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1 Johdanto 
 

Kasvun kansioita on tehty varhaiskasvatuksessa jo useiden vuosikymmenien 

ajan, joskin vaihtelevasti ja monin eri tavoin (Alanko ym., 2020, s. 13). Kasvun 

kansio perustuu laajempaan portfolion käsitteeseen, jolla tarkoitetaan jotakin tiet-

tyä tarkoitusta varten kerättyjen dokumenttien kokoelmaa (Niikko, 2000a, s. 103). 

Kasvun kansioon liittyvät tavoitteet perustuvat varhaiskasvatuksen yleisille peda-

gogisille tavoitteille ja päämäärille. Varhaiskasvatuksessa kasvun kansion avulla, 

oli se muodoltaan sitten paperinen tai digitaalinen, pyritään tekemään näkyväksi 

lapsen oppimista, kasvua, kehitystä ja mielenkiinnon kohteita. Samalla kasvun 

kansio on myös keino koota ja säilyttää lapsen muistoja, ja sitä voidaan käyttää 

myös pedagogisen dokumentoinnin työvälineenä. Parhaimmillaan kasvun kan-

sion avulla on myös mahdollista tukea kodin ja päiväkodin välistä vuorovaikutusta 

(Alanko ym., 2020, s. 13; 28). Lisäksi kasvun kansiota pidetään kokonaisvaltai-

suutta ja lapsilähtöisyyttä korostavana, niin kutsuttuna ”autenttisena”, arviointi-

menetelmänä (Ouakrim-Soivio & Kumpulainen, 2020, s. 151). 

  

Digitaalisten teknologioiden kehittyessä, ja niiden tullessa jatkuvasti yhä saavu-

tettavimmiksi myös varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä, on perinteisen pa-

perisen kasvun kansion rinnalle noussut vaihtoehdoksi myös sen digitaalinen 

muoto. Vaikka digitaalisuus toisaalta tuo kasvun kansioon joitakin kokonaan uu-

sia mahdollisuuksia, eivät digitaalisuuden mukanaan tuomat vaikutukset kuiten-

kaan ole automaattisesti pelkästään myönteisiä. Digitaalisen kasvun kansion 

avulla saavutettavien tulosten ja hyötyjen näkökulmasta on ratkaisevaa se, mil-

laisen käsityksen digitaalista kasvun kansiota käyttävä varhaiskasvatuksen hen-

kilöstö on sen roolista ja tehtävistä muodostanut (Ouakrim-Soivio & Kumpulai-

nen, 2020, s. 166). Digitaalinen kasvun kansio haastaa varhaiskasvatuksen hen-

kilöstöä kuitenkin samanaikaisesti sekä pedagogisen että digitaalisen osaamisen 

näkökulmista (Alanko ym., 2020, s. 58).  

 

Digitaalinen kasvun kansio on ennen kaikkea dokumentoinnille perustuva työs-

kentelytapa. Dokumentointi ja dokumenttien reflektointi ovat yhdistäviä tekijöitä 

digitaalisen kasvun kansion ja pedagogisen dokumentoinnin prosesseissa. Digi-
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taalisen kasvun kansio työskentelyn avulla voi siis olla mahdollista edistää mui-

den mahdollisten tavoitteidensa ohella myös varhaiskasvatussuunnitelmassa ku-

vattuja pedagogiseen dokumentointiin liittyviä pyrkimyksiä. Se tarkoittaa toisaalta 

myös sitä, että dokumentointiin ja pedagogiseen dokumentointiin yhdistettävät 

haasteet pätevät samalla myös digitaaliseen kasvun kansioon.  

 

Kasvun kansio on muodossa tai toisessa ollut käytännöllisesti katsottuna aina 

osa omaa työtäni varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen opettajana olen 

koonnut lasten kanssa paperisia kasvun kansioita, ja nykyisessä toimenkuvas-

sani varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologian ohjaajana digitaaliset kas-

vun kansiot ja niihin liittyvä kouluttaminen ja ylläpitotyö muodostavat yhden osan 

työtehtävistäni. Mielenkiintoni digitaalisia kasvun kansioita, tai ylipäänsä portfoli-

oita kohtaan, ei kuitenkaan kumpua välttämättä loputtomista henkilökohtaisista 

onnistumisen kokemuksista, sillä kuten Ahlqvist ym. (2004, s. 62) ovat todenneet, 

kasvun kansion käyttäminen varhaiskasvatuksessa on työlästä, ja se vaatii paljon 

suunnittelua, systemaattisuutta sekä etenkin aikaa. Motivaationi digitaalista kas-

vun kansiota kohtaan perustuu siten enemmänkin ajatukseen, että digitaalinen 

kasvun kansio on osittain ratkaisematon haaste, jossa piilee vielä runsaasti piile-

vää potentiaalia. Siinä mielessä jaan Renwickin (2017, s. 3) optimismin siitä, että 

portfolioihin liittyvät haasteet ovat loppujen lopuksi kohtaamisen arvoisia. 

 

Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on selvittää, millaisia käsityksiä varhaiskas-

vatuksen opettajilla on digitaalisesta kasvun kansiosta sekä siihen liittyvästä työs-

kentelystä. Ajatuksena on, että varhaiskasvatuksen opettajien esille tuomat käsi-

tykset auttavat paitsi muodostamaan kuvaa siitä, millaisia pedagogisia mahdolli-

suuksia digitaaliseen kasvun kansioon sisältyy sitä työssään käyttävien varhais-

kasvatuksen opettajien näkökulmasta, ne tuovat myös esille muita tekijöitä, jotka 

vaikuttavat opettajien käsityksiin ja digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn to-

teuttamiseen. Tutkimuksen aineisto on hankittu haastattelemalla samassa kun-

nassa, mutta eri päiväkodeissa työskenteleviä varhaiskasvatuksen opettajia, 

joilla jokaisella on vähintään kahden vuoden kokemus digitaalisesta kasvun kan-

sio -työskentelystä lapsiryhmässä. Hyödynnän tutkimuksessa fenomenografista 

lähestymistapaa, jonka viitoittamana kiinnitän huomiota käsityksistä muodostu-

vaan kokonaiskuvaan yksilöllisten käsitysten tarkastelun sijasta.  
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Tutkimukseni teoriaosan aloitan käsittelemällä ensin varhaiskasvatuksessa to-

teutettavaa dokumentointia. Katson, että dokumentoinnin käyttötarkoitusten laaja 

kirjon tarkastelu on tarpeellista, sillä digitaalinen kasvun kansio -työskentely mitä 

suuremmissa määrin perustuu juuri dokumentoinnille, minkä lisäksi se on myös 

itsessään tietynlainen dokumentti. Dokumentoinnin käsitettä tarvitaan samalla 

myös vastapariksi pedagogisen dokumentoinnin käsitteelle, johon myöhemmin 

rinnastan digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn yhtenä varhaiskasvatussuun-

nitelman mukaisena dokumenttien pedagogisen prosessoinnin keinona. Doku-

mentointia käsittelevän luvun jälkeen, ennen varsinaiseen digitaaliseen kasvun 

kansioon siirtymistä, otan tarkasteluun portfolion käsitteen. Digitaalinen kasvun 

kansio on yksi monista portfolion perusajatuksen variaatioista ja sellaisena sillä 

on omat erityispiirteensä, jotka erottavat sen monista muista portfolioista.  
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2 Dokumentointi varhaiskasvatuksessa 
 
 
Tarkastelen aluksi dokumentoinnin merkityksen kehittymistä 2000-luvulla käyt-

töön otetuissa varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa. Tässä 

tutkimuksessa olen kiinnostunut dokumentoinnista digitaalisen kasvun kansion 

näkökulmasta, mutta avaan kuitenkin ennen sitä lyhyesti dokumentoinnin käyttö-

tarkoitusten ja -tapojen laajempaa kirjoa varhaiskasvatuksessa. Luvun pääai-

heena on dokumenttien pedagoginen prosessointi, jossa käsittelen pääasiassa 

pedagogista dokumentointia. Päätän dokumentoinnin käsittelyn avaamalla doku-

mentointiin ja pedagogiseen dokumentointiin liittyviä haasteita.  
 
2.1 Dokumentoinnin tarkoitus 
 
Dokumentoinnilla tarkoitetaan erilaisten sisältöjen tuottamista, esimerkiksi asioi-

den, tilanteiden ja ajatusten tallentamista, joko fyysisiä tai digitaalisia välineitä 

käyttämällä. Lopputulos, eli ”dokumentti”, on myös muiden kuin dokumentoijan 

itsensä tarkasteltavissa ja tulkittavissa. Dokumentoinnin syyt sekä se, miten ja 

mihin tarkoitukseen dokumentteja käytetään tai ollaan käyttämättä, vaihtelevat. 

(Rintakorpi & Vihmari-Henttonen, 2017, s. 10.) Kalliala ja Pramling Samuelsson 

(2014, s. 116) nimittävät dokumentointia monitoimityökaluksi sen moninaisten 

käyttötapojen ja niihin liittyvien tavoitteiden vuoksi. Heidän mukaansa erityisesti 

odotukset dokumentoinnista saatavia hyötyjä kohtaan ovat ajan kuluessa jatku-

vasti kasvaneet. 

 

Dokumentoinnin merkityksen vahvistuminen on nähtävissä vertaamalla keske-

nään kahden viimeisen vuosikymmenen aikana Suomessa voimaan astuneita 

varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavia asiakirjoja. Opetussuunnitelmat ovat 

aina oman aikansa tuotoksia ja sellaisina ne väistämättä heijastelevat kulloinkin 

arvossa pidettyjä käsityksiä (Onnismaa & Paananen, 2019, s. 190). Esimerkiksi 

vuoden 2000 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (jatkossa EOPS) 

dokumentointi ei esiinny lainkaan omana käsitteenään, vaikka sitä ajatuksellisesti 

asiakirjan tekstissä sivutaankin (OPH, 2000). Omana käsitteenä dokumentointi 

esiintyy vasta vuoden 2005 varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (jatkossa 
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VASU), missä se tuodaan esille seurannan ja arvioinnin mahdollistajan ominai-

suudessa osana varhaiskasvatuksen laadunhallintaa (OPH, 2005, s. 46).  

 

Dokumentointi näyttäytyy kuitenkin vielä tuossa vaiheessa pääsääntöisesti var-

haiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä, jossa dokumentoinnin kohteena ovat 

henkilöstön oman toiminnan lisäksi lasten taiteellinen toiminta sekä toteutunut 

toiminta yleensä (OPH, 2005, s. 17–24; 44). Suuri muutos tapahtuu vuonna 2014 

käyttöön otetussa EOPS:ssa, jolloin lapsen rooli muuttuu dokumentoinninkin suh-

teen aktiivisemmaksi. Opettajan tehtävänä on havainnoida ja dokumentoida mo-

nipuolisesti lasten työskentelyä, käyttäytymistä sekä oppimisen edistymistä, 

mutta dokumentaatiota ohjataan käyttämään niin, että myös lapsi voi havaita 

edistymistään. (OPH, 2014, s. 29.) Samalla dokumentoinnista tulee itsessään op-

pimisen kohde, jota lapset harjoittelevat monipuolisesti ja erilaisia välineitä hyö-

dyntämällä. (OPH, 2014, s. 31–36.)  

 

Vuoden 2016 VASU:ssa esitellään varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen kon-

tekstissa ensimmäistä kertaa pedagogisen dokumentoinnin -käsite, joka antaa 

nimen prosessille, jonka perusteet ovat löydettävissä jo vuoden 2014 EOPS:sta. 

Pedagogiseen dokumentointiin palataan tarkemmin seuraavassa luvussa. Peda-

gogisen dokumentoinnin käsitteen myötä dokumentointitoimintaa kuvaaviksi 

määreiksi tulevat jatkuvuus sekä suunnitelmallisuus, minkä lisäksi lapsen ja hä-

nen huoltajiensa osallisuus korostuu. Dokumentointi nostetaan arvioinnin ja ke-

hittämisen ohella yhdeksi laadukkaan pedagogisen toiminnan edellytyksistä. 

(OPH, 2016, s. 37.) Vuonna 2018 ja 2022 tapahtuneet varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteiden päivitykset eivät tuoneet mukanaan muutoksia dokumentoinnin 

näkökulmasta. (OPH 2018; 2022). Pedagoginen dokumentointi on mukana myös 

vuoden 2021 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perus-

teissa, missä se esiintyy monipuolisten työtapojen, opetuksen arvioinnin ja oppi-

misen alueisiin liittyvien tavoitteiden ohella yhtenä opetuksen tavoitteista (OPH, 

2021, s. 35). 

 

Vuosituhannen vaihteen jälkeen käyttöön otettujen perusteiden tarkastelu tuo 

esille, kuinka dokumentoinnin merkitys on tarkastelujakson kuluessa vahvistunut. 

Syyt kehityksen taustalla eivät ole yksiselitteisiä, ja niitä voidaan perustella yhtä 
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lailla humaaneilla kuin taloudelliseen tehokkuuteenkin liittyvillä näkökulmilla. Toi-

saalta dokumentoinnin ensisijaisena intressinä voivat olla lapsen oppimisen ja 

hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävät pyrkimykset, toisaalta dokumentointi voidaan 

nähdä keinona arvioida varhaiskasvatuksen toiminnan tehokkuutta ja taloudel-

lista kannattavuutta (Rintakorpi, 2018, s. 27). Tavoitteet voivat olla sekä pedago-

gisia (Knauf, 2017, s. 19–20) että hallinnollisia (Alasuutari ym., 2014, s. 2). Toi-

saalta tavoitteet voivat liittyä myös yksinkertaisesti toiminnan tallentamiseen ja 

näkyväksi tekemiseen, toiminnasta tiedottamiseen tai muistojen tallentamiseen 

(Rintakorpi ja Vihmari-Henttonen, 2017, s. 10). 

 

Pedagoginen dokumentointi, oppimistarinat, yksilölliset varhaiskasvatussuunni-

telmat, portfoliot sekä näiden lisäksi monet lapsille ja heidän huoltajilleen suun-

natut lomakkeet ja kyselyt ovat kaikki dokumentointia hyödyntäviä työtapoja tai 

työvälineitä. Systemaattiset työtavat ohjaavat dokumentoijan huomiota ja antavat 

viitteitä siitä, miten ja mihin dokumentteja on tarkoitus käyttää. Tällaisiin työtapoi-

hin liittyvä dokumentointi on aina yhteydessä lapsen arviointiin siitä huolimatta, 

ettei arviointia varsinkaan Pohjoismaissa yleensä mielletä dokumentoinnin ensi-

sijaiseksi tehtäväksi. (Alasuutari ym., 2014, s. 2.) Rintakorven mukaan kussakin 

maassa vallitseva laajempi opetussuunnitelmaperinne vaikuttaa siihen, millä ta-

valla koko dokumentoinnin käsite, ja sen tarkoitus erityisesti suhteessa arviointiin 

ja tavoitteisiin, ymmärretään (Rintakorpi, 2018, s. 14).  

 

Pohjoismaissa yleisessä, sosiaalipedagogista lähestymistapaa painottavassa 

opetussuunnitelmaperinteessä, tavoitteiden asettaminen tapahtuu henkilökun-

nan toiminnan näkökulmasta, kun taas koulumaisemmaksi kuvatussa anglosak-

sisessa lähestymistavassa tavoitteita tarkastellaan lasten oppimistulosten kautta 

(OECD, 2012, s. 11). Myös dokumentointi sekä dokumentointia hyödyntävät työ-

tavat pyrkivät asettumaan opetussuunnitelmanperinteen kautta hahmottuviin 

muotteihin. Esiin nousevat usein reggiolaisesta dokumentointiperinteestä vaikut-

teita ammentava käsitys, jossa dokumentointi nähdään ennen kaikkea keinona 

oppia ymmärtämään lasten oppimista ja ajattelua sekä olla vuorovaikutuksessa 

lasten ja heidän huoltajiensa kanssa, sekä tuloksiin ja suorituksiin huomiota kiin-

nittävä käsitys, jossa dokumentointi ymmärretään ensisijaisesti keinona arvioida 

lapsen taitoja (Knauf, 2015a, s. 232–233).  
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2.2 Dokumenttien pedagoginen prosessointi 
 
Dokumenttien pedagogisella prosessoinnilla tarkoitetaan erilaisten dokumenttien 

pohjalta tapahtuvaa varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämistä, suunnittelua ja 

reflektointia (Rintakorpi, 2018, s. 40).  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

tätä dokumenttien prosessointia kutsutaan pedagogiseksi dokumentoinniksi 

(OPH, 2018). Tässä yhteydessä on syytä korostaa eroa käsitteiden ”dokumen-

tointi” ja ”pedagoginen dokumentointi” välillä, sillä kuten Rintakorpi (2018) väitös-

kirjassaan huomauttaa, näiden käsitteiden määrittely jää varhaiskasvatuksen 

käytännön tasolla usein puutteelliseksi. Molemmat käsitteet, sekä dokumentointi 

että pedagoginen dokumentointi, ymmärretään monilla eri tavoilla, eikä näiden 

kahden käsitteen välille aina tehdä selvää eroa. (Rintakorpi, 2018, s. 11.)  

 

VASU:ssa pedagoginen dokumentointi määritellään varhaiskasvatuksen tutki-

muksessa yleisen prosessia korostavan näkökulman pohjalta (Rintakorpi, 2018, 

s. 11–14). Määritelmän mukaan pedagoginen dokumentointi on jatkuva prosessi, 

joka koostuu havainnoinnista ja dokumentoinnista sekä dokumenttien vuorovai-

kutuksellisesta tulkinnasta (OPH, 2018, s. 37). Dokumentointi, joka on näin ollen 

yksi pedagogisen dokumentoinnin prosessin työvaiheista, tarkoittaa esimerkiksi 

toiminnan, keskustelujen ja lasten töiden tallentamista, kun taas pedagogisessa 

dokumentoinnissa on kyse ennen kaikkea jaetun ymmärryksen rakentamisesta 

käyttämällä apuna dokumentoimalla hankittuja tallenteita, kuten valokuvia, piirus-

tuksia sekä muistiin kirjattuja havaintoja (Rintakorpi, 2018, s. 26–40).  

 

Lasten, heidän huoltajiensa ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kesken vuorovai-

kutuksessa tuotetun tiedon, ja niistä käydyn tulkinnan avulla, on tarkoitus muo-

kata ja kehittää käytettäviä työtapoja ja menetelmiä, sisältöjä, oppimisympäristöjä 

sekä toiminnan tavoitteita siten, että ne paremmin vastaavat lasten kiinnostuksen 

kohteita ja tarpeita. (OPH, 2018, s. 37.) Vaikka varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteissa puhutaan tiedosta, on kuitenkin tärkeätä huomata, että pedagogisen 

dokumentoinnin tarkoituksena ei ole löytää yhtä tiettyä totuutta, vaan sen sijaan 

merkityksellistä on yhteisen tulkintojen muodostaminen (Rintakorpi, 2018, s. 36). 

Yhteistä ymmärrystä muodostetaan niin lapsiryhmän kuin yksittäisen lapsenkin 

elämästä, tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Tavoitteena on, että tällä tavalla 
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pedagogisen dokumentoinnin avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö oppii parem-

min tuntemaan yksittäistä lasta, lasten välisiä vuorovaikutussuhteita sekä sa-

malla myös aikuisten ja lasten välisen vuorovaikutuksen luonnetta. (OPH, 2018, 

s. 37.)  

 
Kuvio 1. Pedagogisen dokumentoinnin prosessi (OPH, 2021a) 
 

Opetushallitus avaa pedagogisen dokumentoinnin prosessia tarkemmin verkko-

sivuillaan (OPH, 2021a). Pedagogisen dokumentoinnin prosessin aloituspisteenä 

on kysymys, joka määrittää sen, mitä on tarkoitus dokumentoida, ja mitä doku-

mentteja on tarkoitus kerätä. Pedagogiseen dokumentointiin liittyvän dokumen-

toinnin ei ole tarkoitus tapahtua sattumanvaraisesti, vaan dokumentoinnin tulee 

olla suunnitelmallista (OPH, 2018, s. 37). Tietenkään tämä ei tarkoita sitä, etteikö 

spontaanin dokumentoinnin tuloksia voisi koskaan hyödyntää pedagogisessa do-

kumentoinnissa, mutta käytännössä pelkästään umpimähkäisesti kerättyjen do-

kumenttien reflektointi tuottaa todennäköisesti vain sattumanvaraista tietoa. 

Tämä puolestaan ei ole linjassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

kanssa, missä varhaiskasvatusta kuvataan suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi 

toiminnaksi (OPH, 2018, s. 7–8).  

 

Pedagogisen dokumentoinnin yhteydessä tietoa tulee kerätä monipuolisesti esi-

merkiksi piirtämällä, kuvaamalla ja videoimalla sekä tekemällä muistiinpanoja. 

Myös havainnot, keskustelut ja haastattelut ovat tiedon keräämistä, mutta jotta 
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niitä on mahdollista myöhemmin reflektoida yhdessä lasten, huoltajien ja muun 

henkilökunnan kanssa, nekin täytyy dokumentoida tavalla tai toisella (OPH, 

2021a.) Reflektointi tarkoittaa sananmukaisesti mietiskelyä tai pohtimista (MOT 

Kielitoimiston sanakirja, 2021). Reflektoinnin tavoitteena on tuoda esille henkilö-

kunnan ja huoltajien havaintoja, erilaisia näkemyksiä sekä lasten mielipiteitä ja 

toiveita (OPH, 2018, s. 10). 

 

Kaiken pedagogiseen dokumentointiin liittyvän dokumentoinnin ja dokumenttien 

pedagogisen prosessoinnin tärkeimpänä tavoitteena on kehittää varhaiskasva-

tuksen toimintakulttuuria lapsilähtöiseen suuntaan (OPH, 2018, s. 37). Yksittäi-

sillä dokumenteilla ei vielä itsessään ole muutosvoimaa, vaan dokumenttien vai-

kutus konkretisoituu vasta niiden sosiaalisesti tapahtuvan tulkinnan, eli pedago-

gisen dokumentoinnin prosessin, myötä. Pedagogisen dokumentoinnin yhtey-

dessä nostetaan usein esille Maurizio Ferrariksen ajatus ”heikoista” ja ”vahvoista” 

dokumenteista (esim. Knauf, 2018; Rintakorpi, 2018; Paananen & Lipponen, 

2018), joka tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman dokumenttien luonteeseen 

osana pedagogisen dokumentoinnin prosessia.   

 

Vahvoja ovat Ferrariksen mukaan sellaiset dokumentit, joilla on jonkinlaista, 

usein sopimuksenvaraista, voimaa ja vaikutusta ympäröivään todellisuuteen, kun 

taas vastaavasti heikot dokumentit ovat pelkkää informaatiota. Dokumentin sta-

tus ei ole staattinen, vaan se voi muuttua heikosta vahvaksi, ja päinvastoin. Fer-

raris käyttää esimerkkinä junalippua, joka voimassa ollessaan on esimerkki vah-

vasta dokumentista; junalipun sisältämä informaatio mahdollistaa junassa mat-

kustamisen. Kun lipun käyttöaika on ohi, se on enää vain pelkkää informaatiota, 

ja matkalipusta tulee heikko dokumentti. Aikanaan matkalipun status voi kuitenkin 

vielä muuttua uudestaan heikosta takaisin vahvaksi, jos lippua käytetään esimer-

kiksi todistusaineistona tehdystä matkasta. (Ferraris, 2015, s. 425.)  

 

Silläkin riskillä, että tulkitsen Ferrariksen teoriaa liian yksioikoisesti, voidaan do-

kumenttien ajatella olevan pedagogisen dokumentoinnin näkökulmasta heikkoja 

aina siihen saakka, kunnes ne altistetaan reflektoinnille, jonka pohjalta muodos-

tuva yhteinen ymmärrys lopulta johtaa päiväkodin tai lapsiryhmän todellisuuden 
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konkreettiseen muokkaamiseen. Kuten Opetushallituksen verkkosivuilta löyty-

vässä pedagogisen dokumentoinnin tukimateriaalissa todetaan: ”Jos dokumentit 

hautautuvat kansioihin tai tiedostoihin ilman niiden vuorovaikutteista reflektointia, 

dokumenteilla ei ole merkitystä lapsen varhaiskasvatuksen suunnittelun ja arvi-

oinnin kannalta, eikä kyse ole pedagogisesta dokumentoinnista” (OPH, 2021a).  

 

2.3 Dokumentointiin liittyviä haasteita 
 
Dokumentoinnista ja sen hyödyistä on olemassa paljon kirjallisuutta, mutta sys-

temaattista tutkimustietoa päiväkotien dokumentointiin liittyvästä arkitodellisuu-

desta on tehty vähemmän (Knauf, 2017, s. 21). Sen lisäksi olemassa oleva kir-

jallisuus on sävyltään voittopuolisesti positiivista etenkin silloin, kun dokumentoin-

tia käsitellään pedagogisen dokumentoinnin kontekstissa (Emilson & Pramling 

Samuelsson 2014, s. 177). Vain harvat ilmiöt ovat kuitenkaan luonteeltaan sellai-

sia, että niiden vaikutukset olisivat pelkästään myönteisiä. Kaikista parhaimmat-

kin ideat voivat epäonnistua käytännössä, etenkin jos niitä toteutetaan puutteel-

lisesti tai vastoin alkuperäistä tarkoitusta. (Kalliala & Pramling Samuelsson, 2014, 

s. 116.)  

