
HYVÄT HAVAINNOITAVAN RYHMÄN VARHAISKASVATTAJAT! 

Runsaat kiitokset osallistumisesta Orientaatioprojektin (ks. http://blogs.helsinki.fi/reunamo/) tutkimukseen ja 

varhaiskasvatuksen kehittämiseen! Lasten toimintaa havainnoidaan kuutena aamupäivänä ja yhtenä iltapäivänä tammikuun ja 

toukokuun välisenä aikana keväällä 2015. Havainnoinnista ei ilmoiteta etukäteen eikä sen kuulu vaikuttaa ryhmään arkeen 

mitenkään. Havainnoinnin pohjalta pyritään luomaan kuva lasten itsensä luomasta polusta varhaiskasvatuksen arjessa. 

Tutkimusta varten tulee tehdä kaksi valmistelevaa toimenpidettä: Lasten vanhemmilta kerätään tutkimusluvat ja havainnoijille 

laaditaan numeroitu lista havainnoitavista lapsista. 

Tutkimusluvat. Lapsi ei voi osallistua tutkimusprojektiin ilman vanhemman/vanhempien suostumusta. Jotta jokaisen lapsen 

näkemyksellä olisi mahdollisuus päästä esiin ja vaikuttamaan, on jokaisen lapsen vanhemmalta pyydettävä lupa tutkimukseen 

osallistumisesta ennen joulua 2014. Tutkimuksessa kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia. Lasten tai heidän perheidensä 

tunnistetietoja ei kerätä. Lapsen havainnoinnissa käytetään numeroita, jotka vain ryhmän omat aikuiset ja havainnoija tietävät. 

Tutkimuksessa noudatetaan eettisiä periaatteita. Tutkimuslupakaavakkeet ovat eri kielillä osoitteessa 

http://blogs.helsinki.fi/reunamo/finnish-team/tutkimusluvat/. Jos vanhempien osaamaa kieltä ei löydy 

tutkimuslupakaavakkeiden joukosta, on käytettävä tulkkia. Jos vanhemmat ovat epätietoisia, heidät voi ohjata 

tutkimuslupakaavakkeessa mainittuun verkko-osoitteeseen tai sen englanninkieliseen verkko-osoitteeseen 

http://blogs.helsinki.fi/orientate/. Tutkimuslupapaperissa ovat myös tutkimuksen johtajan (jyrki.reunamo@helsinki.fi) ja kuntien 

yhdyshenkilöiden sähköpostiosoitteet. On tärkeätä, että vanhemmat ymmärtävät tutkimuksen tarkoituksena olevan lasten 

hyvinvoinnin vahvistaminen lapsen omasta näkökulmasta lähtien. Ilman vanhempien kattavaa suostumusta tulokset voivat 

vinoutua. Vanhempia ei voi pakottaa suostumaan mutta on tärkeää, että vanhemmilla olisi riittävät tiedot tutkimuksen 

toteutuksesta ja tarkoituksesta. Tätä varten olisi hyvä jos henkilöstö ehtisi tutustua Orientaatioprojektiin ja sen blogiin 

vanhempien kysymysten varalta. Tutkimusluvat tulostetaan vanhempien kotikielellä ja niihin pyydetään allekirjoitukset. 

Havainnointilista. Tutkimusluvan saaneista lapsista tehdään numerolista, jossa on kaikkien tutkimusluvan saaneiden lasten 

nimet ja juokseva numerointi yhdestä ylöspäin. Lista annetaan havainnoijalle hänen tullessaan havainnoimaan. Havainnoija voi 

tulla tutustumaan ryhmään jo ennen havainnoinnin alkamista oppiakseen lasten nimet, mutta tästä sovitaan tarvittaessa 

erikseen. Havainnoija käyttää havainnoidessaan vain lasten numeroita. Numeroita tarvitaan myöhemmin aineistoja 

yhdistettäessä, mutta nekään eivät jää lopulliseen aineistoon. Myös ryhmät ja päiväkodit käsitellään numeroina ja numerotkin 

poistetaan varmuuden vuoksi aineistosta ennen lopullista analyysia, jotta tiedot säilyvät luottamuksellisina. Vain ryhmän 

kasvattajilla ja havainnoijalla on siis numerolista havainnoitavista lapsista. On tärkeää että listan numeroita ei muuteta 

tutkimuksen edetessä, eikä listaan lisätä enää uusia lapsia! 

Havainnoitavien ryhmien henkilöstölle pidetään info- ja koulutustilaisuus Hämeenlinnassa, Helsingissä ja Turussa. Tilaisuudessa 

käydään läpi tutkimuksen osa-alueet: havainnointi, lasten haastattelu, lasten taitojen arviointi ja oppimisympäristöjen arviointi. 

Ryhmästä osallistuu tilaisuuteen yksi kasvattaja, joka välittää tilaisuuden sisällön muille tiimin jäsenille (kaksikin saa osallistua). 

 

Yhteyshenkilöt: 

Helsingin yliopisto, OKL:  jyrki.reunamo@helsinki.fi  

Espoo, elina.pulli@espoo.fi  

Helsinki mikko.makela@hel.fi  

Hyvinkää riitta.peltonen-hietamaki@hyvinkaa.fi  

Hämeenlinna taru.terho@hameenlinna.fi  

Järvenpää taija.polkki@jarvenpaa.fi  

Kerava heli.soderqvist@kerava.fi  

Kouvola helena.kuusisto@kouvola.fi  

Mäntsälä merja.hietala@mantsala.fi  

Nurmijärvi marita.kayhko@nurmijarvi.fi  

Sipoo petra.salomaa@sipoo.fi  

Turku ulla.soukainen@turku.fi  

Tuusula eila.rapala@tuusula.fi  

Vantaa leena.lahtinen@vantaa.fi  
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