnit…”(lh2) 

”…vanhempienkin kans tehty tätä tämmöstä työtä, yhteistyötä, niin niin se on 

kuitenkin enemmän, enemmän antanu sitä lapsista sitä semmosta tietoo ja pystytään 

sitä sitten omassa työssämme käyttään hyväks…”(lh1) 
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Vasu-keskustelujen lisäksi vanhempien osallisuus suunnitteluun toteutui päivittäisissä 

keskusteluissa henkilökunnan ja vanhempien välillä.  

 

”No ei oikeestaan muuten sitten, kun se, siinä mennän sit lävitte tota kasvatuksellisia 

asioita, niin siinä sitten kirjataan niitä ylös, että sillälailla he osallistuu ja tietysti 

tälläin sitten muutenkin, kyllä he saa omasta lapsestansa ja sanoo, että joka päivä, 

joka päivähän me heidän kanssaan keskustellaan ja kyllä sillä lailla osallistuu, et 

saavat sanoo oman mielipiteensä ja me käytetään sit niitä tietoja taas hyväks ja puolin 

ja toisin, että miten ollaan taas menty eteenpäin ja mitä ollaan opittu…”(lh1) 

”…että jos he kokevat heidän oman lapsen kohdalla, että joku asia vois mennä vähän 

eri tavalla, niin kyllä he rohkeesti esittää niitä asioita, kysyy, että oisko 

mahdollista…”(lto1) 

 

7.2.6 Vanhemmat yhteistyökumppaneina 

 

Vanhempien osallistuminen suunnitteluun nähtiin Kissankulman kasvattajatiimissä tärkeäksi. 

Heidän kanssaan tehtävän yhteistyön koettiin olevan tukena oman työn suunnittelulle.  Vanhempien 

antama tieto lapsestaan koettiin merkitykselliseksi ja arvokkaaksi erityisesti siksi, että ryhmän 

lapset olivat vielä iältään nuoria. Vanhemmat toimivat ikään kuin lastensa tulkkeina, kuten 

seuraavista haastattelukatkelmista tulee esille. 

 

”Tietysti vanhemmilta tulee pajo sitten, et vielä on näitä lapsia, jotka itse ei puhu, niin 

vanhemmathan tietysti on lastensa tulkkina…” (lto1) 

”…siinä (lapsen vasu-keskustelussa) tulee se yhteistyö vanhempien kanssa (-). Näillä 

pienillä nyt aika paljon tulee juteltua vanhempien kanssa päivittäin, se on tosi 

tärkeetä…” (lh2) 
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”…tota nyt kun on vanhempienkin kans tehty tätä tämmöstä työtä, yhteistyötä, niin 

niin se on kuitenkin enemmän, enemmän antanu sitä lapsista sitä semmosta tietoo ja 

pystytään sitä sitten omassa työssämme käyttään hyväks…” (lh1) 

 

Laadukkaan opetuksen onnistumisen ehtona on kasvuympäristöjen välinen yhteistyö. Vanhemmat 

tuovat yhteistyöhön omaa lastaan koskevan asiantuntemuksensa, sillä juuri he tuntevat lapsensa 

kasvukontekstin ja elämänhistorian. Vanhemmat osaavat myös arvioida parhaiten lapsensa 

yksilöllisiä piirteitä ja tämän mielenkiinnon kohteita. (Hujala 2002, 116-117.) Pelkästään tiedon 

välittämisen tai vaihtamisen kautta ei kuitenkaan synny syvällistä kumppanuutta, vaan todellinen 

kumppanuus sisältää myös yhteisesti jaettuja tulkintoja ja yhteistä päätöksentekoa (Karila 2006, 

108). 

 

7.2.7 Lapset mukana suunnittelussa ikätasonsa mukaisesti 

 

Lasten osallisuus suunnitteluun näkyi ryhmässä vähän, mitä perusteltiin lasten nuorella iällä. 

Henkilökunta kertoi kuitenkin saavansa vinkkejä omaan toimintaansa lasten havainnoimisesta ja 

keskusteluista lasten kanssa, kuten seuraavat esimerkit haastatteluista kertovat: 

 

”…ei ne (lapset ole mukana suunnittelussa) oikeestaan muuten, me heidän kanssaan 

aina keskustellaan, et sitä, et jos he erityisesti jotain toivoo, et tehdään semmosta 

sitten, että mitä he haluaa, että sillälaillahan he on…”(lh1) 

”…pienet aika vähän (naurua) aika vähän osallistuu suunnitteluun, että ehkä omalla 

tavallaan, että havainnoidaan lapsia ja sitä siitä sitten jotain ajatuksia, mutta...ei 

varsinaisesti näin pienet kyllä osallistu suunnitteluun…”(lh2) 

”…sillain ihan (lapset osallistuvat suunnitteluun), kyl me on pyritty semmosia 

ekstempore-tuokioita järjestään, saattaa lähtee ihan jostain lapsen lauseesta 

tai...(lto1) 
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7.2.8 Pienten lasten osallistuminen suunnitteluun vähäistä 

 

Kaikki kasvattajatiimin jäsenet kokivat lasten osallisuuden suunnitteluun olevan vähäistä. 

Kissankulman lapsiryhmän kasvattajatiimin jäsenet kokivat, että lapset osallistuivat suunnitteluun 

riittävästi ja että lasten kasvaessa lasten osallistumisen määrä kasvaa.  

 

”…vanhemmat lapsetkin, niin kyllähän ne osallistuu jo taas sitten sillälailla, ovat 

siinä mukana...” (lh1) 

”…näin pienten kohdalla mää aattelen sillain, että (-) ei oo välttämätöntä (lasten 

osallistua enempää suunnitteluun).” (lh2) 

 

Koska henkilökunta koki vanhempien toimivan keskusteluissa lastensa tulkkeina ja aktiivisina 

suunnitteluun osallistujina, voi lasten osallisuuden suunnitteluun ajatella tulevan esiin myös näiden 

vanhempien kanssa käytävien keskustelujen kautta. Ja koska kasvattajat näkivät lasten 

havainnoinnin tärkeänä osana suunnitteluprosessia, voi lasten ajatella osallistuvan suunnitteluun 

myös tätä kautta. Suunnittelussa on tärkeää huomioida myös lapsen oma näkemys. Näin 

toiminnasta tulee lapselle mieluista ja hän kokee sen itselleen tärkeänä asiana. (Hujala 2002, 116-

117.) 

 

7.2.9 Työn lomassa suunnittelusta jäsentyneisiin palaverikäytäntöihin 

 

Kissankulman osastoryhmän suunnittelukäytännöt olivat muuttuneet vuosien 2005 ja 2008 välillä 

merkittävästi. Myös henkilöstörakenteessa oli tapahtunut muutos päiväkotiapulaisen ja kahden 

lastenhoitajan tiimistä lastentarhanopettajan ja kahden lastenhoitajan tiimiin. Työn lomassa 

tapahtuneesta lähinnä juhlapäiviin liittyvästä suunnittelusta oli siirrytty jäsentyneisiin 

palaverikäytäntöihin. Anne Wahlman vertasi aiempia suunnittelukäytäntöjä Murron (1998, 34-53) 

”walk and talk”-kulttuuriksi nimittämään tapaan keskustella työstä ainoastaan kävellessä. Tämän 

tutkimuksen aineistonkeruuhetkellä keväällä 2008 oli lapsiryhmässä siirrytty joka toinen viikko 

pidettäviin tiimipalavereihin. Samassa ryhmässä työskennellyt lähihoitaja vertasi nykyisiä 
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suunnittelukäytäntöjä ennen päiväkotikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistumista 

vallinneisiin suunnittelukäytäntöihin tällä tavalla: 