 

Kaikista pedagogiseen dokumentointiin kohdistuvista odotuksista huolimatta 

näyttää siltä, että varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on usein vaikeuksia integ-

roida sitä osaksi päivittäistä pedagogista työtä (Knauf, 2020, s. 12). Rintakorven 

(2018) mukaan hankalaa on erityisesti siirtyminen aikuislähtöisestä toiminnan 

lopputulosten näkyväksi tekemiseen perustuvasta toimintakulttuurista kohti jous-

tavaa ja yhteisöllisesti rakentuvaa toimintakulttuuria (Rintakorpi, 2018, s. 55). Pe-

dagogisen dokumentoinnin merkitystä ja tavoitteita ei aina ymmärretä, mutta toi-

sinaan kyse on myös puutteellisista aika- ja välineresursseista (Kroeger & Cardy, 

2006, s. 389). Ilman ymmärrystä pedagogisen dokumentoinnin merkityksistä 

mahdolliset aika- ja välineresurssit valuvat hukkaan, mutta toisaalta pelkällä 

osaamisellakaan ei vielä päästä pitkälle (Knauf, 2020, s. 18). Dokumentointiin 

liittyvä pedagoginen ymmärrys, aika- sekä välineresurssit näyttävät siis kaikki vai-

kuttavan toisiinsa. 
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Erityisesti dokumentoinnin ja ajan välinen suhde on mielenkiintoinen. Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa pedagogista dokumentointia kuvataan ”jatku-

vaksi prosessiksi”, mikä tarkoittaa sitä, että käytännössä myös dokumentointi on 

varhaiskasvatuksessa alati käynnissä oleva työtehtävä (OPH, 2018, s. 37). Knauf 

(2020) kutsuu dokumentointia osuvasti ”päättymättömäksi tehtäväksi”, jota ei pe-

riaatteessa siis voi koskaan tehdä kokonaan valmiiksi. Kun Knauf selvitti tutki-

muksessaan opettajien käyttämiä dokumentointistrategioita sekä Saksassa että 

Uudessa-Seelannissa, kävi ilmi, että kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat 

kummassakin maassa kokivat dokumentointiin liittyvää aikapainetta riippumatta 

siitä, oliko dokumentoinnille ja niiden pedagogiselle prosessoinnille varattu erik-

seen työaikaa vai ei. Tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa dokumentoin-

nille ja dokumenttien pedagogiselle prosessoinnille varattu aika vaihteli nollasta 

useampaan tuntiin päivässä. (Knauf, 2020, s. 18.) Tältä pohjalta voidaan aavis-

tuksen verran kärjistäen todeta vaikuttavan siltä, että dokumentointi on tehtävä, 

jolle ei koskaan voi järjestää riittävästi aikaa.   

 

Huonosti suunniteltu ja toteutettu dokumentointi on joka tapauksessa taatusti ai-

kasyöppö huolimatta siitä, onko käytettävissä esimerkiksi dokumentointia helpot-

tavaa teknologiaa vai ei (Kalliala & Pramling Samuelsson, 2014, s. 116). Toi-

saalta runsaskaan dokumentointi ei kuitenkaan vielä kerro mitään sen pedagogi-

sesta merkityksellisyydestä (Rintakorpi & Vihmari-Henttonen, 2017, s. 50). Päin-

vastoin digitaalisten välineiden mukanaan tuoma dokumentoimisen helppous 

saattaa pikemminkin muodostua haasteeksi (Alanko ym., 2020, s. 16). Jos doku-

mentteja kerätään päämäärättömästi suuria määriä, se vaikeuttaa myös niiden 

pedagogista prosessointia (Emilson & Pramling Samuelsson, 2014, s. 178). Ja 

jos pedagoginen elementti jää puuttumaan, dokumentit jäävät aikaisemmin ku-

vattuun Ferrariksen ajatukseen nojaten heikoiksi, eivätkä varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteiden dokumentoinnille asettamat päämäärät silloin toteudu – do-

kumentointiin käytetty aika jää pedagogisen toiminnan näkökulmasta merkityk-

settömäksi.  

 

Sitäkin voidaan pohtia, mistä dokumentointiin käytetty aika on pois, tai mitä muuta 

jää sen takia mahdollisesti huomioimatta (Kalliala & Pramling Samuelsson, 2014, 

s. 116). Kroegerin ja Cardyn (2006) mukaan varsinkin kokemattomilla opettajilla 
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on vaikeuksia ylläpitää vuorovaikutusta lasten kanssa samalla, kun he dokumen-

toivat. Heidän mukaansa tämä on kuitenkin merkki siitä, että dokumentoinnin pe-

dagoginen tarkoitus on silloin ymmärretty väärin. (Kroeger & Cardy, 2006, s. 389.) 

Emilsonin ja Pramling Samuelssonin (2014, s. 182–183) tutkimuksen perusteella 

dokumentointitilanteissa aikuiset ovat usein joko vetäytyviä tarkkailijoita, tai sitten 

he pyrkivät vaihtoehtoisesti ohjaamaan tilannetta jonkin itse valitsemansa pää-

määrän suuntaan.  
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3 Portfolio 
 
 
Tässä luvussa tuon esille sen, mikä on portfolio, ja miten portfolio ymmärretään 

erityisesti kasvatuksen ja opetuksen alueella. Esittelen myös kasvun kansion, 

joka edustaa tässä varhaiskasvatukselle ominaista tapaa soveltaa käytäntöön 

portfolion perusajatusta varhaiskasvatuksen toiminnan ja siihen liittyvien tavoit-

teiden kontekstissa.   
 
3.1 Portfolion määrittelyä 
 
Alun perin portfolioksi on kutsuttu erilaisesta informaatiosta koostuvaa kokoel-

maa, jonka sisältö on voinut olla joko erikseen valikoitua tai sitten ei. Tällaisen 

portfolion tehtävänä on ollut toimia lähinnä aineistojen kokoamisen ja säilyttämi-

sen välineenä ilman sen erityisempiä tavoitteita tai muita käyttötarkoituksia. 

(Niikko, 2000b, s. 13). Näin määriteltynä portfolio vaikuttaa käytännössä vain 

kansion tai minkä tahansa muun tarkoitukseen soveltuvan säilytysformaatin sy-

nonyymiltä. Ulkoisesti portfolio voi saada monia erilaisia muotoja. Portfolio voi 

yhtä hyvin olla standardoidusta arviointiaineistosta koostuva tiukasti jäsennelty 

kansio tai tiettyihin tapahtumiin liittyvä vapaamuotoinen muistojen leikekirja (Seitz 

& Bartholomew, 2008, s. 63). Portfolio voi olla muodoltaan myös joko kokonaan 

tai osittain digitaalinen (esim. Barrett, 2001; Kankaanranta, 2001).  

 

Ajan kuluessa portfolioon on kuitenkin liitetty ajatus suunnitelmallisuudesta ja ta-

voitteellisuudesta (Niikko, 2000b, s. 13). Suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuu-

den myötä portfolion käyttötarkoitusten kirjo laajenee merkittävästi, ja portfolio 

voidaan nähdä muunakin kuin pelkästään sen sisältämien dokumenttien muo-

dostamana kokoelmana (Wolf & Dietz, 1998, s. 13). Portfolion ulkoinen olemus 

sekä portfolion sisällöt vaihtelevat aina kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan, 

mutta kaikille erilaisille portfolioille löytyy kuitenkin kaksi yhteistä määrittävää piir-

rettä: Ensinnäkin portfolio on erilaisista dokumenteista koostuva kokoelma, ja 

toiseksi siihen lisättävien dokumenttien keräämistä ohjaa aina jokin tietty tarkoi-

tus (Niikko, 2000a, s. 103).  
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Portfolion koko olemusta ja kaikkia siihen liittyviä ulottuvuuksia ei kuitenkaan ole 

mahdollista tavoittaa pelkästään portfolion ulkoisten piirteiden tai sisällön kautta. 

Niikon (2000b) mukaan portfolion syvempiä merkityksiä on mahdollista tarkas-

tella neljän eri näkökulman kautta: Portfolio 1) kokoelmana, 2) välineenä, keinona 

ja menetelmänä, 3) tuotoksena ja 4) prosessina. Nämä neljä portfolion tehtävää 

tai luonnetta määrittelevää näkökulmaa heijastelevat samalla myös portfoliokä-

sitteen ajallista kehitystä. Portfolio kokoelmana ja erityisesti lopputulosta koros-

tavana tuotoksena, tietynlaisena osaamisen näyttönä, edustaa portfolion alkupe-

räisiä työelämälähtöisiä merkityksiä, kun taas portfolion määritelmän laajentumi-

nen välineen, keinon ja menetelmän sekä prosessin suuntaan puolestaan liittyy 

portfoliotyöskentelyn leviämiseen työelämästä kasvatuksen ja opetuksen alu-

eelle. (Niikko, 2000b, s. 12–14.) Nämä neljä erilaista näkökulmaa portfolion luon-

teesta eivät ole toisiaan pois sulkevia.  

 

Kasvatuksen ja opetuksen alueen portfoliot eroavat työelämälähtöisistä portfoli-

oista ainakin kolmella merkittävällä tavalla. Ensinnäkin siinä missä monet työelä-

män kontekstissa tehtävät portfoliot kuvaavat usein vallitsevaa nykytilannetta, on 

kasvatuksen ja opetuksen parissa tehtäville portfolioille ominaista pyrkimys ajan 

myötä tapahtuvan kasvun ja oppimisen prosessin kuvaamiseen. Toisena merkit-

tävänä erona pidetään sitä, että kasvun ja oppimisen alueen portfolioiden katso-

taan sisältävän opitun ja koetun reflektointia, jota ei esimerkiksi työelämässä käy-

tettävistä portfolioista useinkaan löydy. Opetuksen ja oppimisen yhteydessä teh-

tävissä portfoliossa reflektoinnin kohteena ovat paitsi yksittäiset sisällöt myös 

portfolion kokonaisuutena omistajastaan esiin tuoma ”tarina”. (Barrett, 2007, s. 

436.) Kolmas ero löytyy portfolion yleisöstä eli siitä, kenelle ja ketä varten portfo-

liota tehdään. Työelämässä portfolio tehdään usein tiettyä yleisöä varten, kun 

taas oppimisen kontekstissa portfoliota kootaan ensisijaisesti oppijaa itseään var-

ten. (McCormick, 2017, s. 18.) 

 

Kuten jo edellä on käynyt ilmi, olemassa ei ole pelkästään yhtä tietynlaista port-

foliota, vaan sen sijaan lukuisa joukko erilaisia. Portfoliot voivat poiketa suuresti 

toisistaan paitsi ulkoisien ominaisuuksien ja toteuttamistapojen, mutta myös käyt-

tötarkoitusten ja niihin liittyvien tavoitteiden osalta. Sekaannusten välttämiseksi 

Barrett on suositellut käyttämään peruskäsitteen ”portfolio” sijasta mieluummin 
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portfolion kulloistakin kontekstia ja käyttötarkoitusta kuvaavaa muunnelmaa (Bar-

rett, 2007, s. 436). Suomessa erilaisista portfolioista käytettyjä nimityksiä ovat 

esimerkiksi ansiokansio, työkansio, näyteportfolio, arviointisalkku sekä kasvun 

kansio (Niikko, 2000b, s. 12). Kasvun kansio on usein varhaiskasvatuksen kon-

tekstissa käytetty nimitys päiväkoti-ikäisen lapsen portfoliosta. Nimitystä voidaan 

pitää kuvaavana, sillä varhaiskasvatuksen kontekstissa lapsen portfolion tehtä-

väksi mainitaan usein juuri lapsen kasvun ja siihen liittyvien ilmiöiden, kuten esi-

merkiksi oppimisen, näkyväksi tekeminen (Kankaanranta, 2002, s. 87).  

 

Käytän tästä eteen päin termiä ”kasvun kansio”, kun tarkoitan nimenomaan var-

haiskasvatuksen kontekstissa tehtävää portfoliota. Sen sijaan silloin, kun viittaan 

portfolioihin yleensä, käytän edelleen peruskäsitteenä ”portfoliota”. Tiedostan, 

että tämä valinta on jonkin verran hankala kansainvälisen kirjallisuuden näkökul-

masta, missä puhutaan yksinomaan portfolioista kulloisestakin kontekstista riip-

pumatta. Ulotan tässä tutkimuksessa kasvun kansio -käsitteen kattamaan myös 

kansainvälisessä kirjallisuudessa nimenomaan varhaiskasvatuksen yhteydessä 

esille tuotavan portfolion. Uin valintani kanssa vastavirtaan myös siinä mielessä, 

että myös suomalaisessa aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa käytetään pää-

sääntöisesti käsitettä portfolio, kun aiheena on portfolion digitaalinen muoto 

(esim. Ouakrim-Soivio & Kumpulainen, 2020; Alanko ym., 2020). Haluan tällä ta-

valla kuitenkin korostaa varhaiskasvatuksessa tehtävän, varhaiskasvatuksen toi-

mintakulttuurista lähtökohtansa ammentavan, portfolion omaleimaisuutta.  

 

3.2 Portfolio varhaiskasvatuksessa  
 
Oppilaskeskeisyyttä ja yksilöllisyyttä korostavana arviointimenetelmänä portfolio 

herätti 90-luvun Suomessa kiinnostusta kautta linjan aina varhaiskasvatuksesta 

korkeakouluihin saakka (Linnakylä ym., 1996, s. 1–3). Portfolioarvioinnin ajateltiin 

tuolloin mahdollistavan oppimisen yksilöllisen seuraamisen ja sen tukemisen, 

minkä lisäksi portfolion katsottiin tarjoavan uusia mahdollisuuksia osaamisen ja 

edistymisen esiin tuomiseksi niin sanottujen kovien ydinoppiaineiden, useimmi-

ten luonnontieteiden, ulkopuolella. (Renwick, 2017, 22–23.) Päiväkotien kiinnos-

tusta portfoliota kohtaa on selitetty erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstön ha-

lulla tehdä näkyväksi sekä omaa työtään että lapsen kasvua ja kehitystä, minkä 
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lisäksi portfolion katsottiin mahdollistavan myös varhaiskasvatuksen toimintaym-

päristöön soveltuvan tavan toteuttaa arviointia (Linnankylä ym., 1996, s. 8).  

 

Varhaiskasvatuksessa kasvun kansion lähtökohtana on alusta alkaen toiminut 

ajatus lapsen itsensä valmistamista töistä ja muista lapselle itselleen merkityksel-

lisistä kokemuksista kertovista dokumenteista koostuvasta kokoelmasta. Sen 

avulla on pyritty tuomaan esille lapsen onnistumisen kokemuksia ja lapsella jo 

olemassa olevaa osaamista sen sijaan, että huomiota kiinnitettäisiin pelkästään 

niihin asioihin, joita lapsi ei vielä osaa (Kankaanranta, 2002, s. 68). Kasvun kan-

siota on kuvattu lapsen henkilökohtaiseksi opinpoluksi, joka tuo esiin ja säilyttää 

lapsen oppimisen kokemuksia, tai muistojen kansioksi, joka sisältää muistoja lap-

sen varhaiskasvatuksessa viettämästä ajasta. Kasvun kansiota on nimitetty myös 

lapsen itsensä kokoamaksi näyteportfolioksi, sillä sen ajatellaan sisältävän lap-

sen itse omien kriteeriensä perusteella valitsemia töitä. (Alanko ym., 2020, s. 13.)  

 

Varhaiskasvatuksen kontekstissa koottavissa portfolioissa vaikuttavat korostu-

van erityisesti näyte- ja prosessiportfolioille ominaiset piirteet (Ntuli & Kyei-Blank-

son, 2015, s. 134). Näyteportfolioksi kutsutaan usein sellaista kokoelmaa, joka 

koostuu omistajansa parhaista töistä ja saavutuksista. Kasvatuksessa ja opetuk-

sessa sen merkitys kytkeytyy tekijänsä oman osaamisen ja vahvuuksien sekä 

saavutusten näkyväksi tekemiseen. (Niikko, 2000b, s. 51; Abrami & Barrett, 

2005, s. 3.  Prosessiportfolio puolestaan kuvaa omistajansa yksilöllistä kasvua ja 

oppimista, ja sen tehtävänä on mahdollistaa oppimisen seuraamisen lisäksi myös 

sen edistäminen. Prosessiportfolio tehdään aina ensisijaisesti itseä varten ja sen 

on tarkoitus olla yksilöllinen. (Niikko, 2000b, s. 58–59.) 

 

Sen sijaan portfolion arviontiin liittyvät mahdollisuudet jäävät varhaiskasvatuksen 

kasvun kansioissa hyvin usein taka-alalle lapsen kuulemiseen ja näkyväksi teke-

miseen liittyviin tavoitteisiin verrattuna; ylipäätään arviointia ei välttämättä tunnis-

teta laisinkaan kasvun kansion tehtäväksi varhaiskasvatuksen käytännön tasolla 

(Knauf, 2015a, s. 234). Kankaanrannan (2002) mukaan kasvun kansioiden sisäl-

tämän informaation avulla kuitenkin olisi mahdollista arvioida oppimisen ja var-

haiskasvatuksen opetuksen laatua (Kankaanranta, 2002, s. 22–23). Vaikka kas-

vun kansiot ovat henkilökohtaisia, niiden ajatellaan silti samalla välittävän tietoa 
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myös koko ryhmän toiminnasta sekä varhaiskasvatussuunnitelman toimeenpa-

nosta (Ouakrim-Soivio & Kumpulainen, 2020, s. 151). On mahdollista, että kas-

vun kansion mahdollisuuksia koko laajuudessaan ei siis aina osata hyödyntää 

varhaiskasvatuksessa.   

 

Kun kasvun kansiota tarkastellaan voimassa olevan varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteiden (OPH, 2018) valossa, se kytkeytyy erityisesti pedagogisen do-

kumentoinnin viitekehykseen. Kasvun kansio ja pedagoginen dokumentointi ovat 

molemmat dokumentoinnin ja dokumenttien pedagogisen prosessoinnin varaan 

rakentuvia työmenetelmiä. (Alanko ym., 2020, s. 18.) Arviointi sisältyy kumpaan-

kin käsitteeseen kuuluviin keskeisiin merkityksiin, minkä lisäksi ne lähestyvät sitä 

keskenään samankaltaisesta näkökulmasta. Kasvun kansioihin perustuva arvi-

ointi auttaa opettajaa suunnittelemaan lapsiryhmälle sopivia oppimisympäristöjä 

ja -kokemuksia sekä tunnistamaan lapsen yksilöllisiä tarpeita. Kasvun kansioiden 

sisältämä dokumentaatio tukee myös lapsen huoltajien osallistumista varhaiskas-

vatuksen toiminnan ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. (Harris, 2009, s. 83.)  

 

 

Portfolioarviointi, aivan kuten pedagoginen dokumentointikin, pyrkii lapsitunte-

muksen lisäämiseen, yksilölliseen oppimisen tukemiseen sekä huoltajien osalli-

Kuvio 2. Digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn (Alanko ym., 2020) ja pedagogisen 
dokumentoinnin  (OPH, 2021a) prosessien yhteiset rajapinnat 
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suuden vahvistamiseen. (OPH, 2018, s. 37). Kasvun kansion kokoamisen ja pe-

dagogisen dokumentoinnin prosessit voivat jakaa keskenään samat dokumentit, 

tai sitten koko kasvun kansio itsessään voi palvella pedagogisessa dokumentoin-

nissa hyödynnettävänä dokumenttina. Kasvun kansio -työskentelyn prosessi, jo-

hon palaan vielä tarkemmin luvussa 4.3, ja pedagogisen dokumentoinnin pro-

sessi ovat lisäksi keskenään hyvin yhteensopivat. 

 

Pedagoginen dokumentointi käynnistyy kysymyksestä, joka ohjaa dokumentoin-

tia ja dokumenttien keräämistä. Samalla tavalla myös kasvun kansio -työskente-

lyn tulisi perustua tietoiselle ja suunnitelmalliselle dokumentoinnille ollakseen laa-

dukasta (Seitz & Bartholomew, 2008, s. 64). Varhaiskasvatuksen henkilökunnan 

on pystyttävä perustelemaan käyttämiensä työtapojen pedagoginen merkitys, ja 

kaikkien käytettyjen työtapojen tulisi olla sellaisia, että ne tukevat lapsen kehitystä 

ja oppimista (OPH, 2018, 28). Siksi kasvun kansionkaan ensisijaisena tehtävänä 

ei voi olla muistojen säilyttäminen tai lapsen töiden esittäminen. Jotta kasvun 

kansion käyttäminen olisi  pedagogisesti perusteltavissa, tulisi lapsen kehityksen 

ja oppimisen tukemiseen liittyvien tietoisten pyrkimysten ohjata myös kasvun 

kansio -työskentelyyn liittyvää dokumentointia.  

 

Dokumenttien äärelle pysähtyminen, vuorovaikutus ja yhdessä tapahtuva reflek-

tointi ovat tärkeä osa sekä kasvun kansiota että pedagogista dokumentointia. Il-

man reflektointia molemmat työtavat jäävät perustavanlaatuisella tavalla puut-

teellisiksi. Dokumentit konkretisoivat lapsen kokemuksia ja ajatuksia, ja yhteisen 

reflektoinnin myötä varhaiskasvatuksen henkilökunta, huoltajat ja lapset oppivat 

toinen toisiltaan, mutta myös toisistaan. (Linnankylä ym., 1996, s. 12.) Reflektointi 

on avainasemassa myös siinä, muodostuuko dokumentoinnista Ferrariksen 

(2015) ajatuksia soveltaen ”vahvaa”, eli varhaiskasvatuksen toimintaan sekä lap-

sen kokemukseen ja oppimiseen vaikuttavaa, vai jääkö dokumentointi sen sijaan 

”heikoksi”, jolloin kerättyyn informaatioon ei koskaan palata. Sekä kasvun kansio 

-työskentelyn että pedagogisen dokumentoinnin tarkoituksena on toimia arvioin-

nin ja sitä kautta kehittämisen välineenä, ja molemmat voivat saman aikaisesti 

palvella sekä yksilöä että laajemmin koko lapsiryhmän tarpeita.  

 



 

 19 

Kasvun kansiolle on löydettävissä muitakin yhtymäkohtia varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteisiin kuin pedagoginen dokumentointi. Kasvun kansio -työsken-

tely mahdollistaa varhaiskasvatuksessa opittavien uusien asioiden ja taitojen kyt-

kemisen lapsella jo olemassa olevaan osaamiseen ja aikaisempiin kokemuksiin 

(Alanko ym., 2020, s. 18). Kasvun kansion avulla on mahdollista tuoda esille 

myös sellaista osaamista ja sellaisia kokemuksia, jotka sijoittuvat varhaiskasva-

tuksen välittömän toimintaympäristön ulkopuolelle. Tämä on linjassa suomalai-

sessa varhaiskasvatuksessa vallitsevan oppimiskäsityksen kanssa, jonka mu-

kaan oppimista tapahtuu kaikkialla, ei pelkästään päiväkodissa, minkä lisäksi lap-

sen aikaisempien kokemusten ja osaamisen tulisi toimia uuden oppimisen lähtö-

kohtana. (OPH, 2018, s. 22.) 

 

Kasvun kansion, tai erityisesti siihen liittyvän työskentelyn, katsotaan hyödyttä-

vän lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista monin eri tavoin. Dokumentointi, vali-

kointi ja reflektointi kehittävät itsearviointitaitoja sekä itsetietoisuutta. Kasvun kan-

sion sisältämät dokumentit auttavat myös oppimisen jäsentämisessä sekä oppi-

miseen liittyvien tapahtumien ja muiden asioiden mieleen palauttamisessa. 

Oman kasvun kansionsa kautta lapsi tulee näkyväksi myönteisessä valossa, 

mikä vahvistaa positiivista minäkuvaa oppijana. Vuorovaikutukseen perustuvana 

työmenetelmänä kasvun kansio tarjoaa myös tilaisuuksia harjoitella sanallista it-

seilmaisua. (Alanko ym., 2020, s. 32–35.) 

 

Knaufin (2017) mukaan kasvun kansiolla on tiettyjä ominaisuuksia tai piirteitä, 

joiden avulla se eroaa monista muista dokumentointiin perustuvista menetel-

mistä. Ensinnäkin kasvun kansio -työskentely korostaa yksilöä ja rakentuu posi-

tiivisella tavalla hänen ympärilleen. Yksilöllisyyttä tukee sekin, ettei dokumentoin-

nin tapoja tai keinoja ole millään tavalla rajattu tai määritelty, mikä mahdollistaa 

lapsen yksilöllisen kehityksen ja kiinnostuksen kohteiden näkyväksi tulemisen. 

Toiseksi kasvun kansiossa pyrkimyksenä on kuvata oppimisen prosesseja sen 

sijaan, että huomiota kiinnitetä pelkästään lopputulokseen. Kolmanneksi kasvun 

kansiolle ominaiseksi piirteeksi Knauf nostaa sen, että kasvun kansio tarjoaa ti-

laisuuksia oppimisen reflektointiin paitsi lapselle myös muille lapsen elämään ja 

oppimiseen liittyville tahoille. (Knauf, 2017, s. 482.)   
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3.3 Portfolion mahdollisuuksia ja haasteita 
 
Portfolioon ja portfoliotyöskentelyyn sisältyy kasvatuksen ja opetuksen alueella 

monia erilaisia mahdollisuuksia, mutta samalla myös haasteita. Portfolioita käsit-

televässä kirjallisuudessa portfoliotyöskentelystä annetaan voittopuolisesti posi-

tiivinen kuva epäonnistuneiden kokeilujen jäädessä vähemmälle huomiolle 

(Niikko, 2000b, s. 112; Lombardi, 2008, s. 7). Portfolion puolustajat pitävät port-

foliota joka tapauksessa monella tavalla vanhoja arviointimalleja parempana ar-

vioinnin tapana. Portfolioarvioinnin katsotaan esimerkiksi tukevan yhteistoimin-

nallista oppimista. Vaikka portfolio asettaa valokeilaan aina erityisesti yksilön, ta-

pahtuu oppiminen portfoliotyöskentelyssä kuitenkin aina yhdessä ja yhteistyössä 

toisten kanssa. (Niikko, 2000b, s. 109.)  

