
Orientaatioprojekti: Havainnoinnin ohjeet 2015 

 Havainnoitavan ryhmän lapsista tehdään lista, jossa kullekin lapselle on annettu numero (esim. 12). 

Samaa numeroa käytetään kaikessa aineiston keruussa. Ryhmän aikuiset tallettavat numerolistan 

käytettäväksi myös lapsiarvioinnissa ja mahdollisessa haastattelussa. Numeroita käytetään myöhemmin 

aineistojen yhdistämisessä. Aineistoon ei tule lasten tunnistetietoja, vain numeroita. Lasten 

tunnistetietoja ei missään vaiheessa kirjata tutkimusaineistoon.  

 Havainnoija ei havainnoi oman ryhmänsä lapsia, vaan yleensä havainnointiparinsa päiväkodin 

satunnaisesti valittua ryhmää. Tarvittaessa havainnoijat voivat vaihtaa havainnoitavan ryhmän 

henkilöstön kanssa ryhmiä osaksi päivää ennen havainnointia, jotta lasten tunnistaminen helpottuu. 

Tammikuun ja toukokuun 2015 aikana on seitsemän satunnaisesti valittua havainnointipäivää. 

Havainnointipäivistä ei erikseen informoida havainnoitavaa ryhmää.   

 Lapsia havainnoidaan noudattaen listan numerojärjestystä systemaattisen otannan periaatteella. Jos 

lapsi on poissa, havainnoidaan listassa seuraavana olevaa lasta. Myöhemmin tulevat lapset 

havainnoidaan heidän tullessaan ryhmään listan mukaisessa järjestyksessä. Jos on mahdotonta 

havainnoida koko ryhmää, esimerkiksi jos puolet lapsista lähtee puistoon ja puolet jää päiväkotiin, 

havainnoija havainnoi suurempaa ryhmää. Systemaattisen virheen välttämiseksi havainnoija aloittaa 

joka päivä havainnointilistan eri kohdasta. 

 Havainnointi tapahtuu kuutena aamupäivänä kello 8.00–12.00 välisenä aikana ja yhtenä päivänä kello 

12.00–16.00 välisenä aikana (on kuitenkin mahdollista, että joissakin ryhmissä mielekkäämpi aikataulu 

on esim. 9.00–13.00 ja puolipäiväryhmissä havainnointi on aina samaan aikaan). Havainnointi tapahtuu 

viiden minuutin välein. Kaksi minuuttia käytetään havainnoitavan lapsen tilanteeseen tutustumiseen, 

yksi minuutti varsinaiseen havainnointiin ja kaksi minuuttia havainnon kirjaamiseen. Yhtenä päivänä 

kertyy 49 havaintoa. Kun havainnoijan on käytävä vessassa, juomassa ym., havainnointia jatketaan 

tauon jälkeen normaalisti. Eri päivinä samanlaisena toistuvaa taukoa on vältettävä.  

 Harjoittelun jälkeen havainnoija usein huomaa, että he kykenevät tarkkaan havainnointiin jopa neljän 

minuutin välein. Neljän minuutin väli on suositeltava, sillä se mahdollistaa useamman havainnon 

tekemisen. Jos kuitenkin neljän minuutin havainnointiaika tuntuu hankalalta, palataan viiden minuutin 

havaintoväliin. Vähitellen havainnointi helpottuu. Neljää minuuttia nopeampaan havainnointivauhtiin 

ei saa kuitenkaan siirtyä. On varottava rutinoitumasta päivän aikana, sillä rutiini lisää riskiä 

systemaattiseen virheeseen. 

 Usein lapsi muuttaa toimintaansa havainnoinnin aikana, mutta havainnoija pyrkii valitsemaan lapsen 

pääasiallisen toiminnan koodattavaksi toiminnaksi. Poikkeuksen muodostaa kohta G, jossa 

lyhyempikin tunteen ilmaisu riittää. Lisäksi on huomattava, että kohdassa E koodiin 3 riittää lyhytkin 

ponnistelu havainnoinnin aikana. Jos lapsen toimintaa on mahdoton määritellä, se koodataan kohtaan 

B(11).  Jos lapselle ei löydy lähikontaktia, ruutu jätetään tyhjäksi. 