 

”Ei paljoo ollu(tiimipalavereita). Kyllähän meillä oli välillä niitä, mutta että niitäkin 

on aina vähä mahdottomuus saada, että ehkä siinä tuli sitten enemmän siinä lasten 

kesken sitten välillä puhuttua niitä asioita.”(lh1) 

”…ei oo mahdottomuus tämmösessä päiväkodissakin sitä aikaa kumminkin saada, kun 

sitä tarvitaan, että se on vaan järjestelykysymys…”(lh1) 

 

Havainnoinnin suhteen lapsiryhmässä oli tapahtunut muutos kirjaamiskäytännöissä. Vuoden 2005 

haastatteluaineiston mukaan havainnointia suoritettiin päivittäin, mutta sitä ei kirjattu ylös. Kolme 

vuotta myöhemmin havainnointia suoritettiin myös päivittäin, mutta havainnot myös kirjattiin ylös 

vihkoihin, sekä kasvunkansioihin. Myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa käytettiin 

henkilökunnan havaintoja lapsesta hyväksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja kasvunkansio, 

josta aiemmassa aineistossa käytettiin nimeä portfolio, olivat molempien aineistojen keruuhetkellä 

päiväkodissa käytettyjä dokumentoinnin välineitä.  

 

Kissankulman kasvattajatiimillä oli vuonna 2008 hyvin yhteneväinen näkemys arvioinnista. Tämä 

oli selkeä muutos aiempaan, jolloin jokainen tiimin jäsen näki arvioinnin keskenään hyvin erilailla. 

Tiimi täytti nyt käytäntöyhteisön kriteerit (ks. Wenger 1998). 

 

7.3 Koiramäen lapsiryhmän (4-5v.) suunnittelukäytännöt 

 

7.3.1 Tiimipalaverit toiminnan suunnittelun ja tiedon jakamisen paikkana  

 

Koiramäen lapsiryhmässä oli 23 lasta, jotka olivat iältään 4-5-vuotiaita. Ryhmässä työskenteli 

lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja päiväkotiapulainen. Koiramäen kasvattajatiimillä oli 

tiimipalaveri joka toinen viikko. Tässä palaverissa olivat kaikki tiimin jäsenet läsnä. Palaveri 
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järjestettiin ulkoiluaikaan ja tänä aikana toisten ryhmien henkilökunta vastasi Koiramäen lapsista. 

Päiväkotiapulaisen mukaan syksyn aikana ei kuitenkaan kiireen vuoksi ollut pystytty pitämään 

tiimipalavereita ihan näin usein. Lastentarhanopettajan ja lähihoitajan mukaan palaveri järjestettiin 

kuitenkin säännöllisesti. Kaikkien tiimin jäsenten mukaan kuluva toimintavuosi oli ollut kuitenkin 

rikkonainen ja se heijastui myös suunnitteluun käytettyyn aikaan. Ryhmän lastentarhanopettaja oli 

myös päiväkodin varajohtaja ja hän oli kuluneen toimintavuoden aikana ollut kiireinen tämän 

tehtävän vuoksi.  

 

”…meillä ei oo tänä syksynä ollu, syksystä lähtien, ku neljä, viis, mut siihen piti 

pyrkiä, että se olis niinkun  kaks kertaa kuussa, että joka toinen viikko pystyttäs 

pitään,mutta sittenkun henkilökuntaa on sairaana ja kaikennäkösiä esteitä tulee, että 

ei oo aikaa ja sit se on, et on melkein kaikki lapset paikalla, niin se on hirvee määrä 

sitten, että välillä tuntuu, että ulkoilussa, että vanhemmat kun kattoo, että ompas siellä 

paljon lapsia ja vähän aikuisia…” (pka) 

”…me pyritään pitään, vaikka sit joku ois vuosilomalla, niin silti me saatetaan pitää 

kaksin, jos yks meistä on lomalla…” (lto2) 

”…joka toinen viikko osastopalaveri…” (lh3) 

”…se on tosiasia, että liian vähän (-) on ollu niin rikkonainen vuos… (lh3) 
 
”…sillon täytyy kestää sellasta (-) sekä tiimin, että mun itse, että kaikkee ei voi niin 

perusteellisesti suunnitella.” (lto2) 

 
 
Lastentarhanopettaja suunnitteli etukäteen tiimipalaverissa käsiteltävät teemat. Kaikilla tiimin 

jäsenillä oli kuitenkin vapaus ottaa esille asioita ja tarvittaessa myös muut tiimin jäsenet kirjasivat 

etukäteen itselleen ylös asioita, joita halusivat tiimipalaverissa käsitellä. Kaikki ryhmän työtekijät 

olivat sitä mieltä, että päävastuu suunnittelusta on lastentarhanopettajalla, kuten seuraavista 

haastattelukatkelmista tulee esille:  
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”No, periaatteessa meillä opettaja niinkun suunnittelee niinku kaikki nää jutut ja me 

sitten ollaan siinä apuna.” (pka) 

 

”Hyvin tällänen tyypillinen (työnjako), että mää opettajana vastaan siitä 

kokonaissuunnittelusta.”(lto2) 

 

”…lastentarhnopettajana sitten kyllä kuitenkin niinkun (-) sitten niin, öö (-) syvennän 

niitä ja teen niitä päätöksiä, että mitä me esimerkiks valitaan niistä mitä me ollaan 

siinä keskusteltu. Siinon saattanu tulla eri vaihtoehtoja. Mutta sitten toisaalta, 

ryhmän, tai tiimin muilla työntekijöillä on vapaus esimerkiks askarrella lasten kanssa, 

mitä he haluavat.” (lto2) 

 

”Semmonen lopullinen suunnittelu ja ne kuuluu opettajalle.” (lh3) 

 

 

Päiväkodeissa vallitsevat työnjaon perusteet vaihtelevat suomalaisissa päiväkodeissa. Edellä olevat 

lainaukset kertovat, että tutkimukseen osallistuneessa päiväkodissa ja nimenomaan tässä kyseisessä 

ryhmässä vallitseva työnjako perustui ainakin osittain ammattiryhmien erilaisille koulutustaustoille. 

(ks. Karila 1997,60.)  

 

 

Haastatteluissa tuli myös esille, että tiimin jäsenet asemoivat itsensä suunnitteluun osallistujina eri 

tavoin. Esille nousi jännite siitä, kenelle suunnittelu lopulta kuuluu.  Lastenhoitaja toi selvästi esille, 

että hän kokee tekevänsä suunnittelutyön yhdessä lastentarhanopettajan kanssa, eikä 

päiväkotiapulaisella ole halua osallistua suunnitteluun samalla tavalla. Päiväkotiapulainen viittasi 

itse myös haastattelussa siihen, ettei hänen tarvitsisi suunnitella lainkaan. 

 

 

”…(lto:n)kanssa hyvin paljon keskenämme päätetään näitä asioita.” (lh3) 

 

”…periaatteessahan mun ei tarvis suunnitella ihan hirveesti. Jos me ajatellaan tätä 

vanhanaikasta käsitystä, että opettaja suunnittelee. Mutta mää en oo sitä mieltä, että 

tää työ on vaan opettajan suunnittelemaa.” (lh3) 
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”(Pka:kin) saa sanoo ja pystyy sanoon joihinkin, mutta sitten hän kokee, että hänellä 

ei oo oikein sitä osaamista, hän ei osaa sanoo. Jos me puhutaan varhaiskasvatuksesta, 

hänellä ei oo sanoja.” (lh3) 

 

”mun työssäni varmaan (-) ei (kulu aikaa suunnitteluun) oikeestaan mitään, kun mun 

ei tarvi sillain niinku (-) sillain suunnitella mitään.” (pka) 

 

 

Tiimipalavereissa suunniteltiin tapahtumia ja ajankohtaisia asioita vuodenkiertoon liittyen sekä 

käytiin läpi esimerkiksi, mitä askarteluja lasten kanssa tehtäisiin. Palaverissa käytiin läpi myös 

yksittäisten lasten kohdalla ilmenneitä asioita ja käytiin pääpiirteissään läpi lapsikohtaisissa vasu-

keskusteluissa esiin tulleita asioita.  