 

Portfoliota pidetään myös välineenä, joka mahdollistaa lapsen huoltajien osallis-

tumisen portfoliotyöskentelyn avulla tapahtuvaan arviointiin. Lapsen huoltajien 

osallistumisen myötä portfolio voi laajentua formaalista oppimisympäristöstä kat-

tamaan myös lapsen muita oppimisympäristöjä, jolloin arvioinnissa on mahdol-

lista ottaa huomioon kattavampi kuva lapsesta ja hänen osaamisestaan. (Smith 

ym., 2003, s. 40.) Vaikka portfolioarvioinnin yhteydessä tehdään usein eroa niin 

kutsuttuun ”vanhaan” tai ”perinteiseen” arviontiin, ei asia kuitenkaan todellisuu-

dessa ole aivan näin yksioikoinen, sillä myös portfolioarviointia on mahdollista 

käyttää oppimisen arviointiin oppimista tukevan arvioinnin sijasta. Silloin, kun 

portfoliota käytetään oppimista edistävään arviointiin, oppija saa mahdollisuuden 

osallistua portfolion tarkoituksen määrittelyyn ja portfolion sisällön valitsemiseen, 

kun taas oppimisen arvioimiseksi tehtävän portfolion tarkoitus on jo etukäteen 

asetettu ja sisältö määritelty. (Barrett, 2007, s. 444.) 

 

Yhtenä portfolion vahvuuksista pidetään myös sen autenttista luonnetta; portfolio 

kiinnittyy aina niihin toimintaympäristöihin, joissa sitä tehdään. Toinen merkittävä 

etu liittyy portfolion kykyyn tehdä omassa kontekstissaan näkyväksi erilaisia op-

pimisen ja työskentelyn prosesseja, kytkeä nämä ”opinpolut” valmiisiin lopputu-

loksiin, ja samalla myös dokumentoida paitsi oppijan toimintaa ja käyttäytymistä 

myös hänen niihin liittyvää ajatteluaan. Sen myötä portfoliotyöskentely tarjoaa 
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runsaasti mahdollisuuksia metakognitiolle sekä reflektointi ja itsearviointiosaami-

sen harjoittelulle. Parhaimmillaan portfoliotyöskentely voi kaiken tämän myötä 

voimaannuttaa tekijäänsä, kehittää itsetuntoa ja vahvistaa myönteistä minäku-

vaa. Edellä mainitut mahdollisuudet edellyttävät tietenkin sitä, että oppija on itse 

osallistunut aktiivisesti portfoliotyöskentelyn eri osa-alueisiin aina aineiston ko-

koamisesta reflektointiin ja arviointiin. (Niikko, 2000b, s. 108–109.) 

 

Portfolion sanotaan auttavan jäsentämään oppijaan liittyvää laadullista aineistoa. 

Mitä enemmän erilaista materiaalia portfolioon kerätään sitä monipuolisempi ja 

laaja-alaisempi näkemys oppijasta muodostuu. Portfoliotyöskentelyssä riskinä on 

kuitenkin se, että informaation keräämisestä voi tulla itsetarkoitus, jolloin suurin 

osa huomiosta kiinnittyy pelkästään dokumenttien keräämiseen ja niiden järjes-

tämiseen. (Renwick, 2017, s. 20.) Etenkin silloin, kun materiaalin liiallinen kerää-

minen yhdistyy puutteelliseen portfolion käyttötarkoituksen määrittelyyn ja ym-

märtämiseen, ja kriteerit portfolion aineiston keräämiseksi puuttuvat, portfoliosta 

tulee helposti vain kokoelma sekalaisia dokumentteja (Niikko, 2000a, s. 109). 

Portfoliotyöskentelyn tarkoituksen ja sisällön pohtimiseen ja suunnitteluun käyte-

tään usein liian vähän aikaa, tai siihen ei paneuduta laisinkaan (Niikko, 2000b, s. 

113).  

 

Portfolion tekemistä pidetään vaivalloisena ja runsaasti työtä vaativana proses-

sina, ja usein portfoliotyöskentelyyn liittyviä ongelmia käsiteltäessä esiin nousee 

aika, tarkemmin ajan puute (Niikko, 2000b, s. 112; Lombardi, 2008, s. 8). Lom-

bardi antaa omassa artikkelissaan äänen epäonnistuneen portfoliokokeilun läpi-

käyneelle opettajalle, joka koki portfoliotyöskentelyn paitsi kuormittaneen oppi-

laita myös vaikuttaneen negatiivisesti opettajan mahdollisuuteen toteuttaa 

omassa opetustavassaan hyvinä pitämiään käytäntöjä (Lombardi, 2008, s. 9). 

Niikon (2000b) mukaan ongelmat rajoittuvat vain pieneen määrään portfolion te-

kijöitä, ja hän pohtii kirjassaan, kuinka usein kysymys on pikemminkin portfolioon 

perustuvan työtavan puutteellisesta tuntemisesta, siihen liittyvästä kokematto-

muudesta sekä haluttomuudesta siirtyä pois tutuista työtavoista ja käytännöistä. 

(Niikko, 2000b, s. 112–113.)   
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4 Digitaalinen kasvun kansio  
 
Digitaalinen muoto ja toteutustapa muuntavat joitakin paperiseen kasvun kansi-

oon liittyviä mahdollisuuksia, mutta niiden voidaan myös ajatella tuovan muka-

naan tiettyjä kokonaan uusia mahdollisuuksia. Tässä luvussa käsittelen kasvun 

kansiota erityisesti sen digitaalisen toteutustavan näkökulmasta.  

 

4.1 Digitaalisen kasvun kansion erityispiirteitä 
 
Kasvun kansiotyöskentely hiipui 90-luvun jälkeen (Alanko ym., 2020, s. 14) pit-

kälti samalla tavalla kuin suurin innostus portfolioita kohtaan laajemmassa ope-

tuksen kontekstissa laantui (Renwick, 2017, s. 23). Teknologioiden, erityisesti di-

gitaalisten teknologioiden, kehityksen myötä fyysisen portfolion rinnalle kehittyi 

pian kuitenkin myös digitaalisia vaihtoehtoja. Mahdollisuus toteuttaa kasvun kan-

siota digitaalisessa muodossa herätti kiinnostusta varhaiskasvatuksessa jo 2000-

luvun alkupuolella, mistä todistavat ainakin Marja Kankaanrannan väitöskirja ”De-

veloping digital portfolios for childhood education” (2002) sekä Pia Kola-Torvisen 

perusteellinen gradu ”Digitaalinen kasvun kansio kasvatuskumppanuuden tu-

kena” (2005). Digitaalinen kasvun kansio ei siis varsinaisesti ole mikään uusi asia 

varhaiskasvatuksenkaan kontekstissa. Digitaalisuuden voidaan ajatella tuovan 

mukanaan yhtä lailla sekä etuja että haittoja, ja kaikilla erilaisilla portfolion toteu-

tustavoilla on aina omat vahvuutensa ja heikkoutensa, jotka on hyvä ottaa huo-

mioon portfoliotyöskentelyä suunniteltaessa (Seitz & Bartholomew, 2008, s. 66).   
 
Digitaalisen kasvun kansion käyttöön ottaminen varhaiskasvatuksessa on moni-

tahoinen asia, sillä uudenlaisen pedagogisen toimintatavan haltuunoton lisäksi 

vaaditaan saman aikaisesti myös tieto- ja viestintäteknologian integroimista var-

haiskasvatuksen toimintatapoihin (Alanko ym., 2020, s. 40). Monilukutaidon 

ohella tieto- ja viestintäteknologialla on varhaiskasvatuksessa lasten kasvatuk-

sellista ja koulutuksellista tasa-arvoa edistävä tehtävä, ja siksi varhaiskasvatuk-

sen tulee tukea myös näihin liittyvien taitojen kehittymistä (OPH, 2018, s. 26). 

Jotta varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvatut tavoitteet voivat toteu-

tua, vaatii se muutakin kuin vain tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden tuomista 

varhaiskasvatukseen (Mertala, 2020, s. 8). Varhaiskasvatuksen pedagogisen toi-
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minnan näkökulmasta digitaalinen kasvun kansio muodostaa mielekkään viiteke-

hyksen tieto- ja viestintäteknologian monipuoliselle käytölle varhaiskasvatus-

ikäisten lasten kanssa (Alanko ym., 2020, s. 11).  

 

Digitaalisen kasvun kansion erityisenä vahvuutena paperimuotoiseen vastinee-

seensa verrattuna pidetään sisältöjen monipuolisuutta, sillä digitaaliseen kasvun 

kansioon on mahdollista tallettaa valokuvien lisäksi myös videoita ja äänitteitä. 

Varhaiskasvatuksessa videoiden ja äänitteiden etuna pidetään sitä, että ne tuo-

vat esille enemmän kuin pelkät kuvat tai kirjoitettu teksti. (Alanko ym., 2020, s. 

15–16). Videosta lapsen toimintaan liittyvät prosessit ovat valokuvaan verrattuna 

helpommin havaittavissa ja usein myös syvällisemmin ymmärrettävissä (Ouakrim 

& Kumpulainen, 2020). Digitaalisuuden myötä kasvun kansion sisältämät kerto-

mukset onnistumisista ja kokemuksista saavat lisää syvyyttä (Frazel, 2010, s. 

148).  

 

Digitaalisen kasvun kansion etuna pidetään myös sitä, ettei se ole samalla tavalla 

staattinen kuin perinteinen paperinen kasvun kansio (Ntuli & Kyei-Blankson, 

2015, s. 144). Digitaalisia sisältöjen päivittäminen on nopeampaa ja monien mie-

lestä myös helpompaa. Kasvun kansiotyöskentely voi parhaimmillaan olla jopa 

reaaliaikaista; siinä missä esimerkiksi valokuvan liittäminen paperiseen kasvun 

kansioon edellyttää vähintään kuvatiedoston siirtämistä kamerasta tietokoneelle 

ja kuvan tulostamista, voi valokuvan lisätä digitaaliseen portfolioon välittömästi 

tapahtuneen jälkeen, jos niin halutaan. (Alanko ym., 2020, s. 16.) Digitaalisuus 

helpottaa myös aikaisempiin dokumentteihin palaamista. Vanhoja dokumentteja 

on mahdollista muokata ja täydentää vaikkapa liittämällä niihin myöhemmin teh-

tyä reflektointia. (Seitz & Bartholomew, 2008, s. 67.) 

 

Digitaalinen kasvun kansio kokoaa perheenjäsenet lapsen oppimisen äärelle ta-

valla, johon paperinen kasvun kansio ei kykene (Gallagher, 2018, 25–30). Huol-

tajilla ei yleensä ole erityisen aktiivista roolia paperisessa kasvun kansio -työs-

kentelyssä, sillä kansioita säilytetään yleensä päiväkodin tiloissa, ja huoltajat vie-

vät niitä kotiin vain harvoin (Beaumont-Bates, 2017, s. 359). On siis selvää, että 

etenkin verkkopohjainen, ajasta ja paikasta riippumattomasti saavutettava digi-

taalinen kasvun kansio tarjoaa myös huoltajille uusia, monipuolisempia ja entistä 
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joustavampia mahdollisuuksia osallistua oman lapsensa kasvun kansio -työsken-

telyyn. Lapsen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan lisäksi myös huoltajat saa-

vat tilaisuuden osallistuja lapsen oppimisen arvioimiseen ja reflektoimiseen. (Ntuli 

& Kyei-Blankson, 2015, s. 135.)  

 

Digitaalisuudesta seuraa myös joitakin tiettyjä käytännöllisiä etuja. Koska digitaa-

liseen kasvun kansioon talletettavat työt ovat digitaalisia jäljennöksiä, lasten töitä 

on mahdollista asettaa saman aikaisesti esille päiväkodin oppimisympäristöön 

(Knauf, 2019, s. 16). Digitaalisen kasvun kansion säilyttäminen on helpompaa, 

sillä toisin kuin fyysinen kansio, se ei käytännössä vie lainkaan säilytystilaa. Eri-

tyisesti silloin, kun digitaalinen kasvun kansio -työskentely on jatkunut kauan, esi-

merkiksi usean vuoden ajan, fyysisiä kansioita saatetaan tarvita useita. Digitaali-

sessa kasvun kansiossa kaikki materiaalit ovat sen sijaan aina yhdessä ja sa-

massa paikassa (Ntuli & Kyei-Blankson, 2015, s. 134). Digitaalisten materiaalien 

organisoiminen ja järjestäminen on vaivattomampaa kuin paperisten sivujen, 

minkä ansiosta erilaiset oppimisprosessit on helpompi tuoda esille (Abrami & Bar-

rett, 2005, s. 5).  

 
 
4.2 Digitaalisen kasvun kansion tarkoitus, tavoitteet ja sisältö 
 
Digitaalisille kasvun kansioille voidaan tunnistaa varhaiskasvatuksessa monia 

erilaisia tehtäviä ja käyttötarkoituksia (Seitz & Bartholomew, 2008, s. 64; Alanko 

ym., 2020). Yhdellä ja samalla kasvun kansiolla niitä voi olla saman aikaisesti 

useita (Linnankylä ym., 1996). Tavoitteista on hyvä huomata se, että tietenkään 

samaan aikaan voimassa olevat erilaiset tavoitteet eivät saa olla keskenään ris-

tiriitaisia. Digitaalisen kasvun kansion tavoitteet eivät myöskään välttämättä ole 

staattisia, vaan ne voivat muuttua ajan kuluessa ja oppijan tarpeiden muuttuessa. 

Portfoliotyöskentelylle asetetut tavoitteet ovat usein kuitenkin heikosti asetettuja, 

mikä tarkoittaa sitä, että digitaalista kasvun kansioitakin ryhdytään helposti teke-

mään miettimättä ensin riittävästi työskentelylle asetettavia tavoitteita ja päämää-

riä. (Niikko, 2000b, s. 48–64.) 
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Kuten jo aikaisemmin on tullut esille, portfolio ymmärretään ja määritellään mo-

nilla eri tavoilla. Siinä missä yhdet kokevat portfolion omistajansa mukaan muo-

toutuvana persoonallisena dokumenttina, toiset eivät liitä siihen mitään erityisiä 

merkityksiä (Niikko, 2000b, s. 20). Samalla tavalla varhaiskasvatuksen digitaali-

sen kasvun kansion ajatellaan olevan sellainen väline tai prosessi, jolla ei ole yhtä 

tiettyä ”oikeaksi” kutsuttavaa toteutustapaa. Digitaaliseen kasvun kansion avulla 

pyritään tekemään näkyväksi lapsen kasvua ja oppimista, minkä lisäksi sitä pide-

tään lapsilähtöisenä tapana tehdä näkyväksi myös varhaiskasvatussuunnitelman 

toteutumista. Digitaalisen kasvun kansion tehtäviin luetaan usein myös kodin ja 

päiväkodin vuorovaikutuksen ja yhteistyön vahvistaminen. Sitäkään ei voida 

unohtaa, että digitaalinen kasvun kansio on samalla aina myös lapsen päiväkotiin 

sijoittuvien muistojen tallentamisen väline, vaikka sitä ei sen ensisijaisten tehtä-

vien joukkoon luettaisikaan (Alanko ym., 2020, s. 13–28).  

 

Digitaalinen kasvun kansio on ainakin teoriassa hyvin joustava, yksilöllisyyttä ko-

rostava ja tekijöihinsä mukautuva portfolio. Se ei kuitenkaan ole mikä tahansa 

digitaalisten dokumenttien kokoelma, vaan se rakentuu ennen kaikkea lapsen 

oppimiskokemuksien, oppimiseen liittyvien tavoitteiden ja näihin liittyvän reflek-

toinnin ympärille (Barrett, 2001). Digitaalinen kasvun kansio on ainutlaatuinen ja 

yksilöllinen lapsen oppimisesta, kasvusta, kehityksestä ja mielenkiinnon koh-

teista kertovista dokumenteista koostuva kokoelma, jonka avulla myös lapsen 

vanhemmat voivat saada uusia näkökulmia siihen, mitä lapsi on päiväkodissa 

tehnyt ja kokenut (Alanko ym., 2020, s. 11; 36).  

 

Digitaalisia kasvun kansiota on mahdollista hyödyntää vanhempainilloissa (Ba-

tes, 2014, s. 65) tai ne voivat olla mukana lapsen henkilökohtaisen varhaiskas-

vatussuunnitelman tai esiopetuksen opetussuunnitelman laatimiseksi tai päivittä-

miseksi käytävissä keskusteluissa (Alanko ym., 2020, s. 36). Kasvun kansiot voi-

vat toimia ”jäänsärkijöinä” ja keskustelun käynnistäjinä, mutta niiden sisältämien 

dokumenttien avulla on myös helppo konkretisoida keskusteltavia asioita ja var-

haiskasvatuksen henkilöstön tekemiä havaintoja (Ahlqvist ym., 2004, s. 63).  
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Digitaalinen kasvun kansio auttaa lasta, huoltajia ja myös varhaiskasvatuksen 

henkilökuntaa kiinnittämään huomiota lapsen kehittymiseen ja oppimiseen teke-

mällä sitä näkyväksi (Ntuli & Kyei-Blankson, 2015, s. 135), mikä helpottaa huo-

mattavasti siihen liittyvää reflektointia ja arviointia (Kankaanranta, 2007, s. 261). 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja digitaalisen kasvun kansion välillä vallit-

seekin konkreettinen yhteys: Digitaalinen kasvun kansio tekee näkyväksi lapsen 

vahvuuksia, tarpeita ja mielenkiinnon kohteita, joita kirjataan lapsen varhaiskas-

vatussuunnitelmaan (Alanko ym., 2020, s. 35).  

 

Digitaalisen kasvun kansion kyky tehdä näkyväksi varhaiskasvatuksen pedago-

gista työtä lisää huoltajien ymmärrystä varhaiskasvatuksen toiminnasta ja siihen 

liittyvästä pedagogiikasta ja parantaa näin heidän mahdollisuuksiaan osallistua 

varhaiskasvatuksen toiminnan arviointiin ja suunnitteluun. Samalla digitaaliset 

kasvun kansiot voivat myös vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatil-

lista identiteettiä (Gallagher, 2018, s. 34). Vaikka digitaaliset kasvun kansiot ovat 

henkilökohtaisia, ne välittävät kuitenkin aina samalla tietoa myös koko ryhmän 

toiminnasta (Seitz & Bartholomew, 2008, s. 63; Ouakrim-Soivio & Kumpulainen, 

2020, s. 149). Digitaalisia kasvun kansioita on näin ollen mahdollista hyödyntää 

yhtenä osana varhaiskasvatuksen henkilöstön suunnitelmallista itsearviointia.  

 

Portfolion käyttötarkoitus määrittää pitkälti sen, millaisia sisältöjä siihen kerätään 

ja tallennetaan (Seitz & Bartholomew, 2008, s. 64). Silloin, kun portfolion tehtä-

vänä on kuvata omistajansa yksilöllistä kasvun ja oppimisen polkua tulisi portfo-

lioon liitettävien sisältöjen olla tekijän itsensä valitsemia (Niikko, 2000b, s. 67). 

Varhaiskasvatusikäisten lasten, etenkään päiväkodin pienimpien, ei kuitenkaan 

oleteta kykenevän valitsemaan digitaalisen kasvun kansiosa sisältöjä täysin itse-

näisesti. Vaikka lapsen aktiivisuutta oman digitaalisen kasvun kansiosa kokoami-

sessa pidetäänkin tärkeänä periaatteena, portfolioita varhaiskasvatuksessa kä-

sittelevässä kirjallisuudessa lähtökohtana pidetään useimmiten kuitenkin sitä, 

että lapsi valitsee dokumentit yhdessä aikuisen kanssa (Ntuli & Kyei-Blankson, 

2015, s. 134; Knauf, 2017, s. 484).  

 

Mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, sitä tärkeämmäksi aikuisen ohjaava ote 

muodostuu digitaalisessa kasvun kansio -työskentelyssä (Alanko ym., 2020, s. 
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21). Lapsen mahdollisuudet osallistua omaan digitaaliseen kasvun kansioonsa 

tallennettavien sisältöjen dokumentoimiseen, valikoimiseen ja valittujen sisältö-

jen kommentoimiseen lisääntyvät lapsen kasvaessa – mitä monipuolisemmin 

lapsi kykenee ilmaisemaan itseään sanallisesti sitä aktiivisemmin hän voi vaikut-

taa digitaaliseen kasvun kansiotyöskentelyyn (Knauf, 2015b, s. 25). Lapsen iästä 

riippumatta varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on joka tapauksessa aina 

tukea lasta kasvun kansio -työskentelyssä ja varmistaa, että lapsen oppiminen 

tulee kuvatuksi mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti (Alanko ym., 2020, 

s. 19).  

 

Lapsen digitaalisen kasvun kansion sisällöt koostuvat käytännössä valokuvista, 

videoista ja kirjoitetusta tekstistä, jotka pääsääntöisesti kuvaavat neljää eri tee-

maa, joita ovat 1) päiväkodin toimintaan osallistuminen, 2) tunnetilat, 3) tuotokset 

sekä 4) oppimisen ja leikin prosessit (Ouakrim-Soivio & Kumpulainen, 2020, s. 

149; 157). Sisällöt kertovat päiväkodin tapahtumista ja toiminnoista, kuten ret-

kistä, lasten leikeistä ja muusta tekemisestä sekä lapsen oppimista asioista, tai 

ne kuvaavat erilaisia lapsen valmistamia tuotoksia, esimerkiksi kädentöitä, askar-

teluja ja piirustuksia. Näiden lisäksi lapsen kasvun kansioon voidaan tallentaa 

lapsen haastatteluja sekä reflektointia. (Ahlqvist ym., 2004, s. 56–59; Alanko ym., 

2020, s. 29–30.) Päiväkodista peräisin olevien dokumenttien lisäksi lapsen digi-

taalinen kasvun kansio voi sisältää myös lapsen kotona yhdessä huoltajiensa 

kanssa tallentamia materiaaleja. Kotona lapsen digitaaliseen kasvun kansioon 

lisätyt dokumentit kuvaavat usein lapselle mieluisia tapahtumia, kuten loma- tai 

matkamuistoja (Ahlqvist ym., 2004, s. 61; Alanko ym., 2020, s. 29). Kotona tal-

lennetut dokumentit voivat liittyä myös lapsen harrastuksiin (Ouakrim-Soivio & 

Kumpulainen, 2020, s. 149).  

 

4.3 Digitaalinen kasvun kansio -työskentely 
 
Kasvun kansio -työskentelyllä tarkoitetaan kasvun kansion kokoamiseksi tehtä-

vää prosessimaista työtä, joka ei rajoitu pelkästään kasvun kansion sisältöjen 

kartuttamiseen. Kasvun kansio -työskentelyn prosessi sisältää myös dokument-

tien prosessointiin sekä kasvun kansion kokonaisuuden muuhun käyttöön ja hyö-
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dyntämiseen liittyvää työtä. Kasvun kansio -työskentely, kuten portfoliotyösken-

tely yleensäkin, vaatii aina aikaa ja vaivaa käytännössä kaikilta työskentelyyn 

osallistuvilta tahoilta (Niikko, 2000b, s. 118). Varhaiskasvatuksen kasvun kansio 

-työskentelyn tapauksessa osallistuvia tahoja ovat erityisesti lapset ja varhais-

kasvatuksen henkilöstö, mutta myös huoltajien toivotaan osallistuvan kasvun 

kansio -työskentelyyn mahdollisimman aktiivisesti (Seitz & Bartholomew, 2008, 

s. 65).  

 

Dokumentointiin, dokumenttien valikointiin ja reflektointiin osallistuminen vahvis-

taa lapsen omistajuuden kokemusta, tunnetta siitä, että kasvun kansio on lapsen 

oma. Jotta digitaaliseen kasvun kansio -työskentelyyn on mahdollista sitoutua, 

on tunnettava ja ymmärrettävä sen tarkoitus ja siihen liittyvät tavoitteet (Niikko, 

2000b, s. 63). Tämä koskee samalla tavalla henkilökuntaa, huoltajia kuin lapsia-

kin; kaikkien osapuolien tulisi olla tietoisia digitaalisen kasvun kansio -työskente-

lyn merkityksestä oman roolinsa näkökulmasta (Ntuli & Kyei-Blankson, 2015, s. 

138). Jotta tämä on mahdollista, edellyttää se sitä, että digitaalisen kasvun kansio 

-työskentelyn tavoitteet on määritelty ennen työskentelyn aloittamista. Sen lisäksi 

varhaiskasvatuksen henkilökunnan on kyettävä kommunikoimaan työskentelyn 

päämääristä sekä kunkin osapuolen roolista ja tehtävistä. (Bartholomew & Seitz, 

2008, s. 64–65.)  

 

Digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn aloittaminen vaatii varhaiskasvatuksen 

henkilökunnalta malttia, organisointia ja suunnittelua jo ennen varsinaista digitaa-

lisen kasvun kansio -työskentelyn käynnistymistä (Woodward & Nanlohy, 2004, 

s. 176; Seitz & Bartholomew, 2008, s. 67). Kun toiminnan luonnetta, tarkoitusta, 

sisältöä sekä digitaalisen kasvun kansion rakennetta on etukäteen mietitty ja 

suunniteltu, se helpottaa varsinaisen työskentelyn toteutumista käytännössä 

(Niikko, 2000b, s. 103). Suunnittelu tarkoittaa myös huomion suuntaamista ja di-

gitaaliseen kasvun kansio -työskentelyyn liittyvien tavoitteiden rajaamista, mikä 

on keskeistä sen kannalta, voiko työskentely kehittyä luontevaksi osaksi ryhmän 

tai päiväkodin pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria vai ei. Rajaton ja samanaikai-

sesti useita isoja tavoitteita sisältävä digitaalinen kasvun kansio -työskentely sen 

sijaan ei yleensä tuota toivottuja tuloksia, jos se ylipäänsä toteutuu lainkaan tar-

koituksenmukaisesti.  
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Digitaaliseen kasvun kansio -työskentelyyn ryhtyvien on syytä tiedostaa, että se 

on prosessi, joka vaatii käytännössä jatkuvaa kehittämistä, ja sen monipuolinen 

hyödyntäminen paljon työtä (Ahlqvist ym., 2004, s. 57). Kun lähtökohdat ovat kai-

kille heti selvät, eivät työskentelyn aikana vastaan tulevat haasteet tai ongelmat-

kaan silloin tule yllätyksinä. Digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn, kuten port-

foliotyöskentelyn kohdalla yleensä, voidaan suunnittelu, valmistautuminen ja ta-

voitteiden asettaminen perustellusti nostaa kiinteäksi osaksi digitaalisen kasvun 

kansio -työskentelyn prosessia. Suunnittelun merkitystä korostetaan portfolioita 

käsittelevässä kirjallisuudessa, mutta sitä ei kuitenkaan yleensä liitetä osaksi 

portfoliotyöskentelyn prosessia. Kun kuitenkin otetaan huomioon, kuinka suuri 

merkitys työskentelyn suunnittelulla on sen menestyksekkään toteutumisen kan-

nalta, ja kun vielä lisäksi ymmärretään se, että suunnittelu ja sen avulla tapahtuva 

työskentelyn suuntaaminen on käytännössä jatkuvaa, nostaisin suunnittelun il-

man muuta osaksi digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn prosessia.  