 Havainnoijalla on havainnoinnissa mukanaan kirja, jonka sisällä on kolme paperia: Numeroitu lista 

lapsista, havainnoinnin ohje sekä havainnointilomake. Koodaus tehdään vasta havainnoinnin jälkeen. 

 Havainnoija ei etsi vuorovaikutusta tai katsekontaktia lapsiryhmän lapsiin, mutta vastaa tarvittaessa 

lasten kysymyksiin. Esimerkiksi: “Miksi olet täällä?” “Olen havainnoimassa.” “Mitä kirjoitat?” Teen 

muistiinpanoja” “Miksi?” Teen muistiinpanoja siitä mitä tapahtuu.” Kokemuksen mukaan lapset hyvin 

nopeasti jättävät havainnoijan omiin oloihinsa. 

 Vaikka havainnointi ei ole salaisuus, sitä ei tule painottaa ryhmässä. Havainnoitavan lapsen ei tule olla 

tietoinen siitä että hän on havainnoitavana. Havainnoijan ei tarvitse olla lapsen lähellä, riittää että 

havainnoija ymmärtää lapsen tilanteen. Havainnoija voi liikkua vapaasti ryhmässä. 

 



Aika (esim. 08.16) 

Lapsen numero 

A. Lapsen toiminnan yleinen kehys (mitä lapsen pitää/kuuluu 

tehdä) 

1. Suora kasvatustoiminta sisällä (enimmäkseen aikuisen 

aloittamaa, suunniteltua toimintaa: opetusta, ohjeistusta, 

ryhmätoimintaa, kirjan lukua, esityksiä, 

ryhmäkeskustelua)  

2. Ohjattu tai tuettu leikki sisällä (enimmäkseen lapsen 

aloittamaa. Aikuinen havainnoi tai osallistuu lasten 

leikkiprosesseihin, on valmis tarvittaessa osallistumaan 

lasten leikkiprosessien tukemiseen)  

3. Vapaa leikki sisällä (itsenäisempi leikki yksin tai 

kavereiden kanssa. Kasvattaja ei osallistu prosessiin)  

4. Ulkotoiminta (usein pihalla, puistossa, retkellä) 

5. Perushoito (pukeminen, riisuminen, WC, hygienia, lepo, 

voi sisältää odotusta ja valmistautumista) 

6. Ruokailu (aamupala, lounas, ruuan odotus, järjestelyt 

ennen/jälkeen syömisen)  

7. Siirtymätilanteet (yleensä lyhyet aktiviteetit yllä 

kuvattujen tilanteiden välissä)  

 

B. Lapsen oma toiminta (mitä lapsi tekee) 

1. Roolileikki tai mielikuvaleikki (lelulla tai itsellä on 

rooli)  

2. Sääntöleikki (esim. pallopeli, lautapeli, elektroninen 

peli, pysyvät säännöt, kilpailu)  

3. Esineleikki ja kokeilu materiaaleilla ja leluilla 

(esim. hiekkalaatikolla, paperilla) 

4. Fyysinen leikki tai aktiviteetti (juoksu, keinuminen, 

hyppiminen, riehuminen, tanssi, kiipeily, harjoitus) 

5. Lukeminen, opettaja lukee tai lapsi lukee/selaa 

kirjaa itse 

6. Tehtävä (esim. kotitehtävä, kynä-paperi –työt, 

pukemisen harjoittelu, lorun opettelu, taidon 

harjoitus, työ)  
7. Toiminta ilman kiintopistettä tai kunnon kontaktia 

muihin (esim. kuljeskelu, etsiminen, odottelu) 

8. Yhdessäolo muiden kanssa (esim. hengailee/kävelee 

kavereiden kanssa, juttelee kiipeilytelineellä) 

9. Kielletty toiminta (esim. ohjeiden rikkominen, 

kiusaaminen, häirintä)  

10. Lapsi toimii yleisen kehyksen sisällä, mutta ei sovi 

yllä oleviin luokkiin B1-B9 (esim. lapsi syö 

ruokailussa, pukeutuu ulos lähdettäessä) 

11. Muu toiminta (ei sovi muihin luokkiin, esim. 

sekavuus, paljon vaihdoksia, ei rakennetta)  

 

C Lapsen pääasiallinen huomion kohde 

1. Ei-sosiaalinen kohde (esim. lelu, hiekka, auto, palikat, 

vesi, oma itse) 

2. Aikuinen (esim. seuraa aikuisen kertomusta, keskustelee, 

huomio voi sisältää esim. opetusmateriaalia) 

3. Toinen lapsi (mukana voi olla myös leluja ja muita ei-

sosiaalisia kohteita esim. lapsen kädessä)  

4. Ryhmä lapsia (2 tai useampia lapsia, mukana voi olla 

myös leluja ym.) 