 

 

”…me käydään niinku joku kokonaisuus läpi (-) lähitulevaisuuden joku, jos se liittyy 

vaikka vuodenkiertoon, tai sitten ylipäätään, mitä meillon ollu ilmassa siinä 

ryhmässä.” (lto2) 

 

 

Lähihoitaja kertoi tiimipalaverin näkyvän vihkossa aiheina. Osastoryhmälle tehtiin 

viikkosuunnitelma. Toiminnan tavoitteita ei kuitenkaan kirjattu ylös. Lastenhoitaja koki 

suunnittelun olevan hajanaista ja sattumanvaraista. Hän kaipasi suunnittelun avuksi systemaattista 

asioiden ylös kirjaamista. Tyytymättömyys käytäntöihin tuli esille lastenhoitajan puheessa. 

 

 

”Niin sillä tavalla ne tietyt tavotteet on tullu käytyä, mutta ne ei oo kirjallisena, niinku 

ne pitäs.” (lh3) 

 

”…vasun mukana tuli se yks kaavake, jossa oli niitä ydinkohtia. Mää sitten (lto:lle) 

sanoin, että otetaan tää käyttöön, että meillä karkaa vuosi käsistä, elikkä mää 

haluaisin, että me kirjattais…” (lh3) 
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Tiimipalaverien lisäksi suunnittelua tapahtui työpäivän lomassa ja lähihoitaja kertoi 

suunnittelevansa myös kotona omalla ajallaan.  

 
 

”…ehkä sillä tavalla, kun ei ehkä sais. Elikkä hyvin paljon mää (lto:n) kans 

suunnittelen lennosta seisten tässä ohimennen, ilman, että pysähdytään.” (lh3) 

”…mulla on nää viikottaiset Theraplayt ollu, niin keskiviikkosin, sit tiistai-iltasin oon 

käyny läpi, pakko käydä se runko, mikkä leikit mää otan, miks mää otan ja mitä 

tavotteita tälle tunnille on.” (lh3) 

”Mää en oo oppinu hahmottaan tai pohtiin asioita työaikana. Mun on tosi vaikee 

irtautua siitä, kun mää oon kierroksella.” (lh3) 

 

7.3.2 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 

 

”No kyllä se oikeestaan(vaatii suunnittelua)aika moni tai voi sanoo, että kaikki…” 

(lto2) 

”…tää koko työ tarvii suunnittelupohjan, jonkinlaiset raamit.” (lh3) 

”Hyvin suunniteltu on puoliks tehty.” (lh3) 

 

Edellä olevista haastattelukatkelmista käy ilmi, että Koiramäen lapsiryhmän kasvattajatiimi piti 

suunnittelua tärkeänä. Lastentarhanopettajan mukaan suunnittelua vaati oikeastaan kaikki, koko 

päiväkodin toiminta ja lähihoitajan mukaan suunnittelu antoi raamit työlle. Päiväkotiapulainen ja 

lähihoitaja korostivat selkeän viikkosuunnitelman tärkeyttä.  

 

”…on niinku hyvä, että on selkee joku, että jonakin päivänä tehtäs jotain…” (pka) 

”…suunnittelua vaatii koko meiän viikkotoiminta, koska se ajankäyttö on niin 

rajallinen. Hyvin suunniteltu on puoliks tehty…” (lh 3) 
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Koiramäessä koettiin myös erilaisten tapahtumien, retkien ja juhlien suunnittelu tärkeäksi. Tämä 

tuli esille seuraavissa vastauksissa: 

 

”…sitten tietysti  nää joulut ja tämmöset…” (pka) 

”…retket, nehän täytyy hyvin suunnitella meidän mielestä…” (lto2) 

”…niinku koko talon mittakaavassa kaikki yhteiset tapahtumat, sellaset.” (lto2) 

 

Lastentarhanopettaja ja lähihoitaja mainitsivat sekä yksittäisen lapsen asioiden, että lapsiryhmän 

toiminnan ja rutiinien tarvitsevan suunnittelua. Lastentarhanopettajan käsityksen mukaan myös 

oppimis- ja toimintaympäristö, sekä eri sisältöalueet vaativat suunnittelua.  

 

”Tämmösiä asioita voi olla esimerkiks (-) sellanen että kun, siirymävaiheet, ulosmeno, 

sisälletulo…” (lto2) 

”…suurin piirtein henk henkkohtaisia tavotteita lapsiryhmään, lapselle…” (lh3) 

”…suunnittelua vaatii sitten myös semmonen, öö, sen oppimis, tai sen 

toimintaympäristön muokkaaminen vaatii suunnittelua…” (lto2) 

 

Lähihoitaja koki suunnitteluun käytetyn ajan ryhmässä liian vähäiseksi. Päiväkotiapulainen ei 

kaivannut itselleen lisää aikaa suunnittelulle, vaan hän koki, ettei suunnittelu juuri koskenut häntä. 

Nämä kaksi hyvin erilaista näkemystä suunnitteluun varatusta ajasta näkyvät seuraavissa 

haastatteluvastauksissa: 

 

”…mulle ainakin on ihan hyvä (riittävästi aikaa suunnitteluun).”(pka) 

”…en tiä, onko musta mitään hyötyä ja justiin suunnittelemiseen, kun mää en itte 

suunnittele.” (pka) 
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”Jos mennään tän ajatuksen mukaan, että varhaiskasvatukselle on nyt ympätty kauniit 

laatukriteerit ja tavotteet, niin kyllähän sillon pitäs myös olla erityisen hyvin 

suunniteltu. Niin sillon ehdottomasti suunnittelua pitäs olla paljo enempi.” (lh3) 

 

7.3.3 Havainnointi, arviointi ja dokumentointi osana suunnitteluprosessia 

 

Koiramäen osastoryhmässä lapsia havainnoitiin jatkuvasti. Arjen lomassa tehdyt havainnot jaettiin 

mahdollisimman pian ryhmän jäsenten kesken keskustelemalla jossain sopivaksi katsotussa välissä, 

esimerkiksi lasten leikkiessä rauhallisesti omia leikkejään.  

 

”…kerrotaan heti sit toisillemme, että mä oon nyt nähny tällasen tilanteen, etten olis 

uskonu, mutta näin kävi ja sit usein huomataan siinä (-) että kun jossain välissä, se 

usein tapahtuu niin, että, että sit ku lapset leikkii omiansa, me vetäydytään johonkin ja 

sanotaan, nyt on käyny tällä tavalla ja sitten kun me siinä sanotaan muutama sana, 

niin joku toinenkin saattaa, että niin määkin oon huomannu…”(lto2) 

 

”…ihan pienimmissäkin jutuissa niin, jos jotain havainnoidaan ja huomataan, että 

siellä jotakin on, vanhempiin heti otetaan yhteyttä ja myös sillä tavalla, että yli 

ryhmärajojen.” (lh3) 

 

Havainnointi nähtiin tilannesidonnaisena asiana, kuten seuraavasta lainauksesta ilmenee: 

  

 ”Havainnointi on sellasta hirveen tilannesidonnaista täällä päiväkodissa…” (lto2) 

Havaintoja kirjattiin ylös vain harvoin. Lähihoitaja kertoi havaintojen ylös kirjaamisen alkaneen 

yksittäisen lapsen kohdalla olleista haasteista. Myös lastentarhanopettaja viittasi haastattelussa 

tällaiseen havaintojen ylös kirjaamiseen, mutta hänkin kertoi tällaisen päiväkirjan pitämisen 

liittyvän tilanteisiin, joissa huoli on herännyt. Lähihoitaja kertoi myös, että hänellä on oma 
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henkilökohtainen vihko, johon hän kirjoittaa tekemiään havaintoja ylös. Kirjaaminen oli kuitenkin 

hyvin satunnaista.  