 

Seitz ja Bartholomew (2008) kuvaavat portfoliotyöskentelyn ydinprosessin kolmi-

vaiheisena: 1) dokumentointi tai dokumenttien kerääminen, 2) dokumenttien va-

litseminen sekä 3) reflektointi (Seitz & Bartholomew, 2008, s. 65). Abrami ja Bar-

ret (2005) lisäävät edellisiin vielä kaksi työvaihetta nyttemmin saavuttamatto-

maan verkkolähteeseen (QESN RECIT, 2004) viitaten: 4) arviointi sekä 5) juhlis-

taminen. Tässä yhteydessä arvioinnilla tarkoitetaan oppijan oman kasvun ja itse 

asetettujen oppimistavoitteiden arviointia sekä uusien henkilökohtaisten oppimis-

tavoitteiden asettamista, mitä Abrami ja Barrett pitävät kaikista työvaiheista tär-

keimpänä. Juhlistaminen puolestaan tarkoittaa oman portfolion sisältöjen esittä-

mistä toisille, yleensä omille vertaisilleen. (Abrami & Barrett, 2005, s. 3.) 

 

Vuonna 2017 Opetushallituksen rahoittamassa Diggaa mun digimatkaa – Digga 

min digiresa -kehittämishankeessa luotu digitaalisen portfoliotyöskentelyn peda-

goginen malli (Liite 1.) noudattaa samankaltaista perusideaa. Siinä työskentelyn 

prosessi jakautuu viiteen työvaiheeseen, joita ovat: 1) dokumentointi, 2) töiden 

arviointi ja valikointi, 3) reflektointi, 4) jakaminen ja esittely sekä 5) itsearviointi. 

Tässä mallissa portfoliotyöskentelyn perustana toimivat sekä varhaiskasvatus- ja 

esiopetussuunnitelmien perusteet että lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatus- 



 

 30 

tai esiopetussuunnitelma, jotka joka tapauksessa toimivat suunnannäyttäjinä kai-

kelle varhaiskasvatuksen toiminnalle, siis myös digitaaliselle kasvun kansio -työs-

kentelylle. (Alanko ym., 2020, s. 20.) 

 

Digitaalisessa kasvun kansio -työskentelyssä lapsi (1.) dokumentoi omaan kas-

vun kansioonsa yhdessä vertaistensa kanssa sekä päiväkodin henkilökunnan ja 

muiden elämäänsä liittyvien aikuisten tukemana toimintaansa, tavoitteitaan, aja-

tuksiaan ja ideoitaan (Ouakrim-Soivio & Kumpulainen, 2020, s. 152). Aikuisten 

tehtävänä on huolehtia lapsen mahdollisuuksista dokumentoida itsenäisesti, 

mutta sen lisäksi myös päiväkodin henkilökunta, ja mahdollisesti myös lapsen 

huoltajat, dokumentoivat tapahtumia ja toimintoja joko itsenäisesti omasta aloit-

teestaan tai varta vasten lapsen pyynnöstä. Erilaisten työtapojen, tekniikoiden 

sekä välineiden monipuolinen hyödyntäminen on tarkoituksenmukaista, sillä se 

palvelee digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn ohella samalla myös varhais-

kasvatus- ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita. (Alanko 

ym. 2020, s. 22–25.) 

 

Vaikka digitaalisen kasvun kansion tallennustila voi olla lähes loputon, sinne ei 

siitä huolimatta ole tarkoitus dokumentoida kaikkea mahdollista. Lapsen on tar-

koitus päästä itse (2.) valikoimaan omaan kasvun kansioonsa lisättävät doku-

mentit mahdollisimman pian dokumentoinnin jälkeen. Digitaalinen kasvun kansio 

voi joissakin tapauksissa mahdollistaa dokumentin tallentamisen lapsen kasvun 

kansioon jopa välittömästi tilanteen jälkeen. Tämä on mahdollista esimerkiksi sil-

loin, kun lapsi itse pyytää aikuista kuvaamaan itseään, lapsen leikkiä tai jotakin 

lapsen valmistamaa tuotosta. Päiväkodin pienimpien lasten kohdalla valikointi jää 

yleensä aikuisten vastuulle, jolloin heidän on tehtävä valintaa omien havainto-

jensa sekä lapsituntemuksensa varassa, mutta isompien lasten kohdalla päivä-

kodin henkilökunta ja huoltajat voivat auttaa lasta valitsemisessa ja omien valin-

tojen perustelemisessa keskustelemalla ja esittämällä avoimia kysymyksiä. 

(Alanko ym. 2020, s. 22–25.) 

 

Joskus valikointi ja (3.) reflektointi voivat sulautua yhteen, sillä valikointitilan-

teessa tapahtuva keskustelu saattaa luontevasti laajentua samalla oman toimin-
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nan ja siihen liittyvien tuntemuksien pohdinnaksi, aikaisempien töiden tutki-

miseksi ja uusien oppimiskokemusten suunnitteluksi (Alanko ym., 2020, s. 22). 

Reflektointi muodostaa vahvan yhteyden digitaalisen kasvun kansio -työskente-

lyn ja pedagogisen dokumentoinnin prosessin välille; reflektointivaiheessa digi-

taalinen kasvun kansio -työskentely voi samalla tuottaa informaatiota, jota hyö-

dynnetään pedagogisessa dokumentoinnissa paitsi jo tapahtuneen toiminnan ar-

vioimiseksi myös ennen kaikkea tulevan toiminnan suunnittelemiseksi. Jotta ref-

lektoinnin tuottamaan tietoon on myöhemmin mahdollista palata, myös reflektoin-

tia tulisi dokumentoida digitaaliseen kasvun kansioon tavalla tai toisella. Ouakrim-

Soivio ja Kumpulainen (2020) kutsuvat mykiksi sellaisia digitaalisen kasvun kan-

sion sisältämiä dokumentteja, jotka eivät välitä, tai joista ei ole tulkittavissa, pro-

sessia tai lapsen omaa ääntä (Ouakrim-Soivio & Kumpulainen, 2020, s. 158). 

Tavoitteena voidaan pitää sitä, ettei lapsen digitaalinen kasvun kansio juurikaan 

sisältäisi tällaisia mykkiä dokumentteja.  

 

Vaikka erityisesti aikuisen ja lapsen välisiä kahdenkeskisiä reflektointihetkiä digi-

taalisen kasvun kansion äärellä pidetään antoisina, ja monet kokevat sen jopa 

yhdeksi digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn parhaista puolista, saattaa ref-

lektointi siitä huolimatta jäädä kokonaan toteutumatta. Haasteena pidetään eten-

kin rauhallisten tilojen ja hetkien puuttumista, mutta myös henkilökunnan riittä-

vyyttä. Aikuisen ja lapsen kahdenkeskisen reflektointihetken järjestäminen edel-

lyttää tietenkin sitä, että paikalla on riittävästi henkilökuntaa, ja että muulle lapsi-

ryhmälle on mahdollista järjestää samaan aikaan sellaista toimintaa, jossa esi-

merkiksi turvallisuuden toteutuminen on taattavissa paikalla olevien aikuisten toi-

mesta. (Alanko ym., 2020, s. 26.) 

 

Digitaalisen kasvun kansion (4.) esittely ja jakaminen voi toteutua joko suunni-

tellusti tai spontaanisti lapsen ja aikuisen, lasten tai lapsiryhmän kesken. Digitaa-

listen kasvun kansioiden katseleminen voi mahdollistua esimerkiksi ohjatuissa 

ryhmätilanteissa tai omaehtoisuuteen perustuen niin sanotun vapaan leikin ai-

kana. Esittelyn ja jakamisen tarkoituksena on ennen kaikkea iloita yhdessä lap-

sen kasvun kansion sisältämistä dokumenteista sekä juhlistaa niistä välittyviä ko-

kemuksia ja oppimista. Silloin, kun lapsi kokee digitaalisen kasvun kansion omak-

seen, hän yleensä esittelee sitä mielellään; dokumentit auttavat lasta kertomaan 
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itsestään ja omista kokemuksistaan muille, ja tukevat siten lapsen kokemusta 

kuulluksi tulemisesta. Viimeistään esittely ja jakaminen tuovat digitaaliseen kas-

vun kansio -työskentelyyn yhteisöllisyyden tason ja linkittävät yksilölliset kasvun 

kansiot koko lapsiryhmän kontekstiin. (Alanko ym., 2020, s. 22–28.) 

 

Digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn prosessin viimeinen työvaihe, (5.) it-
searviointi, koetaan usein kaikista työvaiheista haastavimmaksi toteuttaa. It-

searvioinnin on tarkoitus tapahtua kahden kesken lapsen kanssa, ja tarkastelun 

kohteena on koko lapsen digitaalinen kasvun kansio, ja huomiota kiinnitetään eri-

tyisesti lapsen oppimiseen. Työvaiheena itsearviointi on pitkälti hyvin samankal-

tainen kuin reflektointivaihe, mutta näkökulma vain on ainakin lähtökohtaisesti 

laajempi. Pidemmältä ajalta kerättyjä dokumentteja voidaan vertailla keskenään, 

ja siten osoittaa ja tehdä näkyväksi lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista. 

(Alanko ym. 2020, s. 22–26.) Itsearvioinnin toteuttamiseen liittyvät haasteet lie-

nevät samalla tavalla tila-, aika, ja henkilökuntaresursseihin liittyviä, kuten reflek-

toinnin yhteydessä tuli esille. Niiden lisäksi itsearvioinnin toteuttamista voi haas-

taa myös se, että kyseessä on vaikea, ja joka tapauksessa pienten lasten koh-

dalla vasta kehittymässä oleva, taito. Työvaihe edellyttää siksi myös aikuiselta 

kykyä tukea ja auttaa lasta siinä.  

 

Digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn kontekstin muodostavat siis varhaiskas-

vatus ja esiopetusta ohjaavat asiakirjat sekä lapsen henkilökohtainen varhaiskas-

vatus- tai esiopetussuunnitelma. Työskentelyn ydinprosessi muodostuu doku-

mentoinnin, valikoinnin ja reflektoinnin muodostamasta jatkuvasta työskente-

lystä, jonka on tarkoitus sulautua luonnolliseksi osaksi ryhmän pedagogiikkaa ja 

toimintakulttuuria. Edellä kuvattua ydinprosessia täydentävät lisäksi mahdollisuu-

det esitellä ja jakaa omaa digitaalista kasvun kansiota, sekä lapsen ja aikuisen 

yhdessä toteuttama, digitaalisen kasvun kansion sisältöihin pohjautuva, itsearvi-

ointi. Itsearvioinnin kohteena ovat erityisesti lapsen oppiminen ja oppimiskoke-

mukset.  
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4.4 Digitaaliseen kasvun kansioon liittyviä haasteita 
 

Digitaalisuudella ei itsessään ole voimaa muuttaa opetusta ja oppimisen käytän-

töjä (Blackwell ym., 2014, s. 82). Vaikka digitaaliset teknologiat kiistattomasti tuo-

vat kasvun kansioon ja kasvun kansio -työskentelyyn uusia mahdollisuuksia, riip-

puu se, konkretisoituvatko uuden mahdollisuudet ja niihin liittyvät hyödyt lopulta 

todellisuudeksi, viime kädessä teknologian käyttäjistä. Digitaalisuus tuo kasvun 

kansio -työskentelyyn yhden uuden haltuun otettavan tason (Alanko ym., 2019). 

Alanko, Kankaanranta ja Mehtälä (2020) kutsuvat digitaalista kasvun kansiota 

tästä syystä teknologispedagogiseksi käytänteeksi (Alanko ym., 2020, s. 58). Di-

gitaalisen kasvun kansion käyttöön eivät vaikuta pelkästään varhaiskasvatuksen 

henkilökunnan pedagoginen osaaminen ja esimerkiksi digitaaliseen kasvun kan-

sioon liittyvät käsitykset, vaan lisäksi käyttöä joko estävät tai edistävät laajemmat 

teknologiaan liittyvät tekijät (Blackwell ym., 2014).    

 

Jotta digitaalista kasvun kansiota on mahdollista tehdä, se edellyttää mahdolli-

suutta käyttää tarkoituksen- ja ajanmukaista tieto- ja viestintäteknologista väli-

neistöä sekä digitaalisia teknologioita. Käytössä olevan teknologisen välineistön 

määrä ja toimivuus, internetyhteyksien vakaus ja nopeus sekä kasvun kansio -

työskentelyyn käytetyn digitaalisen oppimisympäristön ominaisuudet (tai niiden 

puutteet) vaikuttavat kaikki henkilökunnan mahdollisuuksiin toteuttaa digitaalista 

kasvun kansio -työskentelyä. Teknologia ja sen ominaisuudet eivät ole vain käyt-

tömukavuuteen tai käytön sujuvuuteen vaikuttavia asioita, vaan ne voivat vaikut-

taa myös esimerkiksi lapsen mahdollisuuteen kokea osallisuutta digitaalisessa 

kasvun kansio -työskentelyssä. (Alanko ym., 2019, s. 6.)  

 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvä osaami-

nen sekä siihen liittyvät asenteet ovat tietenkin keskeisiä tieto- ja viestintätekno-

logian käyttöön vaikuttavia tekijöitä (Blackwell, 2014, s. 86), mutta ilman organi-

saatiotason tukea ja toimia varhaiskasvatuksen henkilöstön on hyvin vaikea im-

plementoida teknologiaa osaksi laadukasta ja merkityksellistä pedagogista toi-

mintaa (Knauf, 2020, s. 18). Blackwellin, Lauricellan ja Wartellan (2014) tutkimuk-

sesta käy ilmi, että erityisesti sellainen organisaation tarjoama tuki, joka tähtää 
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varhaiskasvatuksen henkilöstön ymmärryksen lisäämiseen siitä, miten ja millä ta-

valla teknologiaa tulisi käyttää lasten oppimisen hyväksi, on suorastaan välttä-

mätöntä, sillä se paitsi vahvistaa henkilökunnan osaamista, mutta lisäksi myös 

edistää myönteisen asenteen kehittymistä (Blackwell ym., 2014, s. 87). Digitaali-

seen kasvun kansioon sovellettuna tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen 

henkilökunta tarvitsee samanaikaisesti sekä pedagogiikkaan että tieto- ja viestin-

täteknologiaan kohdentuvaa tukea.   

 

Kasvun kansion digitaalisuus ei vaikuta huoltajienkaan kanssa tehtävään yhteis-

työhän pelkästään positiivisesti. Huoltajien epäluulo voi kohdistua portfolion digi-

taalisuuteen esimerkiksi teknologiasta tai tietosuojasta johtuvista syistä (Purola 

& Smeds, 2018, s. 43). Vaikka digitaalinen kasvun kansio voi parhaassa tapauk-

sessa olla huoltajien saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumattomasti (Ntuli & 

Kyei-Blankson, 2015, s. 135), huoltajat voivat kuitenkin kokea digitaalisen ympä-

ristön itselleen vieraaksi, hankalaksi ja työlääksi käyttää (Gallagher, 2018, s. 33). 

Koska digitaalinen kasvun kansio on periaatteessa koko ajan huoltajien saata-

villa, tulee huoltajien haluttomuus osallistua työskentelyyn aivan toisella tavalla 

esille kuin paperisen kasvun kansion kohdalla.  

 

Huoltajien houkutteleminen yhteistyöhön ei välttämättä ole helppoa. Kaikki huol-

tajat eivät suinkaan halua itse osallistua kasvun kansiotyöskentelyyn, mutta toi-

sinaan Beaumont-Batesin (2017) mukaan osa huoltajista suosii fyysistä kasvun 

kansiota, jota lapsen on mahdollista selailla itsenäisestä, vaikka olisivatkin koke-

neet digitaalisen kasvun kansion lisänneen heidän ymmärrystään lapsen varhais-

kasvatuksessa viettämästä ajasta, ja pystyvänsä sen myötä paremmin vaikutta-

maan varhaiskasvatuksen toimintaa (Beaumont-Bates, 2017, s. 359). Omien ko-

kemuksieni mukaan kaikki huoltajat eivät myöskään suhtaudu suopeasti siihen, 

jos digitaalisen kasvun kansio edellyttää heiltä käyttäjätunnuksen rekisteröimistä 

ja sitä myöten taas uusien kirjautumistietojen hallinnoimista.  

 

Bates (2014) nostaa esille myös kysymyksen siitä, onko kaikilla perheillä ylipää-

tään mahdollisuus käyttää digitaalisen kasvun kansion edellyttämää teknologiaa 

(Bates, 2014, s. 33). Perheet eivät kuitenkaan ole keskenään epätasa-arvoisessa 

asemassa pelkästään teknologian saatavuuden näkökulmasta, vaan myös sen 
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käyttämiseksi tarvittava osaaminen vaihtelee. Huoltajien teknologisen osaamisen 

tukeminen voi olla varhaiskasvatuksen toimijoille haastavaa, ja ongelma tietenkin 

korostuu, jos digitaalinen oppimisympäristö on monimutkainen tai muuten köm-

pelö käyttää.  

 

Lapsille digitaalinen kasvun kansio voi olla etenkin aluksi vaikea hahmottaa 

omaksi, sillä digitaalisille teknologioille monesti ominaisella tavalla se on lähtö-

kohtaisesti hahmoton ja näkymätön. Digitaalista kasvun kansiota ei varsinaisesti 

voi koskettaa (jos ei oteta huomioon laitetta, jolla kasvun kansiota luetaan), eikä 

digitoituja töitä tietenkään voi konkreettisesti tunnustella. Toinen tähän näkökul-

maan liittyvä ongelma piilee siinä, ettei kasvun kansion digitaalinen muoto mah-

dollista lapsille oman digitaalisen kasvun kansion omaehtoista selailua samalla 

tavalla kuin konkreettinen kansio, jonka voi asettaa helposti näkyville ja lapsen 

ulottuville. Digitaalisten laitteiden määrä myös rajoittaa sitä, kuinka moni lapsi voi 

samanaikaisesti selata omaa kasvun kansiotaan. Digitaalisen ympäristön käyttö-

liittymä ei sekään välttämättä palvele lapsia tarkoituksenmukaisesti, mikä voi hei-

kentää lasten mahdollisuuksia itsenäiseen ja omaehtoiseen toimintaan. (Alanko 

ym., 2020, s. 26–28.) Kuvatun laiset digitaalisen muodon heikkoudet ja puutteet 

on tärkeää panna merkille, sillä osa niistä voisi olla voitettavissa käytäntöjä kehit-

tämällä.  

 

Lapsille digitaalinen kasvun kansio tarjoaa ainakin periaatteessa moniin muihin 

dokumentoinnille perustuviin työtapoihin verrattuna hyvän mahdollisuuden osal-

listua itse oman toimintansa dokumentoijana, mutta tämä ei aina vaikuta toteutu-

van odotetulla tavalla (Knauf, 2017, s. 484). Jos lapset eivät itse pääse osallistu-

maan dokumentointiin, digitaalisiin kasvun kansioiden yksilöllisyys saatetaan jou-

tua kyseenalaistamaan; lasten digitaaliset kasvun kansiot saattavat sisältää voit-

topuolisesti kuvia ja videoita henkilökunnan suunnittelemista ja ohjaamista tilan-

teista. Tästä voi olla seurauksena se, että kaikkien saman ryhmän lasten digitaa-

lisista kasvun kansioista löytyy loppujen lopuksi täsmälleen samoja dokumentteja 

täsmälleen samoista tilanteista (Ouakrim-Soivio & Kumpulainen, 2020, s. 165.) 

 

Toisaalta vaikuttaa myös siltä, etteivät lapset itse juuri kiinnitä huomiota siihen, 

ovatko he esimerkiksi itse kuvanneet omasta digitaalisesta kasvun kansiostaan 
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löytyvän kuvan, tai ovatko he itse valinneet kuvan sinne (Alanko ym., 2020, s. 

31). Tästä huolimatta on selvää, että jos työskentelyn prosessista sivuutetaan 

lapsen osallistuminen valikointiin ja siihen liittyvään reflektointiin, jäävät digitaali-

sen kasvun kansio -työskentelyn mahdollisuudet siltä osin hyödyntämättä. 

Ouakrim-Soivion ja Kumpulaisen mukaan vaikuttaa siltä, etteivät lapset aina 

myöskään pääse digitaalisen kasvun kansion myötä osallistumaan päiväkodin 

toiminnan arviointiin, kuten olisi tarkoitus. Syynä tähän on yleensä erityisesti ajan 

puute. (Ouakrim-Soivio & Kumpulainen, 2020, s. 165.) 

 

Gallagher (2018) nostaa pohdittavaksi kysymyksen, onko digitaalinen kasvun 

kansio lasta varten, vai kertooko digitaalinen portfolio lapsesta – eli käytännössä 

onko lapsi digitaalisen kasvun kansion suhteen subjekti vai objekti? Gallagher 

kysyy myös, kuinka hyvin digitaalisen portfolion on mahdollista kuvata lapsen ar-

kea varhaiskasvatuksessa, jos sieltä poimitaan kasvun kansioon vain positiivisia 

näkökulmia ”yleisöä”, eli lasten huoltajia, varten? (Gallagher, 2018, s. 41.) Toi-

saalta on niin, että digitaalisen kasvun kansion ei ole tarkoituskaan toimia päivä-

kirjamaisena lapsen varhaiskasvatusarjen kuvauksena. Dokumentointiin kytkey-

tyvän positiivisen pedagogiikan näkökulman myötä keskittyminen myönteisiin ti-

lanteisiin ja kokemuksiin on perusteltavissa myös pedagogisesti. Myönteiset tun-

teet tukevat lapsen oppimista ja hyvinvointia, samoin kuin lapsen vahvuuksien 

tunnistaminen ja esille tuominenkin (Kumpulainen ym., 2014). Siitäkin huolimatta 

on syytä vielä erikseen korostaa, ettei digitaalinen kasvun kansio dokumenttina 

edusta objektiivista totuutta, vaan tuo näkyviin vain pienen osan koko kuvasta. 

Huonoimmassa tapauksessa voi käydä myös niin, että lapsi jää kasvun kansio -

työskentelyssä sivuosaan, ja työskentelyä alkavat ohjata varhaiskasvatuksen 

henkilöstön oletukset ja arvaukset siitä, millaisia lasten huoltajien odotukset ovat. 

(Knauf, 2017, s. 483–490.)  
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tässä tutkimuksessa tehtävänäni on selvittää, millaisia käsityksiä varhaiskasva-

tuksen opettajilla on digitaalisesta kasvun kansiosta sekä siihen liittyvästä työs-

kentelystä. Lähestyn aihetta kahden toisiaan täydentävän näkökulman kautta, joi-

den pohjalta muodostan myös tutkimuskysymykseni. Ensimmäinen tutkimusky-

symys etsii vastausta käytännössä siihen, millaisina varhaiskasvatuksen opetta-

jat hahmottavat työtavan pedagogiset merkitykset ja mahdollisuudet. Toinen tut-

kimuskysymykseni lähestyy digitaalista kasvun kansiota konkreettisen tekemisen 

kautta, ja etsii vastausta siihen, mitä varhaiskasvatuksen opettajat ajattelevat di-

gitaalisen kasvun kansio -työskentelyn pitävän sisällään, ja millaisia kokemuksia 

opettajilla on siitä.  

 

1. Millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen opettajilla on digitaalisesta kasvun 

kansiosta? 

2. Millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen opettajilla on digitaalisesta kasvun 

kansio -työskentelystä? 

 

Nojaudun tutkimuksessani fenomenografiseen viitekehykseen, jonka mukaisesti 

en pyri löytämään objektiivista totuutta, vaan sen sijaan olen kiinnostunut yksilöi-

den erilaisista tutkimukseni aihetta koskevista ajatuksista. Lähtökohtana on, että 

käsitykset muokkaavat kokemuksia, ja kokemukset puolestaan käsityksiä. Tämä 

tutkimus on laadullinen tutkimus ja sen aineistona on tätä tutkimusta varten ke-

rätty haastatteluaineisto, joka koostuu kuuden varhaiskasvatuksen opettajan 

haastattelusta, joilla jokaisella oli vähintään kahden vuoden kokemus digitaali-

sesta kasvun kansio -työskentelystä lapsiryhmässä.  
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6 Tutkimuksen toteutus 
 

6.1 Fenomenografinen lähestymistapa 
 
Tässä tutkimuksessa hyödynnän tiedonhankintaa ja tutkimusprosessia ohjaa-

vana lähestymistapana laadullisiin tutkimussuuntauksiin lukeutuvan fenomeno-

grafian periaatteita (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 163–164; Metsämuuronen, 

2011, s. 240). Tutkimuskirjallisuudessa fenomenografiaa on kutsuttu myös ku-

vaus- tai lähestymistavaksi, metodiksi, metodologiaksi, liikkeeksi, suuntaukseksi, 

paradigmaksi, näkökulmaksi sekä ohjelmaksi. Fenomenografian luonteesta ei 

siis vaikuta tältä osin vallitsevan vankkumatonta yksimielisyyttä, sillä kuten Tight 

(2016) on huomannut, fenomenografiaan saatetaan viitata useammalla eri käsit-

teellä yhden ja saman tutkimusartikkelinkin sisällä. (Tight, 2016, s. 320–321.) Al-

kuperäisessä muodossaan fenomenografian avulla on pyritty ihmisten todelli-

suutta koskevien erilaisten käsitysten kuvailemiseen ja analysoimiseen sekä kä-

sitysten keskinäisten suhteiden ymmärtämiseen (Marton, 1981, s. 177).   

