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Lectio praecursoria

Pedagogiset asiakirjat lapsen tuen 
suunnittelun välineinä ja sosiaalisen 

todellisuuden muokkaajina

Noora Heiskanen

KM Noora Heiskasen erityispedagogiikan väi-
töskirjan ”Children's needs for support and 
support measures in pedagogical documents 
of early childhood education and care” tarkas-
tettiin Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden 
ja psykologian tiedekunnassa 8.11.2019. Vasta-
väittäjänä toimi professori Lasse Lipponen Hel-
singin yliopistosta ja kustoksena dosentti Tanja 
Vehkakoski Jyväskylän yliopistosta.

Tutkin väitöstutkimuksessani lapselle laa-
dittavia varhaiskasvatuksen ja esiopetuk-
sen pedagogisia asiakirjoja tuen tarpeis-
ta ja tuesta kirjoittamisen näkökulmasta. 
Väitöskirjan osatutkimukset käsittelivät 
sitä, miten tutkituissa asiakirjoissa kirjoi-
tetaan lapsen tuen tarpeista (Heiskanen, 
ym., 2018), tukitoimista (Heiskanen ym., 

2019a) sekä lapsen, vanhempien ja am-
mattilaisten näkökulmista (Heiskanen ym., 
2019b). 

Ammattilaisten tekemästä kirjaami-
sesta varhaiskasvatuksessa ja esiope-
tuksessa, samoin kuin muissa koulutus-
instituutioissa, käytetään usein nimitystä 
pedagoginen kirjaaminen. Pedagogiikkaa 
ja pedagogisuutta voidaan varhaiskasva-
tuksen kontekstissa kuvata Alilan ja Ukko-
nen-Mikkolan (2018) määritelmää mukail-
len suunnitelmalliseksi, tavoitteelliseksi ja 
tutkimusperustaiseksi tietoiseksi vaikutta-
miseksi lapsen kehitykseen, oppimiseen 
ja hyvinvointiin. Pedagogisuus edellyttää 
tavoitteiden asettamista, sisältöjen, me-
netelmien ja oppimisympäristöjen suun-
nittelua sekä toimintakulttuurin jatkuvaa  
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arviointia ja kehittämistä. Pedagogisuus 
pitää sisällään lapsen osallisuuden sekä 
yhteistyön vanhempien ja muiden asian-
tuntijoiden kanssa. Tutkimusperustaisen 
varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskas-
vatuksen suunnittelun näkökulmasta on 
tärkeää esittää kysymys, millainen asiakir-
jojen kirjaamisen tapa voidaan nähdä pe-
dagogisuutta tukevana.

Kasvatus- ja koulutusinstituutioissa 
pedagogisella kirjaamisella on yhä van-
kempi rooli, sillä näissä instituutioissa laa-
ditaan yhä enemmän erilaisia asiakirjoja ja 
kirjaamisen avulla seurataan lasten ja nuor-
ten kehitystä. Näin on tapahtunut myös 
varhaiskasvatuksessa, jossa jokaiselle 
lapselle laaditaan oman pedagoginen asia-
kirja. Varhaiskasvatuksen kontekstissa pe-
dagoginen asiakirja viittaa lapsen varhais-
kasvatussuunnitelmaan (OPH 2018, luku 
5; Varhaiskasvatuslaki 2018, 23 §). Esi-
opetuksessa lapselle laadittavia asiakirjo-
ja ovat puolestaan esiopetuksen oppimis-
suunnitelma, tehostetun tuen suunnitelma, 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma sekä pedagoginen 
arvio ja pedagoginen selvitys (Perusope-
tuslaki 1998; OPH 2016, luku 5).