 

”…käytäntö on se vihko ja siihen dokumentointi.”(lh3) 

”Tässä nyt tunnustan välittömästi, että tosi harvoin pystyn ihan vihkotasolle 

menemään.” (lh3) 

 

Dokumentoinnin välineinä toimivat myös kasvunkansiot ja lasten henkilökohtaiset 

varhaiskasvatussuunnitelmat. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin dokumentoitiin vanhempien 

tekemiä havaintoja lapsestaan, sekä henkilökunnan päiväkodissa tekemiä havaintoja lapsesta. 

Lastentarhanopettaja kertoi, että ryhmässä oli koettu työlääksi dokumentoida lapsen kehitystä 

kasvunkansioihin ja niistä oli tullut hänen mukaansa lasten töiden säilytyspaikka. Lapset saivat itse 

valita työt, joita kansioon laitettiin. Yksi dokumentoinnin muoto ryhmässä oli lasten valokuvien 

laittaminen näihin kasvunkansioihin. Lastenhoitaja laittoi kuvat kansioihin ja lastentarhanopettaja 

kirjoitti tekstit niihin. Päiväkotiapulaisen osuus kansioiden tekemiseen tuli esille seuraavasta 

haastattelukatkelmasta: 

 

”…sitten myös tää meidän päiväkotiapulainen, niin kun se huomaa lapsella jonkun 

erityisen kauniin työn, semmosen, mihin se on panostanu se lapsi, niin kysyy lapselta, 

haluaisiksää säästää tän, niin kyllä hän huolehtii, että tulee sinne.” (lto2) 

 

Arviointi oli ryhmässä kiinteästi havainnointiin liittyvää. Jos lapsen kohdalla tai ryhmän 

käytännöissä huomattiin jotain haasteita, arvioitiin välittömästi, mitä pitää tehdä, että asia saadaan 

toimimaan halutulla tavalla. Päiväkotiapulainen kertoi arviointia tapahtuvan myös kuukausittaisissa 

iltapalavereissa, joissa käsiteltiin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

 

”…päivitetään sitä meiän vasua ja meillon kerran kuussa nyttekki niitä iltoja, niin 

kyllä siellä sitten niissäkin (-) että käydään niinkun uudestaan läpi niitä juttuja, että 
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onks nää nyt niinku ihan oikein ja onks nää ja mitenkä on tapahtunu, et onks 

tapahtunu edistystä, vai pitäskö tehdä muutoksia niihin…” (pka) 

 

Arvioinnin koettiin olevan tärkeä osa toimintaa, mutta lastenhoitaja kertoi kaipaavansa sille tueksi 

asioiden systemaattista ylös kirjaamista. Dokumentointia voidaankin pitää pohjana arvioinnille 

(Helenius & Korhonen 2008,186). Lastenhoitaja viittasi haastattelussa toistamiseen 

varhaiskasvatussuunnitelman mukana tulleeseen kaavakkeeseen, joka olisi avuksi arvioinnissa. 

 

”…(lto:lle) mää sanoin, että tää puoli mun mielestä toimii hyvin, mutta meidän pitäs 

saada se vielä paperille. Niin tota nyt me otetaan se kaava sieltä, kaavake käyttöön, 

niin sie siel siitä saadaan se väline sitten käyttöön…” (lh3) 

 

7.3.4 Havainnointi tärkeää ja tilannesidonnaista, arviointi ja dokumentointi tärkeää, mutta 

satunnaista 

 

Koiramäen lapsiryhmän henkilöstöön kuuluvat pitivät havainnointia tärkeänä asiana, kuten 

seuraavat esimerkit haastatteluista kertovat: 

 

”(havainnointi) on meillä kauheen tärkee, kauheen tärkee tehtävä ja justiin (-) seurata 

niitä, mitä he tekee ja leikkii.” (pka) 

”Se on huipputärkee osa-alue. Koska tota ilman havainnointia ei saa ollenkaan 

käsitystä, mitä se lapsi täällä tekee. Mitä sille kuuluu ja kuinka se henkisesti voi.” 

(lh3) 

 

Lastentarhanopettaja ja pukivat havainnoinnin tilannesidonnaisuuden sanoiksi haastattelussa 

seuraavilla tavoilla: 
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”…lapsella on esimerkiks, se, että se elää, saattaa elää sellasina niin lyhyinäkin 

pätkinä ja se havainnointi perustuu siihen, että se pitää se lapsi nähdä monta kertaa 

niissä samoissa touhuissa.” (lto2) 

”Että sen mä haluan, tarttua niihin hetkiin.” (lh3) 

 

Päiväkotiapulainen kuvasi puheessaan päivittäisen havainnoinnin merkitystä vanhemmille ja 

samalla sitä, ettei se ole aina helppoa kiireisessä päiväkotiarjessa. 

 

”niille ei riitä se, että ihan hyvin päivä on menny, vaan että justiin, että millä me 

pystytään niinku havainnoimaan joka päivä joka laps, kenen kans se leikkii, mitä se 

tekee.” (pka) 

 

Dokumentointi koettiin kiireessä hankalaksi asiaksi, vaikka toisaalta lastenhoitaja myös korosti sen 

tärkeyttä puheessaan.  

 

7.3.5 Vanhempien osallisuus suunnittelussa 

 

Koiramäen osastoryhmässä pidettiin lapsen vasu-keskustelu kaksi kertaa vuodessa: kerran syksyllä 

ja kerran keväällä. Keskustelussa oli pääsääntöisesti läsnä lastentarhanopettaja vanhempien kanssa, 

mutta lastenhoitaja oli pitänyt myös muutaman keskustelun. Tämä käytäntö kertoo siitä, että 

ryhmän sisäisessä työnjako perustui ainakin osittain eri ammattiryhmien erilaiselle osaamiselle. (ks. 

Karila 1997, 60-61.) Kaikkien lasten vanhemmat osallistuivat näihin keskusteluihin syksyllä ja 

melkein kaikki osallistuivat myös keväällä. Osa vanhemmista kuittasi kevään keskustelun 

ainoastaan allekirjoittamalla kaavakkeen. Päiväkotiapulaisen mukaan vasu-keskustelut olivat 

vanhempien ainoa keino olla mukana suunnittelussa. Lastentarhanopettaja kertoi vanhempien 

vaikuttavan lastensa päivään myös päivittäisten keskustelujen kautta. 
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”…kyllä he tietysti joka päivä saattavat (-) niinkun huomaamattakin vaikuttaa sillä 

tavalla siihen lapsensa päivään…” (lto2) 

 

Lastenhoitajan mukaan vanhemmat esittivät paljonkin toivomuksia oman lapsensa kohtelusta 

päiväkodissa, mutta lastenhoitaja ei kuitenkaan nähnyt tätä varsinaisesti suunnitteluun 

osallistumisena.   