 

Fenomenografisen taustaoletuksen mukaan olemassa on vain yksi kaikille yhtei-

nen todellisuus, jonka jokainen yksilö ymmärtää omien kokemustensa, tietojensa 

ja käsitystensä pohjalta omalla tavallaan (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 165). 

Lähtökohtana on oletus, että ihmisten käsitykset asioista tai käsitteistä voivat olla 

keskenään hyvin erilaisia. Yksilöllisiä käsityksiä muokkaavat monet erilaiset teki-

jät, kuten esimerkiksi ikä, koulutustausta, kokemukset tai sukupuoli. (Metsä-

muuronen, 2011, s. 240.) ”Käsitys” mielletään fenomenografiassa merkityksen-

antoprosessiksi, johon sisältyy pelkkää ”mielipidettä” syvempiä ja laajempia mer-

kityksiä (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164). Käsitykset ovat myös luonteeltaan 

dynaamisia, eli niiden katsotaan voivan muuttua ajan kuluessa, eikä niihin sisäl-

tyvän vaihtelun nähdä toteutuvan ainoastaan yksilöiden välillä, vaan yhtä ja sa-

maa ilmiötä koskevissa käsityksissä ja ymmärtämisen tavoissa voi esiintyä kon-

tekstisidonnaista vaihtelua myös yksilön sisäisesti (Marton, 1981, s. 186; Marton 

& Pong, 2005, s. 346).  
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Fenomenografisen tutkimuksessa ei pyritä luokittelemaan ihmisiä tai vertaile-

maan keskenään eri ryhmiä näiden esille tuomien käsitysten perusteella. (Mar-

ton, 1981, s. 180.) Sen sijaan fenomenografisessa tarkastelussa yksilö pikem-

minkin ikään kuin katoaa taustalle, ja yksittäisten ihmisten ajatusten sijasta esiin 

nostetaan erilaisia ajattelutapoja yleensä (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166). 

Fenomenografinen tutkimus ei myöskään pyri ennustamaan tai arvioimaan todel-

lisuutta, vaan pyrkimyksenä on etsiä ja kuvata systemaattisesti erilaisia tapoja 

ymmärtää todellisuutta, tai jotakin todellisuuden ilmiötä. (Marton, 1981, s. 186–

190.) Tässä mielessä fenomenografia sanoutuukin irti kaikista pyrkimyksestä se-

littää tai edes kuvata todellisuutta itseään.  

 

Paloniemen ja Huuskon (2016) mukaan monille fenomenografiaa hyödyntävillä 

tutkimuksille yhteistä on se, että ne pyrkivät tavalla tai toisella lopulta kehittämään 

tutkimusaiheeseen liittyviä pedagogisia käytäntöjä tutkimukseen osallistuneiden 

esiin tuomien käsitysten pohjalta (Paloniemi & Huusko, 2016, s. 120). Samalla 

tavalla tässäkin tutkimuksessa esiin tulevia varhaiskasvatuksen opettajien käsi-

tyksiä digitaalisesta kasvun kansiosta sekä digitaalisesta kasvun kansio -työs-

kentelystä on ainakin periaatteessa mahdollista hyödyntää digitaalista kasvun 

kansio -työskentelyn kehittämisessä, kouluttamisessa sekä työskentelyn käytän-

töjen ja ohjeistuksen suunnittelussa. 

 

6.2 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 
 
Fenomenografisessa tutkimuksessa käytettävät aineistot ovat yleensä sellaisia, 

jotka ovat muokattavissa kirjalliseen muotoon. Esimerkkejä tällaisista aineistoista 

ovat yksilö- tai ryhmähaastattelut, kirjoitelmat, erilaiset dokumentit, kyselyt tai 

jopa havainnointi ja piirrokset. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 163–164). Etenkin 

haastattelu on sellainen aineistonkeruumenetelmä, jota usein käytetään feno-

menografisessa tutkimuksessa, sillä haastattelun avulla on mahdollista hankkia 

sellaista tietoa yksilön sisäisistä käsityksistä ja kokemuksista, jota esimerkiksi ha-

vainnoimalla ei välttämättä ole mahdollista tavoittaa. Tarkkailun tai havainnoinnin 

ohella haastattelua voidaan ylipäätään pitää eräänlaisen aineistonkeruun perus-

menetelmänä. (Metsämuuronen, 2011, s. 245.) Tutkimushaastatteluja voidaan 
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jaotella esimerkiksi haastattelukysymysten sitovuuden perusteella joko struktu-

roituihin tai strukturoimattomiin haastatteluihin. Näiden kahden ääripään väliin 

jääviä haastatteluja kutsutaan puolistrukturoiduiksi haastatteluiksi (Tiittula & Ruu-

suvuori, 2005, s. 11). Käytännössä täysin strukturoimaton haastattelu on kuiten-

kin laadullisessa tutkimuksessa mahdottomuus, sillä tutkijan täytyy olla etukäteen 

tietoinen tutkimuksellisista mielenkiinnon kohteistaan (Hyvärinen, Nikander & 

Ruusuvuori, 2017, s. 17).   

 

Etenkin silloin, kun haastattelu etenee tarkasti valittujen teemojen mukaisesti, on 

otettava huomioon se, että teemat todennäköisesti ohjaavat haastateltavan ajat-

telua. (Hyvärinen ym., 2017, s. 17.) Fenomenografisen tutkimuksen aineistonke-

ruussa suositaan mahdollisimman avointa kysymyksenasettelua, sillä tavoitteena 

on, että haastatteluaineisto toisi mahdollisimman kattavasti ilmi henkilöiden eri-

laisia käsityksiä aiheeseen liittyen (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164). Tässä 

tutkimuksessa tavoitteenani oli pyrkiä suunnittelemaan ja toteuttamaan haastat-

telutilanteet siten, että ne olisivat mahdollisimman vapaamuotoisia ja keskuste-

lunomaisia, ja että omalla toiminnallani ja kysymyksilläni mahdollisimman vähän 

ohjaisin haastateltavia ja heidän pohdintaansa.  

 

Loin kuitenkin itselleni myös tietynlaisen varasuunnitelman, eli jaoin haastattelun 

kahteen eri näkökulmaan, jotka muodostivat haastattelun ensimmäisen ja toisen 

vaiheen: 1) Digitaalisia kasvun kansioita koskevat käsitykset ja odotukset sekä 

2) digitaalista kasvun kansiota koskevat kokemukset. Ensimmäisen kokonaisuu-

den alle keräsin itseäni varten digitaalisen kasvun kansion piirteisiin ja sisältöön, 

pedagogisiin merkityksiin, tavoitteisiin ja tehtäviin sekä kasvun kansio -työsken-

telyn työvaiheisiin liittyviä avainsanoja, joihin minun oli tarkoitus turvautua, jos 

haastattelutilanne sitä vaatisi.  

 

Suunnittelin varsinaisen haastatteluosion alkuun myös kolmiosaisen tehtävän, 

jossa pyysin haastateltavia kuvailemaan digitaalista kasvun kansiota ensin lap-

selle, sitten lapsen huoltajille ja lopuksi uudelle kollegalle. Tehtävän tarkoituksena 

oli toimia eräänlaisena jäänmurtajana ja vakuuttaa haastateltavat viimeistään 

tässä vaiheessa siitä, ettei heidän tarvinnut murehtia ”oikeiden” vastausten tuot-

tamisesta. Päättelin tällaisen kuvailutehtävän samalla tuottavan tietoa vastaajien 
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kasvun kansioita koskevista käsityksistä useammasta eri näkökulmasta, tätä 

haastattelujen alkuosuutta on hyödynnetty tässä tutkimuksessa osana muuta 

haastattelumateriaalia.  

 

Tutkimustani varten etsin haastateltavaksi omasta työskentelykunnastani sellai-

sia varhaiskasvatuksen opettajia, jotka olivat käyttäneet digitaalista kasvun kan-

siota työssään vähintään noin kahden vuoden ajan. Tutkimukseni rajautui omaan 

työskentelykuntaani lähinnä käytännöllisistä syistä, mutta toisaalta myös siksi, 

että digitaalinen kasvun kansio on käytössä kunnan kaikissa päiväkodeissa. Tie-

sin siis ainakin periaatteessa löytäväni joukosta ehtoni täyttäviä haastateltavia.  

Haastateltavaksi ilmoittautui lopulta yhteensä kuusi varhaiskasvatuksen opetta-

jaa, joilla kaikilla oli tarvittava määrä (vähintään kaksi vuotta) kokemusta paitsi 

digitaalisesta kasvun kansiosta. Useampi haastateltavista oli lisäksi käyttänyt 

kansiomuotoisia kasvun kansioita jo 90-luvulta lähtien.  

 

Aineistonkeruun aikaan meneillään olleen koronavirustilanteen sekä ennen kaik-

kea siitä johtuneiden rajoitusten vuoksi kaikki haastattelut yhtä lukuun ottamatta 

toteutettiin etäyhteyden välityksellä. Yksi haastatteluista oli mahdollista toteuttaa 

samassa tilassa ylläpitämällä riittävää turvaväliä haastattelijan ja haastateltavan 

välillä. Haastattelutallenteiden litteroinnin aloitin välittömästi ensimmäisen haas-

tattelun valmistuttua voidakseni samalla arvioida omaa toimintaani haastatteluti-

lanteessa ja mahdollisesti kehittää sitä tulevia haastatteluja silmällä pitäen. Käy-

tännössä oman toiminnan muuttaminen ja kehittäminen oli näin vähäisten haas-

tattelutilanteiden puitteissa kuitenkin hyvin vaikeaa. Itse litteroinnissa pyrin tämän 

tutkimuksen näkökulmasta tarkoituksenmukaiseen tarkkuuteen, eli jätin pää-

sääntöisesti kirjaamatta peräkkäin toistuvat täytesanat sekä muutaman keskus-

telujakson, jotka eivät millään tavalla liittyneet tutkimuksen aiheeseen.  
 
 
6.3 Aineiston analyysi 
 
Fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtana on kokemukseen perustuva ai-

neisto, jota tutkija luokittelee aineistolähtöisesti. Vaikka luokittelun ei ole tarkoitus 

tapahtua minkään tietyn teorian pohjalta, toisin kuin esimerkiksi sisällönanalyy-

sissä on tapana, on tutkijan siitä huolimatta syytä perehtyä tutkimusaiheeseensa 
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liittyvään teoriatietoon mahdollisimman perusteellisesti aivan samalla tavalla kuin 

missä tahansa muussakin tutkimusstrategiassa. Teoriatieto on tutkijalle tarpeel-

lista esimerkiksi tutkimuksen aineiston hankinnan suuntaamisessa ja sen toteut-

tamisessa, ja muutenkin empiiristä aineistoa on joka tapauksessa hyvin vaikeaa 

lähestyä ilman ennakko-oletuksia. Tietynlaisesta väistämättömyydestään huoli-

matta tutkijan on syytä ottaa edellä mainittu huomioon harrastamalla itsereflek-

tiota. Itsereflektio voi auttaa tutkijaa myös erottamaan omat henkilökohtaiset kä-

sityksensä ja odotuksensa tutkimusaineistossaan esiintyvistä käsityksistä. 

(Huusko & Paloniemi, 2006, s. 165–166.)  

 

Fenomenografisen tutkimuksen varsinaisessa analyysivaiheessa tutkija pyrkii 

aluksi luokittelemaan aineistossa esiintyviä käsityksiä niissä ilmenevien merkityk-

sien perusteella (Metsämuuronen, 2011, s. 241). Aineistoa käsitellään aina ko-

konaisuutena, jolloin tutkijan on pyrittävä kiinnittämään huomiotaan yksittäisten 

sanojen tai lauseiden sijasta ajatuksellisiin kokonaisuuksiin. Näitä fenomenogra-

fisen tutkimuksen aineiston analyysin ensimmäisen tason, tai vaiheen, ajatusko-

konaisuuksia kutsutaan merkitysyksiköiksi. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166–

167.) Ohjatakseni merkitysyksiköiden etsimistä oikeaan suuntaan laadin itselleni 

lukuohjeen, jonka avulla etsin aineistosta sellaisia ilmauksia, joissa haastatelta-

vat tuovat esille käsityksiään digitaalisesta kasvun kansiosta vastaamalla ensim-

mäisen tutkimuskysymyksen osalta kysymyksiin ”mikä”, ”mitä” ja ”miksi”, ja toisen 

tutkimuskysymyksen osalta kysymykseen ”miten”.  

 

Luin haastatteluaineistoa Atlas.ti-ohjelmassa merkiten kaikki sellaiset haastatel-

tavien esiintuomat ilmaisut, joiden katsoin sopivan lukuohjeeni raameihin. Merkit-

semäni ilmaisut olivat pituudeltaan yhden tai useamman lauseen mittaisia. Tässä 

vaiheessa sisällytin valintaani melko matalalla kynnyksellä myös sellaiset ilmai-

sut, joiden soveltuvuudesta olin aluksi epävarma, ja palasin arvioimaan niitä aika 

ajoin uudelleen työskentelyn edetessä. Käytyäni koko aineiston tällä tavalla läpi 

siirsin kaikki ilmaisut Excel-taulukkoon, jossa ryhdyin paikantamaan jokaisesta 

ilmaisusta tai ilmaisukokonaisuudesta vastaajien käsityksistä kertovia merkitys-

yksiköitä, jotka lopuksi kirjoitin uudelleen yleiskieliseen muotoon. Yleiskielelle kir-

jaamisen tarkoituksena oli tehdä ilmauksista helpommin luettavia ja myös kon-
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tekstistaan irrotettuna paremmin ymmärrettäviä. Samalla, kun muotoilin alkupe-

räisiä ilmauksia yleiskielelle, tein myös tulkintaa haastateltavien ilmausten sisäl-

löstä.  

 

Taulukko 1. Esimerkki ilmauksista ja merkitysyksiköistä 
 
Litterointi Yleiskielinen merkitysyksikkö 
O4: vaikka meistä joku olis kivaa että 

vitsi tää oli tosi hieno juttu mutta jos 
lapsi sanoo että en halua niin ei me 
sitten laiteta 

Lapsi päättää, laitetaanko dokumentti hä-

nen digitaaliseen kasvun kansioonsa vai 

ei. 

O2: no ehkä se päällimmäinen olis just 

se että saadaa näkyväksi tää mitä ei 
pysytä vanhemmille kertomaan tai 

mitä ei lapset muista sitte itekään, että se 

on ehkä se päällimmäinen että siitä sais 
sellasen kokonaisvaltasen kuvan että 
mitä siellä varhaiskasvatuksessa ta-
pahtuu, siinä tietysti itekkin pystyy hyvin 

miettimään että eikös meillä oo pitkään 

aikaan ollut vaikka maalausta, että ainiin 
että mitenkähän lapsilla se maalaami-
nen, että jokohan ne käyttäs sitä 
pensseliä, sivellintä tai jokohan ne 
osais niitä värejä (…) 

Digitaalinen kasvun kansio tekee näky-

väksi sitä, mitä ei muuten pystytä huolta-

jille kertomaan.  

 

Digitaalisen kasvun kansion on tarkoitus 

olla mahdollisimman kattava kuvaus siitä, 

mitä varhaiskasvatuksessa tapahtuu.  

 

 

Digitaalisen kasvun kansion avulla henki-

lökunta voi arvioida lasten osaamista.  

 

 

 

 

Merkitysyksiköiden etsimisen jälkeen fenomenografinen analyysi jatkuu seuraa-

vaksi merkitysyksiköiden ryhmittelyllä. Tässä analyysin toisessa vaiheessa ta-

voitteena on muodostaa merkitysyksiköistä niin kutsuttuja ”ensimmäisen tason 

kategorioita”, joiden rakentaminen pohjautuu ilmaisujen keskinäiselle vertailulle. 

(Huusko & Paloniemi, 2006, s. 167–168.) Kategorioiden muodostamista varten 

loin uuden taulukon, jonka tyhjiin sarakkeisiin ryhdyin yksitellen kopioimaan mer-

kitysyksiköitä kategorioiksi sitä mukaa, kun kävin niitä läpi. Jos merkitysyksikön 

sisältämä ajatus mielestäni poikkesi taulukon sarakkeisiin jo aikaisemmin lisää-

mistäni merkitysyksiköistä, kopioin viimeisimmän kokonaan uuteen sarakkee-
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seen. Muussa tapauksessa etsin sille paikan jostakin aikaisemmin muodoste-

tusta kategoriasta. Luin tällä tavalla merkitysyksiköitä, kunnes jokainen merkitys-

yksikkö oli löytänyt oman paikkansa.  

 

Tällä tavalla muodostin sarakkeiden sisällöistä ensimmäisen tason kategorioita, 

mutta käytännössä niiden rakentaminen ei kuitenkaan tapahtunut aivan näin suo-

raviivaisesti. Yksittäisiä merkitysyksiköitä täytyi työskentelyn jatkuessa siirtää ka-

tegorioiden välillä aina sitä mukaa, kun jonkin kategorian sisäinen ajatus joko 

vahvistui tai heikentyi merkittävästi. Vastaavanlaisia muutoksia tapahtui myös ko-

konaisten kategorioiden tasolla: joskus kategoriat täytyi sulauttaa toisiinsa, ja jos-

kus sisällöllisesti muodottomaksi paisunut kategoria päätyi jaettavaksi useam-

paan osaan. Sujuvoittaakseni työskentelyä nimesin kunkin kategorian heti, kun 

vain huomasin, minkä aiheen ympärille se oli alkanut rakentua. Kuten kategorioi-

den sisällöt, myös otsikot muokkautuivat jatkuvasti työskentelyn edetessä.   

 

Taulukko 2. Esimerkki ensimmäisen tason kategorioista 
 
Viestinnän väline Lapsi ja perhe merkitysten 

muokkaajana 
Negatiivinen digitaalisuus 

Digitaalinen kasvun kansio 

on molemminpuolisen kom-

munikoinnin väline. 

 

Digitaalinen kasvun kansio 

on tärkeä kanava, jonka väli-
tyksellä voi kertoa paitsi ryh-

män myös koko päiväkodin 

toiminnasta. 

… 

Digitaalisen kasvun kansion 

tavoitteet määräytyvät lasten 

ja perheiden tarpeista käsin. 

 

Lapsi ei itse katso digitaalista 

kasvun kansiota nähdäkseen 
siellä kehitystään, kasvuaan 

ja oppimistaan, vaan muistel-

lakseen aikaisempia tapahtu-

mia 

… 

Lapsi oppii käyttämään digi-

taalista kasvun kansiota hi-

taammin kuin paperista. 

 

Digitaaliseen kasvun kansi-

oon tallennettu kuva kadottaa 
alkuperäisen tuotoksen moni-

ulotteisuuden.   

… 

 

Analyysin kolmannessa vaiheessa ensimmäisen tason kategorioita ryhmitellään 

yhä edelleen siten, että lopulta saadaan muodostettua sellaiset abstraktin tason 

kuvaukset, jotka sisältävät kaikki aikaisemmin muodostetut kategoriat. Kaikkien 

analyysin vaiheiden perimmäisenä tavoitteena on niin kutsutun kuvauskatego-

riajärjestelmän tai tulosavaruuden luominen. (Metsämuuronen, 2011, s. 241.) 

Jatkoin kategorioiden käsittelyä siirtämällä ne MindNode -ohjelmaan, jonka avulla 
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kokosin kategoriat ajatuskartaksi. Digitaalisen ajatuskartan etuna oli, että pystyin 

hahmottamaan kokonaisuuden paremmin, ja minun oli myös mahdollista tarvitta-

essa ryhmitellä kategorioita joustavasti. Vaikka tässä vaiheessa analyysiä huo-

mion keskipisteenä olivat nimenomaan kategoriat, kuljetin siitä huolimatta yhä 

mukana myös kategorioiden sisältämiä merkitysyksiköistä, sillä ne auttoivat pitä-

mään mielessä kategorian sisältämien käsitysten kirjon. Katsoin myös, että aja-

tuskarttaan tiivistetty sisältö auttaa minua myöhemmin tuloksia kirjatessani. 

 

Taulukko 3. Esimerkki kuvauskategoriasta 
 
Kuvauskategoria Ensimmäisen tason kategoriat 
Digitaalinen kasvun  
kansio välineenä tai keinona 

• Dokumenttien säilyttäjä 

• Viestinnän väline 

• Kasvun, kehittymisen ja oppimisen edistäjä 

• Yhteistyön väline 

• Pedagogisen dokumentoinnin väline 

Digitaalisuuden merkitys kasvun 

kansiolle 
• Negatiivinen digitaalisuus 

• Positiivinen digitaalisuus 

 

Kuvauskategoriajärjestelmä on mahdollista muodostaa ainakin kolmella eri ta-

valla. Horisontaalisessa järjestelmässä kategoriat ovat keskenään saman arvoi-

sia ja kategorioiden väliset erot ovat lähinnä sisällöllisiä. Vertikaalisessa järjestel-

mässä kategoriat ovat järjestettävissä jonkin määreen, esimerkiksi tärkeyden, 

yleisyyden tai ajan perusteella. Kolmannessa vaihtoehdossa, hierarkkisessa jär-

jestelmässä, kategoriat ovat keskenään järjestettävissä esimerkiksi teoreettisuu-

tensa tai laaja-alaisuutensa suhteen. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 169.) Tässä 

tutkimuksessa muodostani oman kuvauskategoriajärjestelmän kumpaakin tutki-

muskysymästäni varten, ja molemmissa on hierarkkisen kuvauskategoriajärjes-

telmän piirteitä.  
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7 Tutkimustulokset  
 
Tässä luvussa esittelen omissa alaluvuissaan kumpaankin tutkimuskysymyk-

seen liittyvät tulokset niistä muodostamieni kuvauskategoriajärjestelmien poh-

jalta. Tutkimuskysymyksen osalta esittelen ensin lyhyesti jokaisen kategorian si-

sällön, ja alaluvun päätteeksi teen tutkimustulosten yhteenvedon.   
 
7.1 Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä digitaalisen kas-

vun kansion merkityksistä 
 
Muodostin varhaiskasvatuksen opettajien digitaalista kasvun kansion merkityksiä 

koskevista käsityksistä yhdeksän ensimmäisen tason kategoriaa, jotka tiivistyivät 

lopulta kolmeksi kuvauskategoriaksi. Kuvauskategorioista laajin, ”Digitaalinen 

kasvun kansio välineenä tai keinona” muodostaa kuvauskategoriajärjestelmän 

perustan, ja se kuvaa opettajien käsityksiä digitaalisen kasvun kansion käyttötar-

koituksista ja -mahdollisuuksista. Kaksi laajuudeltaan suppeampaa kategoriaa, 

”Digitaalisuuden merkitys kasvun kansiolle” sekä ”Toimijoiden merkitys digitaali-

selle kasvun kansiolle”, kuvaavat varhaiskasvatuksen erilaisten tekijöiden tuotta-

mia vaikutuksia, jotka tavalla tai toisella ohjaavat ja muokkaavat digitaalisen kas-

vun kansion mahdollisuuksia pedagogisesti merkityksellisenä työvälineenä.  

 
Kuvio 3. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kuvauskategoriajärjestelmä 
 
 
 
 
 

Digitaalisuuden merkitys  
kasvun kansiolle 

 
 

Toimijoiden merkitys  
digitaaliselle kasvun kansiolle 

Negatiivinen 
digitaalisuus 

Positiivinen 
digitaalisuus 

Henkilöstö  
merkitysten 

muokkaajana 

Lapsi ja perhe 
merkitysten 

muokkaajana 

Digitaalinen kasvun kansio välineenä tai keinona 
 

 
Dokumenttien 

kokoelma 
Viestinnän 

väline 

Kasvun,  
kehityksen ja 

oppimisen 
edistäjä 

Yhteistyön 
väline 

Pedagogisen 
dokumentoin-

nin väline 
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7.1.1 Digitaalisuuden merkitys kasvun kansiolle 
 
Varhaiskasvatuksen opettajien käsitykset digitaalisuudesta kasvun kansion kan-

nalta joko negatiivisena tai positiivisena tekijänä muodostivat analyysin perus-

teella kaksi toisistaan poikkeavaa kategoriaa. Kokonaisuudessaan digitaalisuu-

den voidaan katsoa vaikuttavan monella tavalla kasvun kansioon ja siihen, mitä 

sen avulla on mahdollista tehdä. Vaikka digitaalisuus odotetusti tuo kasvun kan-

sioon uusia ominaisuuksia ja sitä myöten myös mahdollisuuksia, eivät kaikki di-

gitaalisuuden vaikutukset kuitenkaan ole pelkästään myönteisiä.  
 
Negatiivinen digitaalisuus 
Osa vastaajista ajatteli digitaalisuuden lisäävän kasvun kansioon uuden tason, 

joka käyttäjien on pystyttävä hallitsemaan. Jos tämän tason hallinta on puutteel-

lista, se vaikuttaa myös siihen, mitä digitaalisen kasvun kansion mahdollisuuksia 

varhaiskasvatuksessa on mahdollista ylipäänsä hyödyntää. Haastatteluissa tuli 

ilmi myös käsitys, jonka mukaan lapset omaksuvat digitaalisen kasvun kansion 

käyttämisen paperista vastinettaan hitaammin, minkä lisäksi digitaalinen kasvun 

kansio vähentää lasten keskinäistä spontaania ja oma-aloitteista vuorovaikutusta 

omien kasvun kansioidensa äärellä.  