Pedagogisen asiakirjan laatimisen 
tarkoitus on auttaa lapsen kanssa toimi-
via ammattilaisia huomioimaan lapsen 
yksilölliset tarpeet, vahvuudet ja mielen-
kiinnon kohteet. Asiakirjojen kirjaamisen 
tarkoituksena on yhtä lailla opetuksen ja 
kasvatuksen laadun ylläpitäminen ja kehit-
täminen. Asiakirjat esitetään myös lapsen 
tuen järjestämisen kulmakiviksi silloin, kun 
lapsi tarvitsee tukea kehityksen ja oppimi-
sen turvaamiseksi. Kirjallisesti toteutetta-
van tuen suunnittelu lisää tuen systemaat-
tisuutta ja helpottaa myöhempää tuen 
toteutumisen arviointia. Pedagogisissa 

asiakirjoissa tulisi saavuttaa moniääninen 
näkemys lapsen tilanteesta, joten niiden 
laatiminen on myös oiva mahdollisuus tu-
kea lapsen ja vanhempien osallisuutta var-
haiskasvatuksen suunnittelussa.

Pedagogisuuden tärkeydestä huo-
limatta aiempi tutkimus kuvaa, että pe-
dagogiikan korostamisen sijaan asiakir-
joissa keskeisen roolin saavat kuvaukset 
lapsen ongelmallisuudesta. Samalla var-
haiskasvatuksen ammattilaiset ovat tutki-
musten mukaan epävarmoja dokumentaa-
tiokäytännöistä. Asiakirjojen laatimiseen 
käytettävä aika tuntuu olevan pois lapsil-
ta ja asioista, jotka opetus- ja kasvatus-
työssä koetaan merkityksellisiksi. Lisäk-
si asiakirjojen laatimisen kuvataan olevan 
kuormittavaa, eikä siitä aina koeta olevan 
merkittävää hyötyä opettajille tai tukea tar-
vitseville lapsille. Keskeisenä vaikeutena 
asiakirjojen laatimisessa ovat ammattilais-
ten mielestä tekstin rakentaminen ja kielel-
lisiin valintoihin liittyvät haasteet.

Lähestyin dokumentaatiota tutkimuk-
sessa paitsi pedagogisena ammattikäytän-
tönä, myös laajemmin varhaiskasvatusins-
tituutiota rakentavana ilmiönä. Kirjaamisen 
tapa asiakirjoissa ei ole yhdentekevä asia, 
sillä pedagogisten asiakirjojen laatimisen 
seuraukset eivät välttämättä ole lapsel-
le automaattisesti myönteisiä. Kirjaukset 
voivat olla esimerkiksi leimaavia tai kuva-
ta lapsen tilanteen yksipuolisesti. Samoin 
asiakirjojen laadintaan liittyy myös mui-
ta tarkoituksia opetuksen ja kasvatuksen 
laadun varmistamisen ja kehittämisen rin-
nalla. Asiakirjat toimivat koulutus- ja kas-
vatusinstituutioissa esimerkiksi hallinnol-
listen päätösten tekemisen ja resurssien 
jaon välineenä, mikä on osaltaan vaikut-
tamassa siihen, mitä ja miten asiakirjoi-
hin kirjataan. Kirjaaminen voidaan nähdä  
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ammattilaisvallan käyttönä, jonka avul-
la suunnataan pedagogista toimintaa ja 
muovataan ajattelutapoja niin instituutiois-
sa kuin laajemmin yhteiskunnassa. Kirjaa-
minen on näin ollen aktiivista vaikuttamis-
ta varhaiskasvatusinstituution käsityksiin, 
uskomuksiin ja arvoihin, joiden keskiössä 
lapsi elää, oppii ja kasvaa.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Väitöstutkimuksessani tutkin varhaiskas-
vatusikäisten lasten pedagogisiin asiakir-
joihin kirjattuja kuvauksia lapsen tuen tar-
peista ja heille suunnitellusta tuesta. Työn 
yhteenveto-osassa kokosin osatutkimus-
ten tuloksia yhteen kolmen tutkimuskysy-
myksen avulla. Ensinnäkin pyrin etsimään 
vastausta siihen, miten lapset, vanhem-
mat ja ammattilaiset asemoidaan varhais-
kasvatuksen pedagogisissa asiakirjoissa. 
Sovelsin eri tahojen asemointien analyy-
sissä diskursiivisen psykologian mukaista 
positioteoriaa. Teorian mukaisesti ymmär-
sin position kielenkäytössä rakentuvaksi, 
henkilön tai instituution vastuita, velvolli-
suuksia ja oikeuksia kuvaavaksi asemaksi. 