 

”…vanhemmat kertoo paljon mielipiteitä, heillon paljon odotuksia heidän oman 

lapsensa, kullannupun, prinsessan ja kuninkaan kohteluun. He haluaa sitä ja he 

haluaa tätä.” (lh3) 

”…toivomuksia tulee kyllä paljon. Mutta ihan sellaseen suunnitteluun ei varmasti 

kukaan heistä lähteny, eikä mekään varmaan olla markkinoitu, että vois tulla mukaan 

tai voisko? Tulisko siitä vaan sekametelisoppa? Mutta kyllä me toiveita paljo 

kuunnellaan ja paljon koitetaan niitä noudattaa.” (lh3) 

 

Vanhemmille oli järjestetty syksyllä vanhempainilta, jossa he olivat esittäneet omia ajatuksiaan 

päiväkodin arjen käytännöistä, esimerkiksi siitä, kuinka usein lapsi voi tuoda päiväkotiin oman 

lelun kotoa. Vanhemmilla ja henkilökunnalla oli ollut asiasta eriävä näkemys, mutta lopulta 

vanhempien toive vei asiassa voiton. 

 

”…me pidettiin heti siinä syksyn alussa vanhempainilta ihan saman tein. Ja siinä, se 

oli yllättävää, miten paljon he siinä niinkun sanoivat ihan suoraan, että että 

minkälaista he toivois, en tiedä, oliko, et mä en osaa sanoo, mistä se johtuu, mutta se 

oli mun mielestä aivan yllättävää…” (lto2) 

 

Syksyllä päiväkodissa olevien lasten vanhemmat olivat saaneet vastata internetin välityksellä 

laatukyselyyn. Lastentarhanopettaja näki tämän kyselyn yhtenä vanhempien mahdollisuutena 

osallistua suunnitteluun palautteen antamisen kautta. Kaiken kaikkiaan tiimin jäsenillä oli hyvinkin 
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erilainen käsitys siitä, miten vanhemmat osallistuvat suunnitteluun. Näyttäisi siltä, että 

osastoryhmän henkilökunnan käsitys siitä, mikä on suunnittelua, ei ollut yhteneväinen. Yhteisiä 

merkitysneuvotteluja (ks. Wenger 1998) ei siis oltu ryhmän sisällä käyty loppuun saakka niin, että 

kaikki ryhmän jäsenet olisivat jakaneet saman käsityksen suunnittelun merkityksestä. 

 

7.3.6 Vanhempia tarvitaan mukaan suunnittelemaan 

 

Koiramäen lapsiryhmän henkilökunta koki, että myös vanhempia tarvitaan mukaan suunnittelemaan 

päiväkodin toimintaa. Tämän yhteistyön koettiin itsessään tarvitsevan suunnittelua. Erityisesti 

lastenhoitaja koki, että tämän suunnittelun keinoja pitäisi pohtia. Näin hän sanoi haastattelussa: 

 

”Mutta miten se käytännössä sit toteutuu, että siitä tulis hyvä. Että löydetään, no ehkä 

se on vaan puhumista, puhumista, löytyy kompromissi. Koska sieltä löytyy ihan 

ääripäät molemmista, sekä meistä, että vanhemmista. Ja sit on keskellä heidän 

lapsensa ja siihen se. Niin tota, kyllä se suunnittelu koskis sit kaikkia meitä, et ihan 

jollain järkevällä tavalla, eikä millään jäykällä vanhempainillalla. Vaan semmosella 

kuuntelevalla tavalla.”(lh3) 

 

Päiväkotiapulainen koki vanhemmat myös vaativina, kuten seuraava ote haastattelusta osoittaa: 

 

 ”…että tuntuu, että vanhemmat vähä vaatii jo liikaakin…” (pka) 

 

Käsitykset vanhempien osallisuudesta suunnitteluun eivät olleet tiimin sisällä yhtenäiset. Kaikki 

olivat kuitenkin sitä mieltä, että lapsikohtaisten vasu-keskustelujen kautta vanhemmat ovat mukana 

suunnittelussa.  
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7.3.7 Lasten osallisuus suunnittelussa 

 

Koiramäen osastoryhmässä lapset eivät osallistuneet päiväkotiapulaisen käsityksen mukaan 

suunnitteluun lainkaan. Lastentarhanopettajan ja lähihoitajan mukaan lapset voivat ryhmässä 

vaikuttaa omaan arkipäiväänsä paljonkin ja heidän mielipiteitään kuunneltiin. Vaikka lähihoitaja 

sanoi ensin, että lapset osallistuvat suunnitteluun aika vähän, sanoi hän hetken päästä, että lasten 

kanssa suunnitellaan useinkin.  

 

”…aika vähän, mutta meillä kyllä paljo kysytään lapsen mielipidettä. Mitä mieltä sää 

oot ? Mitä saa haluaisit? Mitä sää tekisit? Mää ainakin heitän paljo haastetta. Miten 

sää ratkaisisit tän asian? Esimerkiks viisvuotis havaintoo mää teen lasten kans. Mää 

kysyn häneltä. En mää vaan vetele rakseja ruutuun, käyttää hienosti haarukkaa.” 

(lh3) 

”Lapset on nykyään hirveen aktiivisia…” (lto2) 

 

Kuten vanhempien osallisuudessa suunnitteluun, tuli lastenkin osallisuudesta suunnitteluun 

puhuttaessa esille, ettei tiimin jäsenillä ollut yhteneväistä käsitystä siitä, mikä on suunnittelua. 

 

7.3.8 Lapset osallistuvat suunnitteluun mielipiteidensä kautta 

 

Lastentarhanopettaja näki lasten osallistuvan luonnollisesti arjessa oman toimintansa suunnitteluun 

mielipiteidensä ja ehdotuksiensa kautta. Näin hän kuvasi Lasten aktiivisuutta: 

 

 

”…sillä tavalla ehkä vaikuttaa pelkällä sillä aktiivisuudellaankin toimintaan 

huomaamatta enemmän kun aikasemmin.” (lto2) 
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Vaikka päiväkotiapulaisen käsityksen mukaan lapset eivät osallistuneet suunnitteluun, näki hän 

heidät kuitenkin potentiaalisina suunnitteluun osallistujina. 

 

”…ne lapset, niin on niitä mielipiteitä ja muita, niin kyllähän ne pitäis huomioida ja 

voi olla, että tulis ihan fiksujakin ehdotuksia…” 

 

7.3.9 Yhteisen tulkinnan puuttuminen jarruttaa muutosta suunnittelukäytännöissä 

 

Koiramäen osastoryhmän henkilöstörakenne oli muuttunut vuosien 2005 ja 2008 välillä niin, että 

aiemmin ryhmässä työskenteli lastentarhanopettajan kanssa kaksi lastenhoitajaa ja tämän 

tutkimuksen aineiston keräämisen aikana osastoryhmässä työskenteli lastentarhanopettajan lisäksi 

lastenhoitaja ja päiväkotiapulainen. Tiimipalaveri pidettiin edelleen säännöllisesti, joka toinen 

viikko ja suunnittelu painottui toiminnan suunnitteluun, vaikka myös lasten kohdalla esille tulleita 

asioita käsiteltiin. Päävastuu suunnittelusta nähtiin molempien aineistojen keruuhetkellä olevan 

lastentarhanopettajalla. Jälkimmäisessä aineistossa näkyi, että lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja 

keskustelivat usein suunnitteluun liittyvistä asioista keskenään, eikä päiväkotiapulainen osallistunut 

tähän mielellään. Koska koko tiimille yhteistä tulkintaa suunnittelusta ja siihen liittyvistä 

prosesseista ei ollut, ei ryhmän voida sanoa täyttäneen käytäntöyhteisön (ks. Wenger 1998) 

kriteereitä kumpanakaan haastatteluvuotena. Edelleen käytäntöyhteisön syntymiselle oli olemassa 

hyvät edellytykset säännöllisten tiimipalaverien kautta. Kaikkien haastateltavien puheessa tuli 2008 

vuonna esille, että lastentarhanopettajan toimiminen päiväkodin varajohtajana oli vaikuttanut 

ryhmän toimintaan ja suunnittelun rikkonaisuuteen. Aikaa yhteiselle keskustelulle ei siis koettu 

olevan tarpeeksi.   