 
O1: Sillon kun oli nää konkreettiset kasvun kansiot, niin lapset saatto ha-
kea hyllystä (ja) alkaa tutkia sitä omaa kansiota, esitellä sitä kaverille ja 
siihen keräänty pikkuhiljaa useampi lapsi. Oli lapsiryhmä, jotka keskusteli 
toisen kansiosta ja mielellään tutki ja katso niitä valokuvia ja muita doku-
mentteja mitä siellä kansiossa oli (…) että siihen on ollu haasteellista 
päästä sellaseen samanlaiseen vuorovaikutuksellisuuteen lasten kesken. 
 

 

Digitaalisuuden myötä kasvun kansioon tallennettavien dokumenttien koettiin 

myös kadottavan lapsen alkuperäisten töiden moniulotteisuuden ja konkreetti-

suuden. Yksi opettajista toi esille myös huolen digitaalisen kasvun kansion haa-

voittuvuudesta, jonka laitteet ja digitaalinen työskentely-ympäristö aiheuttavat.  

 
O3: (…) jos sulla ei oo mitän digitaalisia laitteita saatavilla jostain syystä, 
netti ei toimi, akku loppuu…alusta vaihtuu (…) 
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Positiivinen digitaalisuus 
Opettajien mukaan digitaalisuus parantaa tai tehostaa monella tavalla kasvun 

kansion ominaisuuksia. Yhtä haastateltua opettajaa lukuun ottamatta kaikilla 

opettajilla oli digitaalisen kasvun kansion lisäksi runsaasti kokemusta paperista 

kasvun kansiosta, minkä takia digitaalisuuden positiivisia puolia lähestyttiin usein 

vertaamalla niitä paperiseen kasvun kansioon. Digitaalista kasvun kansiota pi-

dettiin tehokkaampana yhteistyön välineenä, yksilöllisempänä ja sen katsottiin 

tuovan paremmin esille lapsen oppimisen hetket. Digitaalisuuden myötä kasvun 

kansion ajateltiin myös olevan joustavampi ja kestävämpi tapa säilyttää lapsen 

tekemiä töitä ja muistoja.  

 
O4: (…) digitaalinen portfolio kulkee kuitenkin lapsen mukana kotiin, se 
kulkee vaikka sinne mummolaan (…) et tavallaan se niin kun yhteistyön 
välineenä se digitaalinen toimii paremmin ainakin mun kokemusten mu-
kaan (…) 
 

Yksi opettajista näki digitaalisuuden tekevän kasvun kansiosta paperista ekologi-

semman vaihtoehdon. Eräs haastatelluista opettajista toi esille myös toisen eko-

logisuuden lailla ajankohtaisen näkökulman digitaalisuuteen, sillä hänen mu-

kaansa kasvun kansion digitaalinen muoto palvelee hyvin muutenkin teknologiaa 

taitavasti käyttäviä ja siihen tottuneita lapsia. 
 
7.1.2 Toimijoiden merkitys digitaaliselle kasvun kansiolle 
 
Toinen kuvauskategoria koostuu kahdesta kategorista, jotka tuovat esille opetta-

jien käsityksiä siitä, keitä ovat digitaaliseen kasvun kansioon vaikuttavat toimijat, 

ja miten nämä toimijat digitaalisen kasvun kansioon ja sen merkityksiin vaikutta-

vat. Näistä kahdesta toimijaryhmästä ensimmäinen koostuu lapsesta ja hänen 

perheestään, ja toisen muodostaa varhaiskasvatuksen henkilöstö.  

 

Lapsi ja perhe merkitysten muokkaajana 
Kaikki haastatellut opettajat pitivät lapsen roolia digitaalisen kasvun kansion nä-

kökulmasta merkittävänä ja keskeisenä. Osa opettajista kuvasi digitaalisten kas-

vun kansion tavoitteiden perustuvan paitsi lapsen myös hänen perheensä tar-

peille. Ylipäätään yksilöllisyyttä ja lapsen osallisuuden näkymistä digitaalisessa 

kasvun kansiossa pidettiin tärkeänä.    
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O5: Hän on ihan kyllä keskeisessä roolissa tässä, että kyl jollain lailla ta-
valla tai toisella niin kun hänen se joku pitäs siinä näkyä.  
 
(…) Toisilla on ehkä semmonen et sinne vaan laitetaan niitä kuvia ja sitten 
tavallaan se lasten ääni ei näy siinä ollenkaan, että siinä tässä tää nyt lei-
poo tyyppisesti…niin sit mä haluun kertoo että meillä on tää toinen katsan-
tokanta tähän.  

 

Henkilöstö merkitysten muokkaajana 
Useampi opettaja kertoi haastatteluissa, että digitaaliset kasvun kansiot ovat aja-

tukseltaan erilaisia eri päiväkotien, mutta myös saman päiväkodin ryhmien välillä. 

Yksi opettajista piti erilaisuutta asiana, josta tulisi pyrkiä eroon ylempää tulevan 

ohjeistuksen avulla, mutta toisaalta eräs toinen opettaja näki erilaisuudessa myös 

hyvää, vaikka hänkin ilmaisi tietynlaisen standardin tärkeyttä.  

 
O3: (…) se riippuu tosi paljon meistä kasvattajistakin, että kuka meistä on 
omaksunu millasen tavan tehdä sitä, ja mä luulen että nää portfoliot on 
hyvin erilaisii esimerkiksi meidän talon sisällä eri ryhmissä, et niinkun ja 
mun mielestä se on myös rikkaus että ne on erilaisia, mä en nää sitä pel-
kästään mustavaloksesti hyvänä tai huonona asiana vaan enemmänkin 
sillä tavalla että meillä on jokaisella, vaikka kun vasuja kirjataan, jokainen 
meistä tekee sen omalla persoonallaan myös vaikka niissä tietty perus-
standari pitäis aina olla. 

 

Erilaisuus tarkoittaa tässä kontekstissa eri asiaa kuin digitaalisen kasvun kansion 

yksilöllisyys. Sekä erilaisuus että yksilöllisyys tuottavat digitaalisiin kasvun kansi-

oihin vaihtelua, mutta siinä missä yksilöllisyys tarkoittaa enemmän sisällöllistä 

lapsilähtöisyyttä, tarkoitetaan digitaalisen kasvun kansion erilaisuudella tässä pi-

kemminkin henkilöstön oman pedagogisen ajattelun ja osaamisen tuottamaa 

vaihtelua. Tämä vaihtelu on mahdollisesti yhteydessä myös siihen, millaisia kä-

sityksiä esimerkiksi opettajalla itsellään on digitaalisesta kasvun kansiosta ja 

siitä, mitä sen avulla on mahdollista tehdä. Opettaja voi kuitenkin myös tietoisesti 

valita, mitä digitaalisen kasvun kansion mahdollisuuksia hän työssään pyrkii ak-

tiivisesti hyödyntämään.  

 

O3: (…) vähän riippuu ehkä et mitä asiaa mä haluun siitä tietysti korostaa 
mut kyllä mä usein korostan sitä yhteistyötä, sitä viestin kulkemista päivä-
kodin ja kodin välillä mut myös sitä lapsen maailman näkyväksi tekemistä. 
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7.1.3 Digitaalinen kasvun kansio välineenä tai keinona 
 
Kolmesta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyvistä kuvauskategoriasta si-

sällöllisesti laajin kokonaisuus koostuu varhaiskasvatuksen opettajien digitaali-

sen kasvun kansion tarkoitusta tai tehtävää kuvaavista käsityksistä. Siinä missä 

kaksi edellä esiteltyä kuvauskategoriaa kertoivat niistä tekijöistä, jotka muokkaa-

vat ja määrittelevät digitaalisen kasvun kansion merkityksiä, tuo seuraavaksi esi-

teltävä kuvauskategoria esille sitä, mitä itse digitaalisen kasvun kansion merki-

tykset ovat.  

 
Dokumenttien kokoelma  
Varhaiskasvatuksen opettajien käsitysten mukaan digitaalinen kasvun kansio 

koostuu erilaisista dokumenteista. Yksi opettajista mainitsi, että digitaalinen kas-

vun kansio on hyvä keino säilyttää dokumentteja, jotka irrallisina ja fyysisinä do-

kumentteina muuten saattaisivat kadota helposti.  
 

O4: (…) sinnehän se jää hyvin muistiin, että sitten jos kirjotat johonkin pa-
perille jotain niin sun täytyy heti käydä laittamassa se sinne digitaalisesti 
tai sitten se hävii se paperi. 
 

Digitaaliseen kasvun kansioon dokumentoidaan opettajien mukaan lapsen val-

mistamia hienoja tuotoksia, lapsen oppimia taitoja, lapsen tekemiä havaintoja, 

hänen tarinoitaan sekä sellaisia leikkejä, joista lapsi on itse kiinnostunut. Eräs 

opettajista korosti, että digitaaliseen kasvun kansioon pyritään dokumentoimaan 

valmiiden tuotosten lisäksi myös eri työvaiheita. Yksi haastatelluista opettajista 

toi esille myös sen, että myös erilaisten asioiden harjoittelu pyritään dokumentoi-

maan digitaaliseen kasvun kansioon niin, että juuri harjoittelun edistyminen tulee 

näkyville.  

 

O3: Jos mä huomaan että hän harjottelee jotain juttua, niin mä nään jat-
kumona omassa silmässäni et mä otan sit kuvan, kun nyt hän vasta har-
joittelee, sit mä otan kuvia siinä välissä kun hän opettelee, sit mä otan vielä 
sen yhen kuvan kun hän niinkun osaa sen asian.  
 
 

Digitaalinen kasvun kansio ei opettajien kuvausten perusteella ole kuitenkaan 

pelkkä kokoelma, sillä siitä voisi hyvin käyttää myös nimitystä ”kertomus”. Ajatte-
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len, että pyrkimys dokumentoida prosesseja, asioiden edistymistä, sopii luonte-

vasti yhteen digitaalisen kasvun kansion kertomuksellisen luonteen kanssa. Digi-

taalista kasvun kansiota voisi opettajien kuvausten perusteella luonnehtia siis 

myös erilaisten kertomuksien kokoelmaksi.  

 

O3: Portfolion avulla lapsi pääsee kertomaan omasta kehityksestään ja 
oppimisestaan, hänen kiinnostuksistaan ja vahvuuksistaan sekä lapselle 
itselleen tärkeistä asioista. 
 

 
Kasvun, kehittymisen ja oppimisen väline 
Kuten jo aikaisemmin on tullut esille, digitaaliseen kasvun kansioon dokumentoi-

daan lapsen kehittymistä ja oppimista. Opettajien mukaan digitaalinen kasvun 

kansio ei kuitenkaan ole ainoastaan kehittymistä ja oppimista koskevien doku-

menttien säilytyspaikka, vaan se voi itsessään toimia lapsen kasvun, kehittymi-

sen ja oppimisen välineenä. Yksi opettajista kertoi digitaalisen kasvun kansion 

käyttämisen kehittävän lapsen suunnitelmallisuutta, taitoa dokumentoida kuvaa-

malla sekä ylipäänsä tieto- ja viestintäteknologisia valmiuksia. Samalla lapsi oppii 

odottamaan omaa vuoroaan, mutta ennen kaikkea reflektoimaan omaa toimin-

taansa ja siihen liittyviä tuntemuksiaan.   

 

O5: Huomaa eskareista esimerkiks näistä ketkä on tätä pidempään tehny 
(…) niin tämmöstä niin kun suunnitelmallisuutta ja sen jotenkin sellasta 
hallintaa ja sit tietysti ihan näitten laitteiden käyttöä (…) sit ihan se just että 
ne oppii niin kun tunnistamaan niitä hetkiä että tää on hieno (…) sitten ihan 
niin kun omaa vuoron odottaminen, kaikki haluis laittaa ne kuvat just nyt 
tällä sekunnilla tota tonne niin sitten et odottelevat siinä sitten vuoroaan 
että saadaan se tehtyä (…) sit sitä arviointia, se on must tosi tärkee juttu, 
että kuvien äärellä on hyvä harjotella sitä että mitä mä tunnen, että oliks 
tää mikä tässä oli vaikeeta ja että ne oppii myös sitä että se on ehkä sillai 
tärkeimpii (…) 

 

Opettajien mukaan kasvun kansio on myös työväline, joka vahvistaa lapsen itse-

tuntoa sekä auttaa lasta pääsemään lapsiryhmän jäseneksi. Nämä mahdollisuu-

det olivat kytköksissä digitaalisen kasvun kansion jakamiseen ja esittelyyn päivä-

kodissa, johon perustui myös yhden opettajan esille tuoma näkökulma, jonka mu-

kaan digitaalinen kasvun kansio myös kannustaa lasta harjoittelemaan ja oppi-

maan taitoja.  
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O2: Jos aattelet, että opettelee jotain taitoa ja on sitten vaikka kuvata että 
miks kaveri osaa laittaa ton takin noin nopeesti päälle, että minäkin haluun 
opetella tai kiivetä tonne, että voi että toi on kiivennyt tonne kivelle, että 
minäkin haluaisin, että voi saada kannustusta sillä että joo minäkin pystyn 
kun toi kaverikin kerta tolla pääsee, että kyllä sillä ihan tollaisia välittömiä 
juttuja on.  

 

Viestinnän väline 
Useampi haastatelluista opettajista kertoi digitaalisen kasvun kansion olevan 

myös tiedottamisen ja viestinnän väline, jonka avulla on mahdollista kertoa lapsi-

ryhmän ja koko päiväkodin toiminnasta. Yhden haastateltavan mukaan digitaali-

nen kasvun kansio on viestinnän välineenä kaksisuuntainen, sillä sen avulla var-

haiskasvatuksen henkilöstö ja lapsen huoltajat voivat myös kommunikoida kes-

kenään.  

 
O1: No tiedottaminen on nyt sit ehkä se niinku miten se toimii näin meiltä 
päin. 
 
O2: Se on samalla viestintäväline huoltajien kanssa, perheiden kanssa ja 
tota ja sitten niitä on niinkun lapsen kanssa kiva sitte katsoa, että voidaan 
myös käyttää siihen.  
 
O6: (…) ja sit se molemminpuolinen kommunikointi.  

 

Siinä missä osa opettajista toi esille näkökulman, jonka mukaan digitaalisen kas-

vun kansion avulla on mahdollista viestiä, tai tehdä näkyväksi, päiväkodin toimin-

taa, esitti yksi haastateltu opettaja siihen myös vastakkaisen käsityksen. Hänen 

mukaansa digitaalisen kasvun kansion ei ole tarkoituksena toimia henkilöstön 

suunnitteleman toiminnan esittelyn välineenä.   

 
O5: Kyllä mä tiedän että tuolla on ihmisii jotka ajattelee, että tää on opet-
tajan kanava esitellä hienoja tuokioitaan. (…) Se pointti meidän tai mun 
mielestä ei oo se meidän toiminnan esittely.  

 

Yhteistyön väline 
Kategorioina ”yhteistyön väline” ja edellä avattu ”viestinnän väline” ovat hyvin lä-

hellä toisiaan ja ajatuksellisesti ne lomittuvat keskenään, sillä viestintää voidaan 

varmasti pitää yhtenä yhteistyön osatekijänä. Viestinnässä ja yhteistyössä tiedon 

välittämisen motiivi on nähdäkseni kuitenkin erilainen, joten halusin pitää nämä 

kaksi kategoriaa lopulta kuitenkin toisistaan erillisinä.  
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Opettajien kuvausten perusteella yksi digitaalisen kasvun kansion tehtävistä on 

toimia yhteistyön välineenä. Kaikki haastatellut opettajat mainitsivat yhteistyöta-

hoksi lapsen huoltajat, mutta kaksi opettajista laajensi digitaaliseen kasvun kan-

sioon liittyvän yhteistyön kattamaan myös toiset opettajat lapsen joko vaihtaessa 

päiväkotia tai ryhmää tai lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun.    

 

O4: Esimerkiks aattelee noita siirtokeskusteluita eskarista kouluun, niin 
kyllähän siin tulee paljon enemmän sitä dataa niinkun sieltä kautta ja sit 
sä pystyt tavallaan käsitteleen sen nopeemmin kun sä kerrot siitä, että mitä 
nyt on tehty. Ja sit mun mielestä se jää paremmin mieleen, että jos mä ite 
saisin että mulle tulee lapsi toisesta päiväkodista niin, että se saisi ite nähä 
ne videot ja kuvat, niin mulle jotenkin läheisempi kokemus siitä lapsesta ja 
semmonen henkilökohtasempi kuin että joku vaan kertoo siitä.  

 

Huoltajien kanssa tehtävälle yhteistyölle digitaalinen kasvun kansio tarjosi opet-

tajien mukaan lisäarvoa myös eräissä tietyissä tilanteissa. Yhden opettajan mu-

kaan digitaalinen kasvun kansio palvelee erityisen hyvin eroperheen huoltajia, 

sillä se voi välittää informaatiota tasapuolisesti molemmille huoltajille. Toinen 

opettaja korosti sitä, että digitaalinen kasvun kansio on visuaalisuutensa ansiosta 

hyödyllinen monikielisten perheiden kanssa työskenneltäessä. Kolmas haasta-

teltu toi sen sijaan esille sen, että digitaalista kasvun kansiota voi käyttää myös 

uudenlaisten yhteistyön tapojen kehittämiseen koronasta johtuvana poikkeusai-

kana.  

 

O6: Nyt varsinkin korona-aikaan kun ei oo saanu tulla vanhemmat sisälle, 
niin sitten niin kun ne taidenäyttelyt mitä on laitettu seinille, niin sitten välillä 
on otettu sillä tavalla että kollega otti sillä tavalla aina, että sillä oli kuva 
piirustus ja lapsi siinä ja ei se mikään huono vaihtoehto oo.  

 
Pedagogisen dokumentoinnin väline 
Tämä kategoria koostuu kolmesta alakategoriasta, jotka koostuvat opettajien sel-

laisista digitaalista kasvun kansiota koskevista käsityksistä, joilla on yhteys tee-

moihin, joiden katson olevan yhteensopivia pedagogisen dokumentoinnin pro-

sessin kanssa. Nämä teemat ovat näkyväksi tekeminen, reflektoinnin mahdollis-

taja sekä toiminnan suunnittelu ja arviointi. Jokainen näistä teemoista sisältyy 

pedagogiseksi dokumentoinniksi varhaiskasvatuksessa kutsuttuun toimintaan.  
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Haastatellut opettajat toivat monin tavoin esille mahdollisuutta tehdä digitaalisen 

kasvun kansion avulla näkyväksi asioita, joiden näkemien muuten on, jos ei mah-

dotonta, niin ainakin vaikeaa. Tällaisia asioita ovat ajan myötä tapahtuva kasvu, 

kehittyminen ja oppiminen sekä lapsen oma kokemusmaailma koko laajuudes-

saan, joka kattaa lapsen toiminnan, osaamisen ja tärkeinä pitämät asiat myös 

päiväkodin ulkopuolella. Erään opettajan mukaan digitaalinen kasvun kansio voi 

tehdä näkyväksi myös lapsen kodin kulttuuria.  

 

O4: Yks lapsi oli oppinu lukemaan lyhyitä sanoja, niin hän siinä videolla 
luki semmosta kirjaa missä oli muutamalla sanalla, niin sitten tavallaan tuli 
myös se hänen uus oppiminen esille, että hän on oppinu lyhyitä sanoja 
lukemaan. Ja sitten yheltä tämmöseltä monikulttuuriselta perheeltä tuli kun 
me yritetiiin lukea hänen ranskankielistä kirjaa ja hän ei sitten oikein ty-
känny meidän ranskasta, ei ollu hyvää, niin sitten me ehdotettiin äidille, 
että oisko mahdollista jos äiti tai sisko tai joku perheenjäsen lukis sitä kirjaa 
ja me kuultais sitä autenttista ranskankieltä  
 
 

Useampi haastatelluista opettajista toi esille myös sen, digitaalisen kasvun kan-

sion avulla on mahdollista tehdä lisäksi näkyväksi myös varhaiskasvatussuunni-

telman, tai ylipäätään varhaiskasvatuksen henkilöstön suunnitteleman toiminnan, 

toteutumista lapsiryhmässä. Tulkitsen ”näkyväksi tekemisen” tarkoittavan eri ta-

voilla tapahtuvaa tiedon keräämistä ja sen dokumentoimista lasten digitaalisiin 

kasvun kansioihin.  

 

Dokumenttien pohjalta tapahtuva keskustelu ja yhteinen merkitysten antaminen, 

eli reflektointi, on oleellinen osa pedagogisen dokumentoinnin prosessia. Vaikka 

haastatellut opettajat eivät itse käyttäneet reflektointi -käsitettä, he kuitenkin toi-

vat esille, kuinka digitaalinen kasvun kansio tarjoaa tilaisuuksia keskustella toi-

minnasta, lapsen kokemuksista ja hänen oppimisestaan.  

 

O5: (…) sä näät ne hetket silleen ja haluut tallentaa jotta sä voit palata 
lapsen kanssa myöhemmin tai sitten sä otat sen ipadin pihalle ja näytät 
sen vanhemmille, että katoppas että näin hienosti tää meni. 
 
O6: Sillon saa lapsesta paljon enemmän tietoa, kun keskustelee joko niistä 
menneistä tai vaikka piirustuksista.  
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Monet haastatelluista opettajista toivat esille digitaalisen kasvun kansion hyödyn-

tämisen varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelun ja arvioinnin välineenä. Pe-

dagogisen dokumentoinnin kontekstissa toiminnan suunnittelu ja arviointi ovat 

erottamattomasti yhteydessä toisiinsa, eikä niitä sen takia ole mielekästä erottaa 

toisistaan. Haastatellut opettajat kuvasivat digitaalisen kasvun kansion avulla ta-

pahtuvan arvioinnin kohdistuvan oppimisen alueiden ja laajemmin toiminnan to-

teutumiseen sekä lasten osaamiseen. Useampi opettajista toi esille sen, että ar-

vioinnilla on kehittävä näkökulma, sillä sitä tehdään lapsen tarpeita paremmin 

palvelevan pedagogiikan suunnitteluun.  

 
O1: Mä nään niinkun mitä asioita, mitkä asiat siellä on noussut käsittelyyn, 
mitä lapset on niissä oppinu, mitä pitäisi vielä oppia, mikä heitä kiinnostaa, 
ne kiinnostuksen kohteet että sitten niin kun mitä kiinnostuksen kohteita 
nostetaan esille ja mitä asioita opitaan sen avulla, mitä pitäisi vielä olla ja 
mitä ollaan tehty.  
 
O4: Kyllä meillä siis tiimipalavereissa ei nyt viikoittan mutta kuukausittain 
pohditaan, että mitä ollaan laitettu ja minkä tyyppisiä asioita sieltä käy 
vaikka ilmi lapsen kehityksessä ja kasvussa, tarviiko joissain asioissa tu-
kea ja sit taas joissain asioissa on menny eteenpäin, että pitäiskö tätä vah-
vistaa.  
 
 

7.1.4 Yhteenveto ja tulkintaa 
 
Tähän tutkimukseen haastatellut opettajat mielsivät digitaalisuuden saman aikai-

sesti sekä kasvun kansion mahdollisuuksia laajentavaksi että niitä rajaavaksi te-

kijäksi. Toisaalta opettajat olivat sitä mieltä, että digitaalinen kasvun kansio on 

paperista vastinettaan monipuolisempi sekä teknisten että pedagogisten mahdol-

lisuuksiensa osalta, toisaalta digitaalisen muodon katsottiin kuitenkin samalla ka-

dottavan joitakin paperisen kasvun kansion hyvistä ominaisuuksista ja sitä kautta 

muodostuvista pedagogisista mahdollisuuksista. Nekin mahdollisuudet, jotka di-

gitaalisuuteen periaatteessa sisältyvät, vaativat toteutuakseen varhaiskasvatuk-

sen henkilöstöltä riittävää digiosaamista. Se, että digitaalisuus näyttäytyi opetta-

jien käsityksien perusteella sekä myönteisenä että kielteisenä tekijänä ei ollut yl-

lättävää, vaan pikemminkin alleviivasi Alangon ym. (2020, s. 58) näkemystä digi-

taalisesta kasvun kansiosta teknologispedagogisena käytänteenä. Digitaaliseen 
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kasvun kansioon sisältyy kaksi toisistaan erillistä, mutta toisiinsa tässä tapauk-

sessa vahvasti vaikuttavaa osaamisen tasoa, 1) varhaiskasvatuksen pedagogiik-

kaan liittyvän osaamisen sekä 2) digitaalisiin teknologioihin liittyvän osaamiseen.  

 

Haastateltujen opettajien mukaan digitaalisen kasvun kansion merkityksiin vai-

kuttivat digitaalisuuden ohella odotetusti lapsi itse, hänen huoltajansa sekä tie-

tenkin varhaiskasvatuksen henkilöstö (kts. Seitz & Bartholomew, 2008; Alanko 

ym., 2020). Kukin näistä kolmesta toimijatahosta tuottaa digitaaliseen kasvun 

kansioon ja sen merkityksiin vaihtelua, joka ilmenee konkreettisesti lasten digi-

taalisten kasvun kansioiden erilaisuutena eri päiväkotien ja lapsiryhmien kesken. 

Opettajien esille tuomista käsityksistä hahmottuu kuva, jonka mukaan lapsen ja 

perheensä tuottama yksilöllisyys on digitaalisen kasvun kansion näkökulmasta 

myönteisempää kuin sellainen erilaisuus, jonka taustalla on varhaiskasvatuksen 

henkilöstö; yksilöllisyys on tavoiteltavaa, mutta erilaisuus välttämättä ei. Tulkin-

tani mukaan lapsen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli merkitysten muok-

kaajana näyttäytyi opettajien käsityksissä aktiivisempana verrattuna lapsen huol-

tajien rooliin.  