Toiseksi tarkastelin tutkimuksessani 
sitä, suuntaavatko pedagogisiin asiakirjoi-
hin tehdyt kirjaukset huomion erityisesti 
varhaiskasvatuksen pedagogisiin käytän-
teisiin. Osa asiakirjoista suuntaa huomio-
ta pedagogiikkaan vahvasti, osa heikosti. 
Tässä analyyttinen lähtökohtani oli Mau-
rizio Ferrariksen dokumentalismin teoria 
(documentality theory, ks. Ferraris, 2013). 
Teoriassa Ferraris kuvaa dokumenteilla 
olevan itsessään toimijuus ja samalla kes-
keinen rooli instituutioiden rakentumises-
sa ja ylläpitämisessä. Näiden lisäksi ana-
lysoin, miten hyvin asiakirjojen kirjaukset 

vastaavat tutkimusperustaisia suosituksia 
ja kansallisia säädöksiä dokumentaatios-
ta. Analyysi keskittyi kokonaisuudessaan 
asiakirjojen kielellisiin piirteisiin, ja siinä 
hyödynnettiin diskurssianalyysin menetel-
miä. Tutkimus sijoittuu erityispedagogiikan 
ja varhaiskasvatustieteen tutkimuskentille, 
ja se ammentaa myös lapsuudentutkimuk-
sen ja vammaistutkimuksen tutkimustradi-
tioista. 

Tutkimuksessa käyttämäni aineisto 
koostui 108 esiopetusikäisen lapsen var-
haiskasvatushistorian aikana kirjatuista 
asiakirjoista, joita oli yhteensä 314. Tutkit-
tujen asiakirjojen määrä yhtä lasta kohden 
vaihteli yhden ja kymmenen peräkkäisen 
asiakirjan välillä. Tutkimusaineisto kerättiin 
viidestä suomalaisesta kunnasta ja niiden 
23 esiopetusryhmästä lukuvuonna 2015–
2016. Tarkastelin tutkimuksessani lasten 
asiakirjoja paitsi yksittäisinä dokumenttei-
na, myös pitkittäistarkasteluna hyödyntä-
en samalle lapselle laadittuja peräkkäisiä 
asiakirjoja tuen suunnittelun kehityksen 
analysointiin. Aiemman dokumenttitutki-
muksen näkökulmasta erityisesti asiakir-
jojen pitkittäistarkastelu tuo uutta näkö-
kulmaa asiakirjoja koskevan tutkimuksen 
kentälle.

TULOKSET

Tutkimukseni tulosten mukaan lapset kuva-
taan asiakirjoissa tyypillisesti ongelmakes-
keisestä näkökulmasta. Ongelmakeskei-
syys näkyy tekstissä lapsen yksilöllisten 
piirteiden ja tilanteen kuvaamisena nega-
tiivisessa valossa ja toisaalta tuen tarpei-
den kuvauksen korostumisena. Sen sijaan 
tuesta ja ammattilaisten vastuista kirjoitta-
minen on asiakirjoissa vähäistä. Lasten ja 
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vanhempien asema on asiakirjoissa heik-
ko; varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja 
muut asiantuntijat saavat vankan roolin. 
Peräkkäiset asiakirjat myös linkittyvät hei-
kosti toisiinsa, sillä tuen menetelmien ke-
hittäminen ja arvioiminen jäävät puutteel-
lisiksi. 

Havainnollistan tätä vallitsevaa kir-
jaamisen tapaa aineistoesimerkillä, jossa 
esitetään kuusivuotiaan Onnin käyttäytymi-
sen haasteet monin esimerkein ja päädy-
tään tarkastelemaan sosiaalisten taitojen 
kehittymistä. 