 

Kuten vuoden 2005 aineistossakin, näyttäytyi tämän tutkimuksen aineistossa vanhempien osallisuus 

suunnittelussa Koiramäen henkilöstölle eri tavoin. Sama tulkintojen ja kokemusten erilaisuus tuli 

esille koskien myös käsityksiä lasten osallisuudesta suunnitteluun. 
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8 DISKUSSIO 

 

Kansainvälisellä ja kansallisella tasolla useissa länsimaissa käynnissä oleva työ yhdenmukaisien  

varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiseksi haastaa suomalaisia päiväkoteja tarkastelemaan 

kasvatuskäytäntöjään kunta-, yksikkö- ja ryhmätasolla.  Erilaiset kirjalliset suunnitelmat ja niiden 

laatimiseen liittyvät prosessit ovat pakottaneet päiväkodissa toimivat moniammatilliset yhteisöt 

yhteisen keskustelun äärelle. Jotta keskustelu on voitu avata, on ensin täytynyt luoda yhteinen kieli 

eri koulutustaustan omaavien henkilöiden välille. Yhteisen kielen luominen on vaatinut aikaa ja sille 

on täytynyt löytää paikka päiväkotiarjen keskellä.  Tutkimukseen osallistuneessa päiväkodissa 

tämän kielen löytämistä oli helpottanut yhteisöllinen suunnitteluprosessi (ks. Nummenmaa et al. 

2007.) Haastatteluissa tuli useaan kertaan esille se, että tiimien ja koko päiväkotiyhteisön tasolla 

pedagoginen keskustelu oli helpottunut ja sitä oli enemmän, koska voitiin luottaa 

keskustelukumppanin tietävän, mistä puhutaan. Päiväkoti täytti käytäntöyhteisön kriteerit (ks. 

Wenger 1998). Henkilökunnan puheesta kuului, että Karilan & Nummenmaan (ks. Nummenmaa et 

al. 2007) kehittämistutkimukseen osallistuminen oli ollut päiväkodin etu. Olisikin mielenkiintoista 

tutkia, miten päiväkotien suunnittelukulttuuri on kehittynyt erilaisten 

varhaiskasvatussuunnitelmaprosessien myötä sellaisissa päiväkodeissa, jotka eivät ole saaneet 

tutkimuspäiväkodin kaltaista tukea työprosesseilleen.   

 

Päiväkotiryhmien osalta selkeä suunnittelukäytäntöjen muutos oli tapahtunut pienten lasten 

ryhmässä, Kissankulmassa. Huomion arvoista on myös se, että henkilöstörakenteessa oli tapahtunut 

muutos päiväkotiapulaisen ja kahden lastenhoitajan tiimistä lastentarhanopettajan ja kahden 

lastenhoitajan tiimiin. Mikä merkitys tällä seikalla on suunnittelukäytäntöjen muutoksessa työn 

lomassa tapahtuvasta suunnittelusta jäsentyneisiin käytäntöihin, jää pohdittavaksi. Onhan 

lastentarhanopettajat ainut päiväkodeissa toimiva ammattiryhmä, jonka koulutuksessa tulee esille 

pedagogisen suunnittelun merkitys ja keinot. Anne Wahlmanin (2006) tutkimuksessa Kissankulman 

ryhmä ei täyttänyt lainkaan käytäntöyhteisön kriteereitä, toisin kuin tämän tutkielman aineiston 

keräämisen aikoihin. Lapsiryhmän henkilöstö kävi säännöllisesti neuvotteluja toimintansa 

merkityksestä tiimipalavereissa ja heidän yhteisenä hankkeenaan voi sanoa olleen koko ryhmän 

toimintakäytäntöjen kehittäminen kulloistenkin tarpeiden mukaan. Heillä oli myös yhteinen kieli ja 

tapa keskustella keskenään. (ks. Wenger 1998.) 
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Koiramäen lapsiryhmässä merkittävää muutosta suunnittelukäytännöissä ei ollut syntynyt. Ryhmä 

ei siis edelleenkään täyttänyt sisäisesti käytäntöyhteisön kriteereitä. Sillä seikalla, että juuri 

pedagogista vastuuta kantava lastentarhanopettaja joutui olemaan toimintakauden aikana paljon 

poissa ryhmästä varajohtajana toimimisen vuoksi, voidaan ajatella olevan merkitystä. Myös tässä 

ryhmässä henkilöstö mainitsi kuitenkin, että yhteisöllisen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin 

myötä eri ammattiryhmät käyttivät nyt yhtenäisempää kieltä varhaiskasvatusta ja pedagogista 

suunnittelua koskien.  

 

Haastatteluissa tuli esille, että päiväkodissa tiimien henkilökunta vaihtui lähes poikkeuksetta 

vuosittain. Tämä koettiin esteeksi sille, että suunnittelukäytännöissä voitaisiin päästä joka vuosi 

aina askel eteenpäin. Hitaasti muuttuvan kulttuurin kannalta henkilökunnan vaihtuvuuden 

voidaankin ajatella olevan haaste. Ovathan organisaation kulttuurit löydettävissä juuri sieltä, missä 

on pitkään yhdessä toimivia ryhmiä, joilla on yhtenäinen käsitys ympäröivästä maailmasta. 

Kulttuurin syntyessä yhteinen näkemys siirtyy tiedostamattomalle tasolle. Tällaisten 

tiedostamattomalle tasolle siirtyneiden käsitysten, niin sanottujen perusoletusten esiin kaivaminen ja 

uudelleen tutkiskelu on vaikeaa ja hidasta. (Schein 1987, 24-25; 35-36.) Tästä näkökulmasta 

muutoksen kannalta olisi hyvä, että sama ryhmä saisi jatkaa useamman vuoden yhdessä, jolloin 

uudelleen keskusteltujen arvojen (ks. mt., 33-35) muuttuminen itsestäänselvyyksiksi saisi aikaa ja 

tilaa. Koko päiväkodin tasolla varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen ja päivittämisen vuoksi 

käydyt arvokeskustelut ja yhteisiksi muuttuneet ja neuvotellut näkemykset olivatkin varmasti juuri 

pitkällä tähtäimellä saaneet aikaan muutoksen, joka koko talon suunnittelukäytännöissä ja –

kulttuurissa oli tapahtunut. Koko päiväkodin tasolla muutosta henkilökunnassa oli tapahtunut 

kuitenkin selkeästi vähemmän kuin päiväkodin sisällä olevissa lapsiryhmissä.  

 

Työkäytäntöjen muutoksessa on organisaatiossa johtajalla merkittävä rooli. Muutosta ei kuitenkaan 

koskaan voi täysin hallita ja johtaa, mutta johtaja voi parhaimmillaan suunnata ja helpottaa sitä. 

Muutoksen mahdollisuus riippuu aina siitä, miten ihmiset lähtevät sitä toteuttamaan. 

Kehittymisaskeleet syntyvät aina yksilöiden oppimisprosessien varassa. (Viitala 2006, 30) Jotta 

suomalaisissa päiväkodeissa saataisiin aikaan muutosta suunnittelukäytännöissä ja syvälle 

juurtuneissa kulttuurisissa tavoissa, tulee johtajien olla avoimia muutokselle. Päiväkotien 

johtamiskäytännöt vaihtelevat kuitenkin runsaasti. Johtajina toimii erilaisen koulutuksen saaneita 

henkilöitä, jotka painottavat omassa toiminnassaan eri alueita: pedagogista johtamista tai 
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hallinnollista johtamista. (Karila 1997, 61.) Kansalliselta ja kansainväliseltä tasolta tulevat 

vaatimukset varhaiskasvatuksen kehittämisestä vaativat johtajilta hyvää pedagogisen johtamisen 

osaamista ja kykyä ja uskallusta myös jakaa omaa johtajuuttaan ja antaa vastuuta henkilöstölle 

yhteisön parhaan oppimistuloksen takaamiseksi.  