 

Siinä missä digitaalisuus sekä edellä mainitut toimijat olivat tekijöitä, jotka omilla 

tavoillaan vaikuttivat digitaalisen kasvun kansion merkityksiin, oli opettajien esille 

tuomista käsityksistä pääteltävissä digitaalisella kasvun kansiolle useita erilaisia 

tehtäväkenttiä, joissa se toimii välineenä tai keinona saavuttaa tiettyjä tavoitteita, 

tai tuottaa tietynlaisia pedagogisia vaikutuksia. Sama näkökulma on löydettävissä 

myös aikaisemmin esille tuodussa Niikon (2001) tavassa kuvata portfoliota neljän 

piirteen kautta, joista yksi lähestyy portfoliota juuri välineenä, keinona ja mene-

telmänä. Vastaavasti Niikon jaottelusta löytyy myös portfolion alkuperäistä tehtä-

vää kuvaava näkökulma portfoliosta kokoelmana, jota voidaan pitää varmasti pi-

tää perustavanlaatuisena ydinominaisuutena mille tahansa portfoliolle. Siksi ei 

ole lainkaan yllättävää, että varhaiskasvatuksen opettajat kuvasivat myös digi-

taalista kasvun kansiota välineeksi tai keinoksi, jonka avulla on mahdollista säi-

lyttää erilaisia dokumentteja.  

 

Sen sijaan mielenkiintoisempaa oli se, etteivät opettajat pitäneet digitaalista kas-

vun kansiota pelkästään neutraalina kokoelmana, vaan sitä voi opettajien esille 
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tuomien käsitysten perusteella kutsua myös kertomukseksi. Digitaalisen kasvun 

kansion kertova ja kertomuksellinen luonne tulee esille paitsi opettajien käyttä-

missä sanavalinnoissa, mutta myös siinä, että sen sisältämillä dokumenteilla vai-

kuttaa olevan myös ajallinen ulottuvuus. Myös Barrett on omissa portfolioita eri-

tyisesti opetuksen alueella käsittelevissä kirjoituksissaan tuonut esille alueelle 

ominaisen kertomuksellisen luonteen, joka erottaa kasvatuksen ja opetuksen 

kontekstissa tehdyt portfoliot monista työelämään liittyvistä portfolioista (Barrett, 

2007, s. 436). Digitaalisen kasvun kansion kertovaan luonteeseen on yhteydessä 

myös käsitys, jonka mukaan se on kasvun, kehittymisen ja oppimisen väline. Di-

gitaalinen kasvun kansiota ei siten nähdä vain sinänsä passiivisena kokoelmana, 

vaan välineenä, jonka avulla on mahdollista aktiivisesti tukea lapsen kehittymistä 

ja oppimista.  

 

Opettajien käsitysten mukaan digitaalinen kasvun kansio on sekä viestinnän että 

huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön väline. Viestinnän näkökulma sisälsi aja-

tuksia sekä yksi- että kaksisuuntaisesta viestinnästä, joista jälkimmäisen ajatte-

len tarkoittavan enemmänkin varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien yh-

teistyötä ensimmäisen ollessa lähempänä tiedottamista. Menemättä sen syvem-

mälle viestinnän ja yhteistyön välisten yhteyksien kiemuroihin, voidaan tässä ha-

vaita kaikuja Rintakorven (2018, s. 55) väitöskirjassaan esille nostamista jännit-

teistä viestintään ja näkyväksi tekemiseen liittyvästä dokumentoimisen toiminta-

kulttuurista enemmän kohti yhteistä ymmärrystä lisäävään pedagogisen doku-

mentoinnin toimintakulttuuria. Yhteistyön ja huoltajien osallistumisen näkökul-

masta haastatteluaineistossa esiin tulleet opettajien käsitykset olivat siinä mie-

lessä ristiriitaisia, että vaikka digitaalisen kasvun kansion ajateltiin olevan hyvä 

yhteistyön väline, kokivat opettajat kuitenkin samalla huoltajien aktivoinnin olevan 

usein vaikeaa, ja kenties kuitenkin toivoivat yhteistyöltä enemmän.  

 

Haastateltujen opettajien käsitysten perusteella digitaalinen kasvun kansio ja pe-

dagoginen dokumentointi jakavat yhteisiä teemoja, joita ovat näkyväksi tekemi-

nen, reflektointi sekä pedagogisen toiminnan suunnittelu ja arviointi. Keskeistä 

pedagogiseen dokumentointiin kytkeytyvälle näkyväksi tekemiselle oli se, että 

siinä kyse oli erityisesti sellaisten prosessien näkyväksi tekemisestä, joiden ha-

vaitseminen voi muuten olla vaikeaa. Oppiminen on hyvä esimerkki tällaisesta 
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usein hitaasti tapahtuvasta prosessista, joka ilman dokumentointia ja erityisesti 

dokumenttien reflektointia voi jäädä joko vähälle huomiolle tai jopa kokonaan 

huomaamatta. Opettajat eivät tosin itse käyttäneet haastatteluissa reflektoinnin 

käsitettä, mutta monet heistä toivat kuitenkin esille sen, kuinka digitaalinen kas-

vun kansio tarjoaa tilaisuuksia keskustella lapsen kokemuksista ja hänen oppimi-

sestaan lapsen kanssa. Yhteys pedagogiseen dokumentointiin ei kuitenkaan olisi 

kokonainen, ellei mukana olisi myös arvioinnin ja kehittämisen näkökulmaa; opet-

tajien esille tuomien käsitysten perusteella digitaaliset kasvun kansiot mahdollis-

tivat lapsen yksilöllisen oppimisen tukemisen ja varhaiskasvatuksen pedagogisen 

toiminnan suunnittelun siten, että se paremmin vastaisi lapsen mielenkiinnon 

kohteita.  

 

7.2 Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä digitaalisesta kas-
vun kansio -työskentelystä 

 
Varhaiskasvatuksen opettajien digitaalista kasvun kansio -työskentelyä käsittele-

vistä käsityksistä muodostin 12 ensimmäisen tason kategoriaa, jotka tiivistin lo-

puksi kolmeksi kuvauskategoriaksi. Muodostamassani kuvauskategoriajärjestel-

mässä perustana ovat opettajien käsitykset, jotka liittyvät digitaalisen kasvun 

kansio -työskentelyn prosessiin, eli niihin toimintoihin, jotka opettajien kuvausten 

perusteella sisältyvät digitaalisen kasvun kansion konkreettiseen kokoamiseen ja 

käyttämiseen. Tätä kuvauskategoriaa kutsun nimityksellä ”Digitaalisen kasvun 

kansio -työskentelyn prosessi”. Kaksi muuta kuvauskategoriaa sisältävät aiheita, 

jotka puolestaan tavalla tai toisella vaikuttavat varsinaisen työskentelyprosessin 

toteuttamiseen ja toteutumiseen. Näitä kahta kuvauskategoriaa kutsun nimityk-

sillä ”Työskentelyyn vaikuttavat tekijät” sekä ”Työskentelyn organisointi”.  
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Kuvio 4. Toisen tutkimuskysymyksen tuloskategoriajärjestelmä 
 
 
7.2.1 Työskentelyyn vaikuttavat tekijät 
 
 
Tieto- ja viestintäteknologia 
Opettajien kuvausten perusteella tieto- ja viestintäteknologia digitaaliseen kasvun 

kansio -työskentelyyn toisaalta käytettävissä olevan välineresurssin, toisaalta 

tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvän osaamisen näkökulmista. Yksi opettajista 

toi esille sen, että henkilökunnan käytettävissä kulloinkin olevat teknologiset väli-

neet vaikuttavat siihen, miten tiettyjä digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn 

työvaiheita on mahdollista käytännössä toteuttaa. Samalla tavalla myös työsken-

telyyn käytettävien välineiden määrällä on vaikutusta siihen, miten työskentely 

toteutuu.  

 

O6: Silloin kun meillä oli se peilaava tv siinä ryhmässä niin siinä oli tosi 
helppo kun kännykästä pysty suoraan laittamaan sinne ja sitten katottiin 
kaikki yhdessä (…) mutta nyt tässä edellisessä ryhmässä tämmöstä ma-
hollisuutta ei ollu, niin me ei niin kun tavallaan, tai kai sen olis saanu joten-
kin tietsikan kautta mutta emme oikein, se ei yleensä onnistunut, joskus 
saatto onnistuu. 
O2: Kerran sovittiin että meillä piti olla 3 pädiä mut periatteessa meillä on 
tällä hetkellä 1,5, koska yhdestä on näyttö vähän säpäleenä, kyllä sitäkin 
käytetään ei sen puoleen, mutta kun on kolme pienryhmää että olis kiva, 
että se kasvattaja joka kulkee pienryhmän kanssa kuvais viikon aikana ja 
sitten laittais, mutta ei se ookkaan ihan sitten toiminut.  

Työskentelyyn vaikuttavat tekijät Työskentelyn organisointi 

Tieto- ja viestintäteknologia Aikatauluttaminen 

Digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn prosessi 
 

 
Dokumentointi Valitseminen Kommen-

tointi Jakaminen Reflektointi ja  
itsearviointi 

Aikaresurssi 

Kokemus 

Vastuun jakaminen 

Suunnittelu 

Työskentelyn ja yhteistyön  
ylläpitäminen 
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Vaikka haastatteluissa tuli esille, että digitaalinen kasvun kansio -työskentely voi 

myös edistää varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintäteknologisen 

osaamisen kehittymistä, näyttäytyi puutteellinen osaaminen kuitenkin merkittä-

vänä työskentelyyn vaikuttavana tekijänä. Osaamisen puutteen mainittiin vähin-

tään vaikeuttavan työskentelyä, mutta sen koettiin vaikuttavan myös siihen, ketkä 

digitaaliseen kasvun kansio -työskentelyyn lopulta osallistuvat. Yksi haastatelta-

vista toi esille käsityksen, jonka mukaan tieto- ja viestintäteknologiset taidot ovat 

digitaalisessa kasvun kansio -työskentelyn kannalta jopa ammatillista koulutusta 

merkittävämpi tekijä.  

 

O6: (…) sitä tekee ne jotka ovat hyviä ja nopeita, esimerkiks tossa mun 
edellisessä päiväkodissa siellä oli sekä opettajissa että lastenhoitajissa 
joku joka tunsi sen lähellä, jolle oli se helppoo, ei se oo kiinni siitä minkä 
koulutuksen on saanu vaan kiinni siitä että miten näppärä on ton tietoko-
neen kanssa tai tabletin ja vaan laittelee dip dip dip (…)  

 
Aikaresurssi 
Opettajien esiin tuomien käsitysten perusteella olemassa oleva aikaresurssi vai-

kuttaa vaikuttavan digitaaliseen kasvun kansio -työskentelyyn lähinnä negatiivi-

sesti. Useampi opettajista ilmaisi, että käytettävissä oleva rajallinen aika ei riitä 

digitaaliseen kasvun kansio -työskentelyyn, tai että ainakin käytettävissä oleva 

aika rajoittaa tavalla tai toisella työskentelyä.  

 

O1: (…) mut siinä on sitten aina niin kun aikaraja, että kuinka paljon sit 
oikeesti voi ja mikä on järkevää (…) 

 

O2: (…) mut se aika on se yks, se on kyllä kerta kaikkiaan että 5 päivää ja 
7:39, että ei se kyllä ihan hirveeseen riitä, vaikka meilläkin on vaan 14 
lasta. 
 

Yksi haastatelluista opettajista tunnisti aikaresurssiin liittyvän haasteen, vaikka ei 

kuitenkaan itse vaikuttanut pitävän ajan rajallisuutta ongelmana; hän koki digitaa-

liseen kasvun kansio -työskentelyyn käytetyn ajan edistävän samalla arviointiteh-

tävää.  

 
O5: (…) kyllä mä hyvin ymmärrän niitä ihmisii ketkä sanoo, että ei vaan 
aika riitä, mutta kun tavallaan miettii tän tältä kannalta, että miten mä hoi-
dan sen arviointi osuuden tässä, niin sitten. 
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Käytettävissä olevaan aikaresurssiin vaikuttavat myös päiväkodin sekä yksittäi-

sen lapsen arkeen liittyvät rutiinit, kuten ruokailu- ja lepohetket, tai jopa lapsen 

varhaiskasvatuspäivän pituus, kuten yksi opettajista toi esille.  

 
O4: (…) sillon kun (…) sulla on nyt se hetki, kymmenen minuuttia tai viis-
toista minuuttia, aikaa tehdä lapsen kanssa jotain, niin sitten se on nukku-
massa tai syömässä tai se on puheterapiassa tai se ei oo päiväkodissa 
(…) 

 
Kokemus 
Osa haastatelluista opettajista toi esille käsityksen, jonka mukaan ajan myötä 

karttuva kokemus vaikuttaa myönteisesti digitaaliseen kasvun kansio -työskente-

lyyn. Tulkintani mukaan kokemus pitää tässä yhteydessä sisällään työskentelyyn 

liittyviä käytäntöjä, mutta myös syvemmän tavan ymmärtää digitaalista kasvun 

kansio -työskentelyä.  
 

O4: Mun mielestä on ihan kiva sit kun sä opit ne kikat millä sä saat tehtyy 
ne silleen jouhevasti, niin sitten sit se on kivaa tekemistä (…) 
 
O5: Mä oon aina sanonu että tässä tulee ne sellaset portfoliosilmälasit, jos 
tulee, että kaikille näille mun tiimikavereille on tullut, että sä alat nähä ne 
asiat sillä tavalla just niin kun vaikka esimerkiks tää näiden ajatusten kir-
jaaminen, että kun sä tajuut yhtäkkiä että näinhän tää kuuluu mennä niin 
sitten se ei oo sulle enää ylimääränen työkaakka tai mikään semmonen.  
 

 
Yksi opettajista kuvasi kokemusta myös tietynlaisena tiimin yhteisenä pääomana, 

jonka karttumista pidempi aikainen yhdessä työskentelyn edistää. Kun yhteiset 

toimintatavat ovat tuttuja, voi digitaalinen kasvun kansio -työskentelykin toteutua 

sujuvasti.  
 
 

O5: (…) sit kun tässä vuosien varrella on hioutunut näitä toimintatapoja 
niin sit myös just se mallioppiminen, että onhan tässä vähän niin kun po-
rukka vaihtunut itselläkin, että meillä on esimerkiks vaikka semmonen tapa 
mikä nyt kun meillä on ollu tiimi kasassa sillai pidempään, niin me tunnis-
tetaan toistemme työtavat (…) 
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7.2.2 Työskentelyn organisointi 
 
 
Aikatauluttaminen 
Haastateltujen opettajien käsitysten perusteella digitaalisen kasvun kansio -työs-

kentelyn tietyt työvaiheet toteutuvat helpoiten tiettyinä aikoina. Yksi opettajista 

kertoi esimerkiksi dokumentoinnin onnistuvan iltapäivisin lasten leikkiessä kes-

kenään.   

 

O6: Jos sä ite vedät jotain toimintaa, sillon ei tuu kuvattuu, ei pysty kuvaa-
maan. Mutta sitten taas iltapäivällä kun vapaaleikkiä ne leikkii keskenään, 
niin sit pystyy ottamaan jo helpommin.  

 

Dokumenttien valitseminen ja digitaaliseen kansioon lisääminen puolestaan vaa-

tivat aikaisen aamun tai muun erikseen järjestetyn rauhallisen hetken. Aina tilan-

teen ei kuitenkaan tarvitse olla etukäteen suunniteltu, kunhan se vain on rauhal-

linen. Tällaisia rauhallisia hetkiä tarjoutuu aamujen lisäksi myös iltapäivisin ruo-

kailun jälkeen osan lapsiryhmän vetäytyessä lepäämään ja osan jäädessä leikki-

mään.  

 

O1: (…) se on sellanen hetki että siihen on rauha, joku aikainen aamuhetki 
tai mikä ikinä, tai sitten et mulla on se suunnitteluaika ja mä voin sit pyytää 
jonkun lapsen et tuutko, et katotaanko nyt ne sun jutut täällä kansiossa. 
Joko sillon opettajan ennalta suunniteltuna suunnitteluaikana tai sitten 
spontaanisti sillon kun siihen on hyvä tilaisuus ja rauha tehdä se. 

 
 
Työskentelyn ja yhteistyön ylläpitäminen 
Digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn liittyvän, huoltajien kanssa tehtävän yh-

teistyön, kannattelu on haastateltavien opettajien mukaan varhaiskasvatuksen 

henkilöstön vastuulla, samoin kuin koko työskentelyn kannattelu ylipäänsä. Yksi 

haastatelluista opettajista kuvaili työskentelyn olevan sitä aktiivisempaa, mitä 

enemmän lasten kasvun kansioita tuodaan esille. Kuitenkin erityisesti huoltajien 

aktivointia pidettiin vaikeana tehtävä.  

 

O1: (…) myös ohjata perheitä jotta he tottuu käyttämään portfolio ja tää 
onkin kyllä ollu haaste et tää on niin ku toinen sellanen asia jota ollaan 
mietitty tiimissä että miten me saadaan perheet innostumaan portfoliosta. 
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Kysyttäessä, kuinka lasten huoltajia oli käytännössä pyritty houkuttelemaan las-

ten kasvun kansioiden äärelle, opettaja kertoi, että kasvun kansioihin oli tallen-

nettu esimerkiksi lasten valmistamia isän- ja äitienpäivälahjoja. 

 

O1: Lapset on laittanu sinne isänpäivälahjaksi ja äitienpäivälahjaksi sinne 
pedanettiin sadun, se löytyy pedanetistä se lahja, lahja on siellä. Et ajatel-
tiin että se on niin kun yks keino millä sitten totuttaa perheitä käyttämään 
tätä pedanettiä. 
 

 

Toinen esiin tullut aktivointikeino oli erikseen mainita huoltajille lasten kasvun 

kansioihin lisätyistä sisällöistä päivittäisten kohtaamisten yhteydessä.  

 

O4: Ainakin noissa haku- ja tuontitilanteissa monesti mainitsen että ollaan 
laitettu tänään tai eilen siitä ja siitä tilanteesta video tai kuva että kannattaa 
käydä katsomassa ja sitten se niinkun herättelee vanhempaa siihen (…) 

 
Työskentelyvastuun jakaminen 
Haastateltujen opettajien kokemukset ja käsitykset digitaaliseen kasvun kansio -

työskentelyyn liittyvästä työnjaosta tiimin sisällä vaihtelivat jonkin verran. Toi-

saalta esille tuli se, että vastuu työskentelystä kuuluu jokaiselle tiimin jäsenelle, 

mutta toisaalta työskentelyvastuun koettiin jakautuvan tiimin sisällä epätasaisesti. 

Pahimmassa tapauksessa digitaalinen kasvun kansio -työskentely on kokonaan 

yhden henkilön vastuulla. Vastuun tasainen jakaminen olisi kuitenkin työskente-

lyn näkökulmasta eduksi, kuten yksi opettajista kuvaili:  

 

O4: (…) kyllä se kuuluu ihan samalla tavalla kun lapsen kasvatus ja huo-
lenpito, niin kyllä se kuuluu kaikille, niin samoin mun mielestä tää kuuluu 
kaikille, että se ei oo niin raskasta eikä aikaa vievää jos sitä jakaa kaikkien 
kanssa.  
 
 

Syitä työskentelyvastuun epätasaiseen jakautumiseen oli erilaisia. Opettajien 

osallistumista digitaalisten kasvun kansioiden kokoamiseen rajoittivat muut opet-

tajan vastuulla olevat tehtävät, kuten kokoukset ja suunnitteluaika. Yksi haasta-

telluista opettajista kuitenkin korosti, että opettaja on aina vastuussa digitaali-

sesta kasvun kansio -työskentelystä, vaikka ei itse välttämättä jokaiseen työvai-

heeseen aina pystyisikään osallistumaan.  



 

 64 

 

Toinen tekijä, jonka useampi haastatelluista opettajista mainitsi vaikuttavan työs-

kentelyvastuun jakautumiseen, oli henkilöstön digiosaaminen. Opettajien ku-

vausten perusteella työskentelyvastuuta jaetaan usein erityisesti heille, joilla on 

jo valmiiksi hyvät digitaaliset taidot. 

 

O3: Se käyttö itsessään ei oo kauheen vaikeeta mutta ehkä jos ei ole hir-
veesti käyttänyt tietoteknisiä laitteita tai muuta niin se kynnys ehkä siihen 
kokeilemaan lähtemiseen on ollut aika iso (…) 

 
Suunnittelu 
Opettajien vastausten perusteella digitaalinen kasvun kansio -työskentely vaatii 

suunnittelua ja suunnitelmallisuutta, mutta käytännössä suunnittelu jää usein joko 

kokonaan tekemättä tai sitten työskentelyä ei syystä tai toisesta lopulta vain pys-

tytä toteuttamaan tehdyn suunnitelman mukaisesti.  

 

O1: Tää vaatii, tää vaatii tosi hyvää suunnittelua ja mä huomaan sen itse 
että se on unohtunu (…) se on semmonen suunnittelun asia, jos ei muista 
suunnitella sitä niin se sit kyllä unohtuu jotenkin. 
 
O6: (…) nythän on se 15 minuutin vai oliko se puolen tunnin tuumausaika 
mikä pitää näkyä työvuorolistassa mutta ei ne niin kun ikinä toiminu eikä 
toteutunu vaikka sinne ois laitettu maanantaina 9.30 – 10.00 niin sillonhan 
oli jotain ihan muuta ohjelmaa (…) 
 
 

Yksi opettajista toi esille sen, että yhteisen suunnitteluajan takia digitaalisen kas-

vun kansio -työskentelyyn liittyvä organisointi ja suunnittelu toteutuu muun toi-

minnan ohessa.  

 

O3: Tiimipalaverit kun on nykyään vain tunnin mittasia niin ei siinä ihan 
hirveesti ehi sit käymään aina kaikkee läpi, et tota niin enemmän sit siinä 
arjessa tavallaan huikkaa työkaverille et hei ehiks sä jo tehä tän päivän 
pedanet päivityksen ja hei se teit mä näin ett se oli tosi kiva, että kiitti että 
olit laittanu kuvia, et enemmän sillä tasolla on läsnä arjessa tiimissä. 
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Useampi haastatelluista opettajista kertoi, että he käyttävät työn organisoimiseen 

erilaisia listoja ja taulukoita, joiden avulla heidän on mahdollista seurata työsken-

telyn toteutumista kunkin lapsen osalta erikseen. Samalla tällaisen listan voi aja-

tella palvelevan myös tulevan työn suunnittelua.  

 

O5: (…) ja nyt meillä on just ne listat että kenen kanssa katellaan niitä 
kuvia nyt tässä ja että ei tulis tätä vaihetta että tää muistuttaa niistä van-
hoista paperiisista kansioista että huomataan haa kausi loppuu ja sit ruve-
taan kauheella vauhdilla askartelemaan niitä että tämmöstä ei tapahtuis 
(…) 

 
 
7.2.3 Työskentelyn prosessi 
 
Kuvauskategoria pitää sisällään opettajien käsityksiä erilaisista työvaiheista ja 

toiminnoista, joiden he katsovat sisältyvän digitaaliseen kasvun kansio -työsken-

telyyn.  
 
Dokumentointi 
Opettajien mukaan sekä aikuiset että lapset osallistuvat dokumentointiin, mutta 

yksi haastatelluista opettajista arvioi, että useimmiten dokumentoijana toimivat 

kuitenkin aikuiset. Osa opettajista toi esille sen, että opettajan on itse vaikea toi-

mia dokumentoijana silloin, kun itse vastaa toiminnan ohjaamisesta.  

 

O1: (…) ei sitä välillä aina tiedä, kameran toisella puolella hiki valuu että 
tippuukohan se just tuosta kun minä kuvaan.  

 

Vaikka viime kädessä itse dokumentointi jäisikin aikuisen tehtäväksi, joskus lapsi 

voi oma-aloitteisesti pyytää jonkin asian dokumentoimista omaan digitaaliseen 

kasvun kansioonsa. Yhden haastatellun opettajan mukaan varhaiskasvatuksen 

henkilöstön täytyy tarkastella lasten toimintaa eräänlaisten ”portfoliosilmälasien” 

lävitse, jolla hän tarkoitti sitä, että aikuisten on oltava valmiina havaitsemaan do-

kumentoitavia tilanteita ja joko itse dokumentoida, tai ohjata lasta dokumentoi-

maan.  

 

O5: (…) jos sä näät, että toi lapsi oikeesti selkeesti innostuu tästä, että kun 
ei se lapsi osaa sitä pienenä mitenkään kertoa, että hän haluaa nyt tämän 
kuvata tai tämä on minulle tärkeää, niin siinä niin kun aikuinen hereillä ja 
kuvaa sen lapsen puolesta tai sitten antaa sen pädin käteen, että hän saa 
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itse kuvata niin se aikuisen portfoliosilmälasit (…) auttaa lasta näkemään, 
jotta hän ehkä myöhemmin osaa niin kun itse pyytää sitä. 

  

Valitseminen 

Opettajat kuvasivat dokumenttien valitsemiseen liittyvää tehtävänjakoa lasten ja 

aikuisten välillä pitkälti samalla tavalla kuin dokumentoimisenkin kohdalla. Osa 

opettajista korosti sitä, että lapsi valitsee kaikki digitaaliseen kasvun kansioonsa 

tallennettavat dokumentit, mutta toiset kertoivat lapsen ja aikuisen tekevän valin-

taa yhdessä. Yksi opettajista kertoi, että aikuinen voi johdattelemalla ohjata do-

kumenttien valitsemista silloin, jos lapsi ei itse ole motivoitunut valitsemaan.  

 

Toisaalta esiin tuli myös näkökulma, jonka mukaan samojen dokumenttien tallen-

taminen kaikille lapsille helpottaa työskentelyä. Tulkintani mukaan valitseminen 

jää tällaisessa tapauksessa kokonaan aikuisen tehtäväksi, ellei dokumenttia sit-

ten valita lapsiryhmän kesken sopimalla. Erään haastatellun mukaan opettajan 

rooli korostuu erityisesti oppimiseen liittyviä dokumentteja valittaessa ja digitaali-

seen kasvun kansioon lisättäessä.  

 

O6: (…) mutta helpoimmalla mä oon päässy sillai kyllä, että laitoin niitä 
koko ryhmän sille niille omille niille (…) että ne sai kaikki sen.  
 