Aineistoesimerkki 1

Onni 6 v, esiopetuksen oppimissuunnitel-
ma

sosiaalisissa taidoissa paljon haasteita: leikit 
kavereiden kanssa eivät suju ilman aikuisen 
apua
Onnin on vaikea kunnioittaa kaverin reviiriä ja 
hän tulee kaveria liian lähelle jonotus-, leikki- 
ym. tilanteissa, hän tönii, puhaltelee kaveria 
naamalle tai halaa liian rajusti saadakseen 
kaverilta huomiota – – toiminta jatkuu saman-
laisena hetken päästä, vaikka aikuinen puut-
tuisi asiaan (aikuinen joutuu puuttumaan mui-
ta häiritsevään käytökseen kymmeniä kertoja 
päivässä)
toisaalta Onni ei halua kaverille pahaa, mutta 
taidot kavereiden kanssa olemiseen ovat puut-
teelliset

Tutkimukseni tulosten mukaan voidaan 
ajatella, että pedagogiset asiakirjat näyt-
tävät toimivan Ferrariksen dokumentalis-
min teoriaa soveltaen vahvoina suuntaa-
maan varhaiskasvatuksen ammattilaisten 
huomiota kohti ongelma- ja yksilökeskeis-
tä näkemystä lapsesta ja tuen tarpeista. 
Toisaalta ne toimivat heikkoina dokument-
teina, kun tarkastellaan lapsen tukemista 
ja pedagogiikan toteuttamista. Samalla 

asiakirjat vahvistavat ammattilaisten val-
taa lapsen tuen suunnittelun prosessissa. 
Lapsen ja vanhempien osallisuuden vah-
vistamiseen asiakirjat orientoivat heikosti. 
Yhteenvetona asiakirjat täyttävät heikos-
ti niiden laadinnasta annetut suositukset 
sekä lakisääteisen tehtävänsä, joiden mu-
kaan pedagogiikan ja ammattilaisen vas-
tuun tulisi muodostaa asiakirjan keskeinen 
sisältö.

KIRJAAMISEN HYVÄT 
KÄYTÄNTEET

Tutkimukseni valottaa rohkaisevalla ta-
valla myös esimerkillisiä kirjaamisen käy-
täntöjä, joita lukuisat varhaiskasvatuksen 
ammattilaiset olivat laatimissaan peda-
gogisissa asiakirjoissa onnistuneesti to-
teuttaneet. Niitä luonnehtivat erityisesti 
systemaattisuus ja ratkaisukeskeisyys. 
Havainnollistan tällaista kirjaamisen tapaa 
jälleen aineistoesimerkillä, jossa viisivuo-
tiaan Annan tuen suunnittelu etenee sys-
temaattisesti, tuen menetelmiä arvioidaan 
säännöllisesti niiden vaikuttavuutta tarkas-
tellen ja tukea kehitetään jatkuvasti.

Aineistoesimerkki 2

Anna 5 v, tehostetun tuen suunnitelma ja 
suunnitelman arviointi

Anna 5 v, tehostetun tuen suunnitelma
Keskeisin tuen tarve: haasteet pukemisti-
lanteissa
Tuen keinot: Anna saa valita kahdesta vaih-
toehdosta, jos mahdollista: muut kannustavat 
pukemaan itse; hän osaa korjailla vaatteita, 
jos ovat tiukkoja; kuvat auttamassa pukemisti-
lanteita  



17

Pedagogiset asiakirjat ja tuen suunnittelu

Anna 5 v 7kk, tehostetun tuen suunnitelman 
arviointi
Arviointi: Anna on kehittynyt erittäin merkit-
tävästi syksyn aikana. – –  Sensorisen integ-
raation haasteet ovat kuitenkin yhä olemassa, 
mutta ne näyttäytyvät lähinnä kuuloaistimuk-
siin liittyen – – Tuen keinot ovat olleet toimivia 
ja Annaa ajatellen hyödyllisiä, joten niitä kan-
nattaa jatkaa. 