 

Kuten tämän tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, kehittämistoiminnan avulla voidaan saada 

aikaan muutosta. Todellisena haasteena on kuitenkin näiden kehittämistulosten jatkuvuuden 

varmistaminen (Toikko & Rantanen 2009, 172). Kehittämistyön toteuttaminen erillisinä projekteina 

on todettu ongelmalliseksi. Kunnissa on koettu, etteivät projektit ole aina vastanneet tärkeimpiä 

kehittämistarpeita, eikä tulosten ole koettu siirtyneen pysyviksi toimintamalleiksi. Sellaiset 

hankkeet, jotka eivät ole vieneet uudistustyötä pysyvästi eteenpäin, on henkilökunnan taholta koettu 

väsyttäviksi. (Virkkunen, Engeström & Miettinen 2007, 13.) Tätä tutkielmaa varten haastatelluista 

päiväkodin työntekijöistä yksi nosti esille väsymyksen liittyen 

varhaiskasvatussuunnitelmaprosessiin ja tutkimusprojektiin. Kuitenkin hän toi esille myös 

tyytyväisyyden siihen, että päiväkodin henkilökunta oli löytänyt yhteisen kielen 

varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin myötä. Käsillä olevan tutkimuksen ja vertailun kohteena 

olevan tutkimuksen (Wahlman 2006) aineistojen keräämisen välillä oli kulunut kolme vuotta. 

Olisikin mielenkiintoista tietää, millaisia lapsiryhmien suunnittelukäytännöt ovat nyt, kun aikaa 

tämän tutkimuksen aineiston keruusta on vierähtänyt reilusti yli kolme vuotta.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksista ei voida tehdä laajempia johtopäätöksiä tai yleistyksiä, vaan se on 

kuvaus yhden keskisuuren kaupungin, keskisuuren päiväkodin ja erityisesti sen kahden lapsiryhmän 

suunnittelukäytännöistä yhteisöllisen suunnitteluprosessin toteuttamisen jälkeen.  

 

 



68 

 

LÄHTEET 

 

Alanen, L. & Karila, K. (toim.) 2009. Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: 

Vastapaino. 

 

Alasuutari, M. & Karila, K. 2009. Lapsuuden ja lapsen tulkinnat lapsikohtaisissa 

varhaiskasvatussuunnitelmissa. Teoksessa: Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. 

Tampere: Vastapaino. 

 

Alasuutari, P. 1994 ja 1999. Laadullinen tutkimus. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Anning, A., Cullen, J., Fleer, M. (edit.) 2004. Early Childhood Education: Society and Culture. 

London: SAGE Publications. 

 

 

Brotherus, A. 2004. Esiopetuksen toimintakulttuuri lapsen näkökulmasta. Helsinki: Helsingin 

yliopisto. 

 

Cowie, B. & Carr, A. 2004. Assessment in early years settings. Teoksessa:  Early Childhood 

Education: Society and Culture. London: SAGE Publications. 

 

Eskola, J. & Suoranta J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväskylä: Gummerus 

Kirjapaino Oy. 

 

Eskola, J. & Vastamäki, J. 2007. Teemahaastattelu: Opit ja opetukset. Teoksessa: Ikkunoita 

tutkimusmetodeihin. Juva: WS Bookwell Oy. 

 

Heikka, J., Hujala, E. & Turja, L. 2009. Arvioinnista opiksi. Havainnointi, arviointi ja suunnittelu 

varhaispedagogiikassa. Helsinki: Multiprint Oy. 

 



69 

 

Helenius, A., Karila, K., Munter, H., Mäntynen, P. & Siren-Tiusanen, H. 2001. Pienet 

päivähoidossa. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö. 

 

Helenius, A. & Korhonen, R. (toim.) 2008. Pedagogiikan palikat. Johdatus varhaiskasvatukseen ja –

kehitykseen. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy. 

 

Helenius, A. & Korhonen, R. 2008. Lapsiryhmän suunnittelu. Teoksessa: Pedagogiikan palikat. 

Johdatus varhaiskasvatukseen ja –kehitykseen. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy. 

 

Hujala, E., Parrila, S., Lindberg, P., Nivala, V., Tauriainen, L. & Vartiainen, P. 1999. Laadunhallinta 

varhaiskasvatuksessa. Oulun yliopistopaino. 

 

Hujala, E., Puroila, A-M., Parrila-Haapakoski, S & Nivala, V. 1998. Päivähoidosta 

varhaiskasvatukseen. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.  

 

Hujala, E. 2002. Uudistuva esiopetus. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Järvi, S. (toim.) 2006. LaatuVa – varhaiskasvatussuunnitelma eläväksi 2004-2006. Pohjois-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskus. 

 

Karila, K. 1997. Lastentarhanopettajan kehittyvä asiantuntijuus. Lapsirakkaasta opiskelijasta 

kasvatuksen asiantuntijaksi. Helsinki: Oy Edita Ab 

 

Karila, K. 2001. Moniammatillisuus ja päiväkotitoiminnan suunnittelun perusteita. Teoksessa: 

Pienet päivähoidossa. Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita. Helsinki: Werner 

Söderström Osakeyhtiö. 



70 

 

Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A., Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. 

Kasvatusvuorovaikutus. Vaajakoski: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Karila, K. 2006. Kasvatuskumppanuus vuorovaikutussuhteena. Teoksessa: Kasvatusvuorovaikutus. 

Vaajakoski: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Karila, K. 2009. Lapsuudentutkimus ja päiväkotien toiminta. Teoksessa: Lapsuus, lapsuuden 

instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino. 

 

Karila, K. & Kupila, P. 2010. Varhaiskasvatuksen työidentiteettien muotoutuminen eri 

ammattilaissukupolvien ja ammattiryhmien kohtaamisissa. Tampereen yliopisto. 

Varhaiskasvatuksen yksikkö. Saatavilla verkossa os.  

http://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=13109&name=DLFE-4301.pdf 

 

Karila, K. 2011. Kasvattajatiimi keskustelee. Teoksessa: Ammatilliset keskustelut 

varhaiskasvatuksessa. Helsinki: WSOYpro Oy. 

 

Katzenbach, J. & Smith, D. 1998. Tiimit ja tuloksekas yritys. Porvoo: WSOY – Kirjapainoyksikkö.  

 

Katzenbach, J. 1998. Teams at the Top. Unleasing the Potential of Both Teams and Individual 

Leaders. Harvard Business School Press. 

 

Koivunen, H. 1997. Hiljainen tieto. Keuruu: Otava. 

 

Koskinen, H. 2003. Pohjoismaisilta juurilta kohti maailmanlaajuista toimijuutta? Tampere: 

Tampereen yliopistopaino Oy Juvenes Print. 



71 

 

Lehtinen, A. 2001. Lasten kesken. Lapset toimijoina päiväkodissa. Jyväskylä: Kopijyvä Oy. 

 

Mac Naughton, G. 2003. Shaping Early Childhood. Learners, Curriculum and Contexts. Glasgow: 

Bell & Bain Ltd. 

 

Munter, H.& Siren-Tiusanen, H. 1999. Osallistuva kvalitatiivinen lähestymistapa kolmea vuotta 

nuorempien lasten päivähoidon tutkimisessa. Teoksessa Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä. 