5. Kokonaistilanne (tilanteessa on niin paljon elementtejä, 

ettei pääasiallista kohdetta voi nimetä, esim. lapsia, 

aikuisia, materiaaleja, usein dynaaminen tilanne) 

D Lähin sosiaalinen lapsikontakti (jos on havaittavissa)  

Lapsi johon havainnoitava lapsi vahvimmin suuntautuu. Lapsen 

numerokoodi kirjoitetaan havaintopaperiin. Jos lähikontaktia ei ole 

tai hänen numeronsa ei ole listassa, jätä ruutu tyhjäksi  

 

E. Lapsen fyysinen aktiivisuus 

1. Matala (istuminen, kynän käyttö, syöminen ym.) 

2. Kohtuullinen (sisältää kävelyä, koko vartalon liikkeitä)  

3. Korkea (sisältää ainakin jonkin verran juoksua, ripeää 

liikuntaa, fyysistä ponnistelua ym.) 

 

F. Lapsen sitoutuneisuus 
1. Yksinkertainen, kaavamainen, toistuva, passiivinen 

toiminta, ei energiaa, ei älyllistä haastetta 

2. Usein keskeytyvä toiminta ja toimintaan kiinnittyminen 

3. Enimmäkseen jatkuva toiminta, huomio hajoaa helposti, 

vähän energiaa 

4. Jatkuva toiminta jossa intensiivisiä hetkiä, 

tarkkaavaisuus ei helposti hajoa  

5. Kestävä intensiivinen toiminta, keskittyminen, luovuus, 

energia ja sitkeys  

 

G Emootio (1-6, muutaman sekunnin havainto emootiosta 

riittää)  

1. Viha, frustraatio, pettymys 

2. Inho, ylenkatse 

3. Pelko, ahdistus 

4. Onnellisuus, ilo, tyytyväisyys  

5. Suru, masennus 

6. Hämmästys, valppaus, uteliaisuus, jännitys 

7. Neutraali, tyyni, rauhallinen 

8. Muu tunne 

 

H. Sosiaalinen orientaatio tämänhetkisessä ryhmässä 

1. Mukautuva ja avoin, hyväksyy ja huomioi  

2. Osallistuva, vuorovaikutteinen, avoin, tekee yhteistyötä 

3. Dominoiva, itsepintainen, ehkä itsekeskeinen tai 

määräilevä 

4. Vetäytyy sosiaalisesta tilanteesta, ei-sosiaalinen, ei-

vuorovaikutteinen 

5. Ei voida määrittää 

 

I. Lähimmän tai keskeisimmän aikuisen toiminta 

1. Vuorovaikutus koko lapsiryhmän kanssa (opetus, ohjaus, 

keskustelu, satu, leikki ym.)   

2. Vuorovaikutus jaetun ryhmän kanssa (opetus, ohjaus, 

keskustelu, satu, leikki ym.)  

3. Vuorovaikutus yhden lapsen kanssa (opetus, esitys, 

ohjaus, leikki, perushoito ym.)  

4. Ei lapsikontaktia mutta aikuiskontakti (keskustelee esim. 

vanhemman tai kollegan kanssa)  

5. Ei lapsikontaktia mutta havainnoi lapsia (voi esim. tehdä 

muistiinpanoja samalla) 

6. Ei lapsi/aikuiskontaktia, mutta tekee 

kasvatukseen/hoitoon liittyvää muuta työtä (järjestelee 

lasten töitä, valmistelee opetusta, dokumentoi)  

7. Ei lapsikontaktia, hoitoon/kasvatukseen kuulumaton 

toiminta (siistiminen, lepo, hallinto)  

8. Paikalla ei ole aikuisia 

  