Kun varhaiskasvatuksen ammattilaiset kir-
jasivat pedagogista suunnittelua Annan 
opettajan tavoin, he noudattivat pedagogi-
sen kirjaamisen hyviä käytänteitä:

• lapsen tuen järjestämiseen ja tilan-
teen muutokseen liittyvät vastuut 
kuvataan ammattilaisten vastuuta 
painottaen 

• lapsen tuen tarpeet ilmaistaan taval-
la, joka rakentaa niistä kuvaa muut-
tuvina, tilannesidonnaisina ja par-
haimmillaan tavallisina, ihmisyyteen 
ja lapsuuteen kuuluvina asioina

• lapselle asetetaan tarkkoja, hänen 
yksilölliset tarpeensa huomioivia 
tavoitteita, ja ne jaetaan tarpeen 
mukaan pitkän ja lyhyen aikavälin 
tavoitteisiin 

• pedagogiset ja rakenteelliset käy-
tänteet kirjataan konkreettisesti ja 
tarkasti, niin että lapsen tarpeisiin 
voidaan vastata ryhmässä  

• arvioinnissa seurataan tuen vaikut-
tavuutta – ei pelkästään todeta lap-
sen ongelmallisuutta tai toivottua 
kehitystä 

• vanhoihin kirjauksiin palataan uu-
sia asiakirjoja kirjattaessa ja uudet 
suunnitelmat pohjataan niihin. 

Kun ammattilaiset kuvaavat asiakirjoissa 
systemaattisesti tuen tavoitteita, menetel-
miä ja niihin tehtäviä muutoksia, peräkkäi-
set asiakirjat muodostavat johdonmukai-

sen, tuen suunnittelun prosessia kuvaavan 
kirjausten kokonaisuuden. Tällaisen asia-
kirjojen kirjaamisen tavan voidaan olettaa 
ohjaavan myös tuen toteuttamista arjes-
sa systemaattisemmin, kun kirjatut asiat 
ja lapsen tarvitsemat tuen menetelmät on 
konkretisoitu yksiselitteiseksi kuvaukseksi 
toiminnasta ja vastuista. Tällä tavalla kirjat-
tu pedagoginen asiakirja lunastaa nimeen-
sä sisältyvän lupauksen pedagogisuudes-
ta.

VARHAISKASVATUKSEN 
MUUTOKSET KIRJAAMISEN 
TAPOJEN TAUSTALLA

On tärkeää huomata, että varhaiskasva-
tuksen ja esiopetuksen pedagogisten asia-
kirjojen kirjaamisen käytännöt muokkautu-
vat osana opetus- ja kasvatusjärjestelmän 
yleisiä kehityskulkuja. Tutkimukseni aineis-
ton muodostavat asiakirjat on laadittu vuo-
sina 2010–2016. Lapset, joiden asiakir-
joja sain tässä tutkimuksessa tarkastella, 
ovat syntyneet vuonna 2009; tällä hetkel-
lä, kun samat lapset ovat kymmenvuotiai-
ta, suomalaisen varhaiskasvatuksen ase-
ma ja säädökset ovat hyvin erilaisia. Näin 
ollen on luonnollista, että aineisto kantaa 
mukanaan myös kaikuja kirjaamisajankoh-
tien painotuksista, ohjeistuksista ja lain-
säädännöstä. 