Gummerus kirjapaino Oy. 

 

Murto, K. 1998. Prosessin johtaminen. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Mäntylä, R. 2002. Yksin mutta yhdessä. Opettajat omaa työtä ja oppilaitoksen toimintaa 

kehittämässä. Sähköinen väitöskirja saatavilla verkossa os. http://acta.uta.fi/pdf/951-44-5459-6.pdf 

 

Nummenmaa, A. 2006. Kasvattajien yhteisö ja kasvatuskulttuuri. Teoksessa: 

Kasvatusvuorovaikutus. Vaajakoski: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Nummenmaa, A., Karila, K., Joensuu, M. &  Rönnholm. 2007. Yhteisöllinen suunnittelu 

päiväkodissa. Tampereen yliopistopaino Oy – Juvenes Print. 

 

Nummenmaa, A. & Karila, K. 2011. Ammatilliset keskustelut varhaiskasvatuksessa. Helsinki: 

WSOYpro Oy. 

 

Nummenmaa, A. 2011. Keskustelut työssä oppimisen tukena. Teoksessa: Ammatilliset keskustelut 

varhaiskasvatuksessa. Helsinki: WSOYpro Oy. 

 

Puroila, A-M. 2002. Kohtaamisia päiväkotiarjessa – Kehysanalyyttinen näkökulma 

varhaiskasvatustyöhön. Oulu University Press.  

 



72 

 

Puroila, A-M. 2006. Suunnittelu varhaiskasvatuksessa. Teoksessa: Järvi, S. (toim.) LaatuVa – 

varhaiskasvatussuunnitelma eläväksi 2004-2006. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. 

 

Puroila, A-M. 2006. Haasteena varhaiskasvatuksen suunnittelu. Saatavilla verkossa os. 

http://www.evl-slk.fi/kirkon_varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen_suunnittelu 

 

Ruoppila, I. 1999. Lasten tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Teoksessa: Varhaiskasvatuksen 

tutkimusmenetelmiä. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. 2005. Teoksessa: Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. 

Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Schein, E. 1987. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Espoo: Amer yhtymä Oy Weilin + Göös. 

Englanninkielinen alkuperäisteos: Organizational Culture and Leadership. 

 

Seppänen-Järvelä, R. & Vataja, K. 2009. Työyhteisö uusille urille. Kehittäminen osaksi arjen työtä. 

Juva: WS Bookwell Oy. 

 

Seppänen-Järvelä, R. 2009. Työpaikka – yksilö, yhteisö ja organisaatio kehittämisen ytimessä. 

Teoksessa: Työyhteisö uusille urille. Kehittäminen osaksi arjen työtä. Juva: WS Bookwell Oy. 

 

 

Syrjälä, L. & Numminen. 1988. Tapaustutkimus kasvatustieteessä. Oulu: Monistus- ja kuvakeskus. 

 

Syrjäläinen, E. 1994. Etnografinen opetuksen tutkimus: kouluetnografia. Teoksessa: Laadullisen 

tutkimuksen työtapoja. Kirjapaino Westpoint Oy, Rauma: Kirjayhtymä Oy. 

 

Toikki, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen 

Yliopistopaino Oy – Juvenes Print. 



73 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2006. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä: Gummerus 

Kirjapaino Oy. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 2005. Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Viitala, R. 2005. Johda osaamista! Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Keuruu: Otavan 

Kirjapaino Oy. 

 

Virkkunen, J., Engeström, Y. & Miettinen, R. 2007. Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan 

tulevaisuus: projekteista konseptikehittämiseen. Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriön 

selvityksiä. 

 

Wahlman, A. 2006. Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen pro gradu -tutkielma. Tampereen 

yliopisto. 

 

Wenger, E. 1998. Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity. Cambridge university 

press.  



74 

 

LIITE 1: TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 

Taustatiedot: 

syntymävuosi 

koulutus ja ammattinimike 

työskentelyaika päiväkodissa 

minkä ikäisten lasten ryhmässä työskentelee 

osastoryhmän henkilöstörakenne 

työnjako ryhmässä 

 

      1. Varhaiskasvatus ja varhaiskasvatussuunnitelma 

 

1.1 Miten sinä ymmärrät varhaiskasvatustyön päiväkodissa, mikä on sen perustehtävä/tarkoitus? 

 

1.2 Mikä on sinun mielestäsi varhaiskasvatussuunnitelman merkitys? 

- yleensä 

- oman työn näkökulmasta 

 

1.3 Miten yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöön ottaminen on muuttanut 

ajatuksiasi varhaiskasvatussuunnitelman merkityksestä? 

 

2. Suunnittelun sisältö ja työprosessi 

 

2.1 Miten teillä tiimissä suunnitellaan? 
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2.2 Mitkä asiat mielestäsi päiväkotikasvatuksessa, opetuksessa ja hoidossa vaativat 

suunnittelua? 

 

2.3 Millaista tietoa/osaamista tarvitaan, että pystyy suunnittelemaan (edellä mainittuja asioita)? 

 

2.4 Mitkä asiat omassa työssäsi vaativat suunnittelua? 

 

2.5 Miten suunnittelu käytännössä tapahtuu? 

 

2.6 Miten suunnittelukäytäntö on erilainen verrattuna aikaan ennen yksikkökohtaista 

varhaiskasvatussuunnitelmaa? 

 

2.7 Kuinka paljon aikaa suunnitteluun kuluu työssäsi? Mitä ajattelet ajankäytöstä? 

 

2.8 Mitä itse ajattelet suunnittelusta, mikä merkitys suunnittelulla on varhaiskasvatuksessa ja 

omassa työssäsi? 

 

2.9 Millä tavalla ajattelet suunnittelusta tällä hetkellä, jos vertaat sitä tilanteeseen ennen kuin 

lähditte yhdessä tekemään yksikkökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa? 

 

3. Suunnitteluun osallistujat 

 

3.1 Ketkä yleensä osallistuvat kasvatuksen, opetuksen ja hoidon suunnitteluun? 
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- koskien koko talon yhteisiä asioita? 

- omaan osastoonne liittyviä asioita? 

- yksittäiseen lapseen liittyviä asioita? 

- muita suunnitelmia? 

 

3.2 Miten vanhemmat ovat mukana suunnittelussa? 

 

3.3 Miten lapset ovat mukana suunnittelussa? 

 

3.4 Mitä sinä ajattelet suunnitteluun osallistumisesta? 

 

3.5 Millaisia muutoksia suunnitteluun osallistumisessa on tapahtunut yksikkökohtaisen 

varhaiskavatussuunnitelman valmistumisen jälkeen? 

 

4. Havainnointi, dokumentointi ja arviointi osana suunnitteluprosessia 

 

4.1 Millaisia ajatuksia sinulla on havainnoinnin tehtävästä ja merkityksestä päiväkotityössä? 

 

4.2 Voisitko kuvailla, millaisia havainnointiin liittyviä käytäntöjä teillä on? (kuka, mitä, 

kuinka usein, miten dokumentoidaan?) Millä tavalla käytännöt ovat muuttuneet 

yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöön ottamisen myötä? 

 

4.3 Millä tavoin käytätte hyväksenne havainnoinnista saamaanne tietoa? 
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4.4 Millaisia ajatuksia sinulla on arvioinnin erilaisista tehtävistä ja merkityksistä 

päiväkotityössä? 

 

4.5 Millaisia arviointiin liittyviä käytäntöjä teillä on? Millä tavalla käytännöt ovat 

muuttuneet yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöön ottamisen myötä? 

 

4.6 Millä tavoin käytätte hyväksenne arviointiin liittyvää tietoa? 
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