Kymmenessä vuodessa varhaiskas-
vatus on siirtynyt sosiaali- ja terveysminis-
teriön hallinnon alalta nykyisen opetus- ja 
kulttuuriministeriön alaisuuteen. Samalla 
varhaiskasvatuksen keskeinen asema lap-
sen oppimisen polulla on korostunut. Vuo-
den 2015 lainsäädäntöuudistus ja sitä 
seurannut ensimmäinen velvoittava opetus-
suunnitelma, Varhaiskasvatussuunnitelman 
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perusteet, muuttivat pedagogisten asiakir-
jojen laatimisen ohjeistuksia ja velvoittei-
ta. Lainsäädäntöuudistus on tuore ja tuen 
järjestämisen säädösten osalta vielä osin 
myös käynnissä, ja voidaan ajatella, että 
uudistusten mukanaan tuomia käytänteitä 
ollaan vielä ottamassa käyttöön. Samal-
la esi- ja perusopetuksen kolmiportaisen 
tuen mallin vaikutus heijastuu enenevässä 
määrin myös varhaiskasvatukseen – viime-
aikaisten selvitysten mukaan yli puolet kun-
nista noudattaa kolmiportaista tukea myös 
varhaiskasvatuksessa. Näin myös paikalli-
set erot varhaiskasvatuksen pedagogisia 
asiakirjoja koskevissa käytännöissä ovat 
oletettavasti suuria.

Näiden muutosten ja jännitteiden ris-
teyksessä tuntuu ymmärrettävältä, että 
varhaiskasvatuksen pedagogisten asiakir-
jojen kirjaamisen käytänteet hakevat muo-
toaan tavalla, joka on nähtävissä myös 
tämän tutkimuksen tuloksista. Tässä tut-
kimuksessa todettu vallitsevan ongelma-
keskeinen kirjaamisen tapa ei kuitenkaan 
tue ammattilaisten työtä lasten tuen järjes-
tämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. 
Koska dokumentoidut kirjaukset siirtyvät 
ajasta ja paikasta toiseen, ongelmakeskei-
set kirjaukset voivat vaikuttaa käsityksiin 
lapsesta vielä pitkään kirjaamisen jälkeen. 
Näin ollen siirtyminen kohti tutkimustietoon 
pohjautuvaa pedagogisen kirjaamisen ta-
paa on välttämätöntä. Tämän laadullisen, 
kielellisiä piirteitä yksityiskohtaisesti ana-
lysoivan tutkimuksen pääantina on tekstin 
rakentamista koskevien tulosten ja suosi-
tusten esittäminen ja dokumentaation ylei-
sen merkityksen kuvaaminen.

TUTKIMUKSEN 
JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimukseni johtopäätöksenä voidaan to-
deta, että pedagogisten asiakirjojen kir-
joittaminen on tärkeä ammatillisen osaa-
misen alue, jonka vahvistamiseen tulee 
kiinnittää huomiota niin varhaiskasvatuk-
sen ammattikäytännöissä ja opettajan-
koulutuksessa kuin laajemmin varhaiskas-
vatusta koskevia linjauksia ja säädöksiä 
annettaessa. Parhaimmillaan pedago-
ginen asiakirja toimii opettajan ja tiimin 
työvälineenä, joka raamittaa lapsen tuen 
suunnittelun ongelmanratkaisuprosessia. 
Onnistuneiden pedagogisten sisältöjen li-
säksi eettisesti kestävät pedagogisen kir-
jaamisen käytännöt viestivät myös paljon 
sisältöään enemmän. Ratkaisukeskeisyys, 
systemaattisuus ja ammattilaisen vastuun-
otto kirjaamisessa kertovat siitä, että lapsi 
tulee nähdyksi ja kunnioitetuksi yksilöllisi-
ne tarpeineen. Samoin se luo luottamus-
ta siihen, että ammattilaiset ottavat heille 
kuuluvan vastuun lapsen tuen järjestämi-
sestä. Näin ollen asiakirjojen laatiminen on 
tärkeä ammattieettinen kysymys. Ammat-
tilaisen työssään tekemä kirjaaminen on 
seurauksellinen teko, jossa luodaan aktii-
visesti sosiaalista todellisuutta kielenkäy-
tön välityksellä.

Kirjoittajatiedot:
Noora Heiskanen, KT, tutkijatohtori, Kasvatustieteiden 
laitos, erityispedagogiikka, Jyväskylän yliopisto
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