O3: (…) sit lapsen kanssa yhdessä laitetaan siihen hänen varsinaiseen 
kansio-osuuteen kuvia, mut sitten toki näissä on uutta oppimassa kansio 
tai alalehti, siihen mä usein aikuisjohtoisesti ehkä laitan niitä kuvia, mutta 
me katsotaan niitä sitten lapsen kanssa yhdessä.  
 

 
Useampi opettajista toi esille myös sen, että aikuisten on joka tapauksessa oltava 

erityisesti lapsia esittäviä kuvia ja videoita valittaessa tarkkana, sillä heidän täytyy 

viime kädessä varmistaa, että kaikki dokumenteissa esiintyvät lapset saavat 

esiintyä niissä tunnistettavasti.  

 

Monet opettajista mainitsivat myös digitaaliseen kasvun kansioon valittavien do-

kumenttien määrästä. Käsitykset dokumenttien riittävästä määrästä vaihtelivat 

jonkin verran. Yhden opettajan mukaan dokumenttien määrä ei saisi vaihdella 

suuresti digitaalisten kasvun kansioiden kesken, mutta toisen mukaan dokument-
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tien määrä vaihtelee lapsikohtaisesti. Lapsen oman aktiivisuuden ohella esiin tuo-

tiin näkökulma, jonka mukaan myös lapsen varhaiskasvatuspäivän pituus vaikut-

taa valittavissa olevien dokumenttien määrään.  

 

Useampi haastatelluista opettajista oli kuitenkin sitä mieltä, että digitaaliseen kas-

vun kansioon ei ole tarkoitus tallentaa kaikkia mahdollisia dokumentteja, ja että 

dokumenttien suurta määrää tulee jollakin tavalla kontrolloida. Eräs opettajista 

kertoi suuren dokumenttimäärän vaikeuttavan dokumenttien valitsemista kutsuen 

sitä värikkäästi ”turmion tieksi”.  

 

O1: (…) että sinne esimerkiks ei jää niinku tolkuton määrä kuvia mistä sit-
ten lähdetään lasten kanssa valitsemaan, että se on ihan tuhoon tuomittu, 
se on turmion tie. Ne pitää laittaa mahdollisimman nopeesti. Pienestä 
määrästä valittavia kuvia. 

 

Kommentointi 
Kaikki opettajat toivat esille sen, että lapsen on tarkoitus kertoa omaan digitaali-

seen kasvun kansioonsa lisätyistä dokumenteista, mutta monet mainitsivat myös, 

että ihan aina tämä työvaihe ei kuitenkaan syystä tai toisesta toteudu. Yksi opet-

tajista piti kommentointia siinä määrin keskeisenä osana digitaalisen kasvun kan-

sio -työskentelyn prosessia, että ilman sitä koko prosessi jää hänen mukaansa 

vajaaksi.  

 

O5: (…) lapsi tekee sen valinnan myös siinä ja sitten tuota ja sitten se, että 
mitä sä haluut kertoo tästä, että kyllä mulle sinällään prosessi on vajavai-
nen jos se jää pois ja välillä se jää pois, se vaan jää,  se on sitten harmillista 
mutta sille ei voi mitään (…) 

 

Lapsi ei kuitenkaan ole ainoa osapuoli, jonka kommentteja digitaaliseen kasvun 

kansioon voidaan tallentaa. Yksi opettajista mainitsi, että myös lapsen huoltajat 

voivat kirjoittaa digitaaliseen kasvun kansioon omia kommenttejaan, ja toinen 

kertoi, että myös digitaalisiin kasvun kansioihin voi tallentaa myös ryhmän toisten 

lasten esittämiä kommentteja. Kommentoijana voi toimia myös varhaiskasvatuk-

sen henkilöstö.  

 

O6: Jotkut lapset on hyvin innoissaan, kertoo että tässä me katotaan pa-
loautoo ja siellä oli sitä tätä ja osa taas ei oo paikalla tai ei kerro tai sillon 
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kun niitä tehään ja sattuu oleen se aika, niin sillon siihen vaan kirjottaa että 
paloauto kävi, tutustuttiin siihen, piste. 

 

Jakaminen 
Digitaalisen kasvun kansion jakamisella tarkoitetaan tässä sitä, että lapsi pääsee 

esittelemään oman digitaalisen kasvun kansionsa sisältöjä toisille, tai yksinker-

taisesti katselemaan omaa digitaalista kasvun kansiotaan yhdessä jonkun toisen 

henkilön kanssa. Opettajien kuvausten mukaan lasten digitaalisia kasvun kansi-

oita pyritään katsomaan yhdessä päiväkodissa, ja useampi opettajista odotti 

myös, että huoltajat katselevat kotona digitaalisia kasvun kansioita yhdessä lap-

sen kanssa.  

 

O3: Musta on kiva jos mä kuulen että lapsi tulee sanomaan mulle aamulla, 
että mä laitoin iskän kanssa kuvia kansioon, että voidaanko kattoo ne aa-
mupalan jälkeen. Mut hei onpa kiva, katotaan yhdessä mitä iskä on laitta-
nut, että se toimii myös niin päin että lapset on kotona laittanu ja sit he 
kertoo, että voidaaks kattoo, niin se on musta tosi kiva. 
 
 

Opettajien kuvausten perusteella digitaalisten kasvun kansioiden jakaminen voi 

olla yhteinen järjestetty hetki, jolloin aikuiset ja lapset katsovat yhdessä lasten 

digitaalisten kasvun kansioiden dokumentteja, tai vaihtoehtoisesti se voi toteutua 

spontaanisti. Osa opettajista toi esille kokemuksen, jonka mukaan etenkin lasten 

kesken tapahtuva spontaani jakaminen on kasvun kansion digitaalisuuden myötä 

jäänyt vähäiseksi.  

 

O5: (…) sellanen spontaani selailu on tosi pientä tässä mut sit mä oon aina 
aatellu, että ne varmaan kattelee aina kotona niitä ja sillä tavalla, ja kato-
taanhan me tässä, että se tietty jää pois et kun se oli niissä paperisissa 
niin. 

 
Reflektointi ja itsearviointi 
Yksi opettajista kertoi, että käytännössä reflektointi, eli lapsen kanssa hänen di-

gitaalisen kasvun kansionsa sisältämien dokumenttien pohjalta käytävä keskus-

telu, toteutuu parhaiten rauhallisessa tilanteessa kahden kesken lapsen kanssa. 

Useampi opettajista toi esille sen, että aikuisen tehtävänä on esittää lapselle ky-

symyksiä ja siten auttaa lasta pohtimaan oppimistaan ja erilaiseen toimintaan liit-

tyviä tuntemuksiaan.  
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O6: (…) ja mä kysyn että mitäs tässä tapahtu, että miks sä valitsit tän ja 
jos muistan, niin sit kysyn että mitä sä opit tästä ja että minkä takii tää oli 
hyvä ja tärkeää (…) 
 
O4: (…) just kerroin että miten laitettiin maanantaina tämmösestä potku-
lautailusta videota kun ei aluks uskaltanu mennä skoottiradalla, missä 
otettiin toinen video missä uskalsi enemmän, niin niitä kahta pohdittiin että 
aluksi oli että miltä se aluks tuntu ja miltä se kun pääskin sinne radalle niin 
miltä se sitten tuntu, vaikutti siltä että sille lapselle tuli semmonen onnistu-
misen kokemus ja sitten kun just näkee sen vielä videona niin se on niin 
niinkun tavallaan lapselle semmonen konkreettinen asia 

 
7.2.4 Yhteenveto ja tulkintaa 
 

Haastatellut opettajat kuvasivat tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvien resurssien 

vaikuttavan konkreettisella tavalla siihen, millä tavalla digitaalista kasvun kansio 

-työskentelyä on mahdollista toteuttaa. Tässä yhteydessä resursseiksi voidaan 

käsittää tieto- ja viestintäteknologisten välineiden määrä, välineisiin liittyvät omi-

naisuudet sekä myös henkilöstön osaaminen. Varhaiskasvatuksen henkilöstön 

osaaminen muodostui samalla tavalla pullonkaulaksi työskentelyn näkökulmasta, 

kuten sen jo aikaisemmin todettiin muodostuvan myös digitaaliseen kasvun kan-

sioon liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämisen näkökulmasta. Välineiden 

määrä puolestaan vaikuttaa luonnollisesti siihen, millä tavalla itse työskentely on 

mahdollista varhaiskasvatuksen arjessa toteuttaa, esimerkiksi kuinka moni voi 

saman aikaisesti dokumentoida, ja kuinka montaa digitaalista kasvun kansiota on 

mahdollista eri tavoin käsitellä ja katsella samanaikaisesti.  

 

Opettajien esille tuomissa käsityksissä ei ollut havaittavissa merkkejä tietynlai-

sesta digitaalisuuteen liittyvästä lumoutuneisuudesta, josta Woodward ja Nan-

lohy (2004, s. 170) varoittivat, ja johon he kehottivat kiinnittämään huomiota, 

mutta siitä huolimatta tieto- ja viestintäteknologian rooli näyttäytyy jossakin mää-

rin ongelmallisena digitaaliseen kasvun kansio -työskentelyyn liittyvien pedago-

gisten tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. Kenties digitaalisuus on nykyään 

jo siinä määrin arkipäivää, että se enää harvemmin uhkaa nousta pedagogisten 

tavoitteiden edelle, mutta sen sijaan ongelmaksi voi nousta varhaiskasvatuksen 

henkilöstön puutteellinen tieto- ja viestintäteknologian hallintaan liittyvä osaami-

nen.   
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Yllätyksenä ei tullut sekään, että opettajien käsityksiä koskevien kuvausten pe-

rusteella aika näyttäytyi digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn näkökulmasta 

haasteellisena resurssina. Kokemus siitä, että käytettävissä oleva aika ei riitä to-

teuttamaan digitaalista kasvun kansio -työskentelyä, ja että varhaiskasvatuksen 

arkeen sisältyvät muut kiinteinä pidettävät toiminnot, kuten ruokailu ja lepäämi-

nen, rajoittavat työskentelyä, toistui muodossa tai toisessa kaikkien haastateltu-

jen opettajien esille tuomissa käsityksissä. Kääntäen ajatuksen toisin päin digi-

taaliseen kasvun kansio -työskentelyyn käytetyn ajan koettiin olevan pois muihin 

toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta. Tästä näkökulmasta esille tuli myös 

muista poikkeava käsitys, jonka mukaan digitaaliseen kasvun kansio -työskente-

lyyn kyllä kului aikaa, mutta se ei näyttäytynyt ongelmana, sillä vastaaja ajatteli 

sen samalla palvelevan muita varhaiskasvatuksen pedagogiseen työhön liittyviä 

tavoitteita, joiden täyttämiseen olisi joka tapauksessa muutenkin käytettävä ai-

kaa.  

 

Toin jo aikaisemmin esille Knaufin (2020, s. 12) huomion, jonka mukaan varhais-

kasvatuksen henkilöstöllä vaikuttaa olevan vaikeuksia sisällyttää pedagogista do-

kumentointia luontevaksi osaksi päivittäistä pedagogista työskentelyä siitäkin 

huolimatta, että pedagogiseen dokumentointiin kohdistuu niin paljon odotuksia. 

Digitaalinen kasvun kansio -työskentely näyttäytyy tässä mielessä pitkälti saman-

laisena myös tässä tutkimuksessa esiintyvien opettajien käsitysten valossa. 

Opettajat näkevät digitaaliseen kasvun kansioon ja siihen liittyvään työskentelyyn 

sisältyvän runsaasti mahdollisuuksia, mutta käytännössä työskentelyn toteutta-

minen on hankalaa, tai vähintään se aiheuttaa tekijöilleen paineita.   

 

Haastatellut opettajat pitivät digitaaliseen kasvun kansio -työskentelyyn liittyvää 

kokemusta tekijänä, joka vaikuttaa työskentelyn toteutumiseen positiivisella ta-

valla. Kokemus oli ominaisuus, joka sisältyi paitsi yksilöön, mutta se laajeni myös 

kattamaan koko tiimin; pidempi aikaisen yhdessä työskentelyn saman tiimiko-

koonpanon kesken ajateltiin tuottavan yhteistä kokemuspääomaa, joka helpottaa 

digitaalista kasvun kansio -työskentelyä. Tiimin yhteisen kokemuksen karttumi-

nen voidaan varmasti ajatella olevan yhteydessä digitaalisen kasvun kansio -

työskentelyn organisointiin liittyvien teemojen kanssa ainakin siinä mielessä, että 
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ajan kuluessa tietynlaisen suunnittelun tarve todennäköisesti vähenee yhteisten 

toimintatapojen käydessä pikkuhiljaa automaattisiksi. Joka tapauksessa opetta-

jien käsityksistä löytyi neljä digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn organisoin-

tiin liittyvää näkökulmaa, ja muutenkin työskentelyn organisointia pidettiin edelly-

tyksenä sen onnistumiselle.  

 

Ensinnäkin digitaalinen kasvun kansio -työskentely vaatii aikatauluttamista, mikä 

on aikaisemmin esitettyjen aikaresurssiin liittyvien haasteiden näkökulmasta 

luontevaa. Aikatauluttaminen oli keino, jonka avulla opettajat pyrkivät löytämään 

otollisimmat ajankohdat työskentelyn eri vaiheiden toteuttamiseksi. Toinen aikai-

semmin esitettyihin haasteisiin samalla tavalla kytkeytyvä organisoinnin näkö-

kulma liittyi digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn ja siihen liittyvän huoltajien 

kanssa tehtävän yhteistyön tietoinen ylläpitäminen. Opettajat esittelivät erilaisia 

keinoja, joiden avulla he olivat pyrkineet aktivoimaan huoltajia ja pitämään digi-

taalisia kasvun kansioita jatkuvasti ajankohtaisina. Kuten Niikko (2000b) on tuo-

nut esille, portfolio vaatii käyttäjiltään kekseliäisyyttä ja organisointitaitoa. Työs-

kentelyn suunnittelulle ei vaikuttanut opettajien kokemusten perusteella kuiten-

kaan juuri liikenevän aikaa, mutta suurimmaksi organisointiin liittyväksi tekijäksi 

nostan kuitenkin työskentelyvastuun jakamisen, sillä se nousi esiin konkreetti-

sena digitaaliseen kasvun kansio -työskentelyyn vaikuttavana tekijänä. Koke-

mukset siitä, ettei työskentelyvastuu jakaudu tiimin sisällä tasapuolisesti, ei ollut 

opettajien haastattelujen perusteella tavaton. Samalla hyvä työnjako koettiin kui-

tenkin keinoksi vähentää digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn kuormitusta.  

 

Opettajien esille tuomat käsitykset itse digitaalisen kasvun kansio -työskentelyn 

prosessin sisällöstä myötäilivät pitkälti Alangon, Kankaanrannan ja Mehtälän 

(2020) julkaisussaan kuvaamaa digitaalisen portfoliotyöskentelyn pedagogista 

mallia (kts. liite 1). Tähän vaikutti osaltaan se, että malli on kehitetty hankkeessa, 

johon kunnan päiväkodit joitakin vuosia sitten osallistuivat, mutta sen lisäksi mel-

kein kaikilla haastatelluilla opettajilla oli takanaan joka tapauksessa pitkä koke-

mus myös paperikansioihin perustuvasta kasvun kansio -työskentelystä. Ensim-

mäinen prosessiin sisältyvä työvaihe oli opettajien käsitysten mukaan dokumen-

tointi, joka ymmärrettiin aikuisen ja lapsen yhteiseksi tehtäväksi. Dokumentointi 
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edellytti varhaiskasvatuksen henkilöstöltä valppautta ja valmiutta huomata doku-

mentoimisen kannalta otollisia tilanteita. Toisaalta aikuisen dokumentointivastuu 

ilmeni myös haasteena; opettaja ei aina dokumentoidessaan kokenut pystyvänsä 

samaan aikaan pysymään täysin tilanteen tasalla siitä, mitä ympärillä muuten ta-

pahtuu.  

 

Toinen työvaihe oli opettajien käsitysten mukaan valitseminen, joka toteutui 

enemmän tai vähemmän aikuisen ja lapsen yhteistyönä hieman opettajien omista 

näkökulmista riippuen. Toiset kokivat lapsen valitsevan kaiken digitaaliseen kas-

vun kansioon lisättävän sisällön, kun taas toisessa ääripäässä olivat ajatukset, 

joiden mukaan opettaja voi lisätä digitaaliseen kasvun kansioon sisältöjä myös 

ilman lasta, jos lapsi ei esimerkiksi ollut itse paikalla tai ei muuten ehtinyt osallis-

tua valitsemisiin. Kolmas työvaihe oli kommentointi, johon sisältyi myös tietynlai-

nen dokumenttien pohjalta tapahtuvan reflektoinnin näkökulma. Kommentointia 

pidettiin työvaiheena, jossa lapsi pääsee itse kertomaan omaan digitaaliseen 

kasvun kansioonsa tallennetuista dokumenteista, mutta sen lisäksi esille tuli kä-

sityksiä, joiden mukaan myös lapsen huoltajat ja myös varhaiskasvatuksen hen-

kilöstö voi osallistua kommentointiin.  

 

Neljäs työvaihe, eli digitaalisten kasvun kansioiden jakaminen, merkitsi haasta-

teltujen opettajien käsitysten mukaan tilannetta, jossa lapsi pääsee katselemaan 

tai esittelemään omaa digitaalista kasvun kansiotaan esimerkiksi muille lapsille 

joko spontaanisti tai suunnitellusti. Viidenneksi työvaiheeksi yhdistin reflektoinnin, 

joka lähestyy myös tietynlaista digitaalisen kasvun kansion äärellä tapahtuvaa 

itsearviointia, jota opettaja tukee lapsen pohdintaa esittämällä kysymyksiä ja pyy-

tämällä perusteluja lapsen tekemille valinnoille. Yksi opettajista kuvasi, kuinka 

hänen kokemuksensa mukaan esimerkiksi digitaaliseen kasvun kansioon sisäl-

lytettyjen videoiden äärellä on mahdollista kerrata lapsen onnistumisen kokemuk-

sia ja käydä siihen liittyvää keskustelua.  

  



 

 73 

8 Luotettavuus 
 

Olen pyrkinyt varmistamaan tutkimuksen luotettavuuden toimimalla kaikissa tut-

kimuksen eri vaiheissa huolellisesti ja toimimaan hyvien tieteellisten käytäntöjen 

mukaisesti (TENK, 2021). Aineiston keräämistä varten hankin tutkimusluvan Kirk-

konummen kunnan varhaiskasvatuksesta, ja haastatteluun osallistuminen oli va-

paaehtoista. Olen varmistanut, etteivät haastateltavat henkilöt ole tunnistetta-

vissa tutkimuksen teksteistä, minkä lisäksi olen huolehtinut tallennetun haastat-

teluaineiston asiallisesta ja tietoturvallisesta säilyttämisestä tutkimuksen aikana.  

 

Koska digitaaliset kasvun kansiot ovat monella eri tavalla kiinteä osa työtehtä-

vääni, tietynlainen omien kokemusteni ja käsitysteni ”nollaaminen” tämän tutki-

muksen kontekstissa on ollut haastavaa, mutta olen pyrkinyt tämän tutkimuksen 

eri vaiheissa tulemaan tietoiseksi omista ennakkokäsityksistäni. Analyysivaihee-

seen aiheutti sekavuutta myös se, että ehdin käytännössä koodata koko aineis-

ton kertaalleen hyvin yksityiskohtaisesti käytössäni olleeseen tutkimuskirjallisuu-

teen pohjautuen. Tämä osoittautui työmäärällisesti mittavaksi harha-askeleeksi 

tutustuttuani Huuskon ja Paloniemen (2006) fenomenografiaa käsitelleeseen ar-

tikkeliin, jonka mukaan teoriaa nimenomaisesti ei kuulu käyttää aineiston luokit-

telun lähtökohtana. Kertaalleen tehdyn työn unohtaminen on hyvin vaikeaa.  

 

Huuskon ja Paloniemen (2006, s. 169) mukaan fenomenografisen tutkimuksen 

kompastuskiviä ovat analyysiprosessin vajaaksi jäävä läpinäkyvyys ja raportointi 

sekä tutkijan muodostamien kategorioiden kesken jäävä työstäminen. Olen tässä 

tutkimuksessa yrittänyt kuvata analyysiprosessia ja tapaani muodostaa kategori-

oita mahdollisimman tarkasti, mutta kieltämättä kaikkien omien ajatuskulkujen jäl-

jittäminen ja kuvaaminen oli sekin vaikea tehtävä siitäkin huolimatta, että olin pyr-

kinyt etenemään analyysini eri vaiheissa mahdollisimman systemaattisesti. Ajat-

telen, että tutkimuskysymyksieni olisi pitänyt olla kapeampia ja paremmin rajat-

tuja, jotta olisi pystynyt paremmin pitämään tutkimukseni analyysin ”lankoja” kä-

sissäni. Jotta lukijan olisi edes jossakin määrin mahdollista arvioida tekemieni 

päätelmien paikkaansa pitävyyttä, olen sisällyttänyt mukaan tulkintojani tukevia 

haastattelusitaatteja. 
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Haastattelu on pintapuolisesti hyvin yksinkertainen aineistonkeruun menetelmä, 

mutta omien kokemuksieni mukaan se käy huomattavan monimutkaiseksi erityi-

sesti siirryttäessä strukturoiduista kohti strukturoimattomampaa haastattelun 

muotoa. Etääntyminen tietyllä tapaa klassisesta ”minä kysyn, sinä vastaat” -ase-

telmasta asettaa haastattelijalle erilaisia haasteita, johon oman lisänsä tarjoavat 

tutkimusasetelmaan ja tutkimuksen tavoitteisiin liittyvät vaatimukset. Tässä tutki-

muksessa haasteenani oli erityisesti se, kuinka saan haastattelemalla esille hen-

kilöiden omia käsityksiä ja kokemuksia ilman, että haastattelukysymysten avulla 

ohjaisin haastateltavien omaa ajattelua. Aineistonkeruun ja itse haastattelutilan-

teiden näkökulmasta tämän tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on otettava 

huomioon myös se, että toteutin tutkimuksen omassa työskentelykunnassani, ja 

työtehtävänä luonteen vuoksi olin usein ollut tekemisissä haastateltavien henki-

löiden kanssa aikaisemmin, toisten kanssa enemmän kuin toisten.  

 

Keskustelunomaisen haastattelutilanteen ylläpitäminen, aktiivinen kuuntelemi-

nen sekä oikea aikaisesti ja mielekkäillä lisäkysymyksillä haastateltavan esiin 

nostamiin aiheisiin reagoiminen oli poikkeuksitta haastavaa; kokeneempi haas-

tattelija olisi todennäköisesti pystynyt johdattamaan haastattelijoita syvemmälle 

omien käsitystensä ja kokemustensa äärelle. Yhtä kaikki, vältin kuitenkin par-

haani mukaan syöttämästä haastateltaville omia käsityksiäni ja tutkimuskirjalli-

suuden esille tuomia yksityiskohtia hyväksyen samalla sen mahdollisuuden, että 

jotakin keskeistä voi tämän takia jäädä pimentoon. Koska haastattelutilanteet oli-

vat lisäksi ajallisesti rajattuja, toiset tiukemmin kuin toiset, on syytä erikseen ko-

rostaa, että tämän tutkimuksen yhteydessä tehdyt haastattelut tuovat esille vain 

osan haastateltavien käsityksistä ja kokemuksista. 
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9 Pohdintaa 
 
Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt selvittämään, millaisia käsityksiä varhaiskas-

vatuksen opettajilla on digitaalisesta kasvun kansio -työskentelystä. Sen avulla 

tarkoituksenani on ollut tuoda esille, millaisia mahdollisuuksia heidän mukaansa 

digitaaliseen kasvun kansioon varhaiskasvatuksen pedagogisena työvälineenä 

sisältyy, millaiset tekijät vaikuttavat ja muovaavat digitaalista kasvun kansio -työs-

kentelyä, ja millaisista osista käytännön työskentely koostuu. Tutkimuksen lähtö-

kohtana on toiminut ensinnäkin Ouakrim-Soivio ja Kumpulaisen (2020, s. 166) 

esiin tuoma havainto, jonka mukaan henkilöstön omat käsitykset ovat ratkaise-

vassa osassa siinä, millaisia hyötyjä digitaalisella kasvun kansiolla on mahdollista 

tavoitella. Toisena lähtökohtana on toiminut Alangon ym. (2020, s. 58) esiin nos-

tama näkökulma digitaalisesta kasvun kansion kahdella eri tavalla varhaiskasva-

tuksen henkilöstön osaamista haastavana työvälineenä, jossa yhdistyvät sekä 

pedagoginen että digitaalisuuteen liittyvä osaaminen.  

 

Se, että digitaalisuus näyttäytyi haastateltujen varhaiskasvatuksen opettajien kä-

sitysten perusteella sekä positiivisena että negatiivisena tekijänä ei ollut yllättä-

vää. Koulutan ja tuen työssäni varhaiskasvatuksen henkilöstöä digitaalisten väli-

neiden ja työkalujen käytössä, ja tiedän oman kokemukseni kautta, että digitaali-

suuteen liittyvä osaaminen vaihtelee paljon, mutta lopulta yllätyin siitä huolimatta 

siitä, miten merkittäviksi negatiiviset vaikutukset lopulta muodostuivat. Digitaali-

suus selvästi tuo kasvun kansioon uusia ominaisuuksia, mutta digitaaliseen 

osaamiseen liittyvät haasteet voivat jarruttaa, tai jopa pahimmillaan estää, peda-

gogisen potentiaalin toteutumista.  

 

Haastatteluissa nousi esiin tähän liittyvä mielenkiintoinen näkökulma, jonka mu-

kaan henkilön digitaalisella osaamisella on suurempi merkitys digitaalisessa kas-

vun kansio -työskentelyssä kuin hänen koulutustaustallaan. Tässä valossa digi-

taalinen kasvun kansio näyttäytyy enemmänkin teknisenä suorituksena, jossa 

dokumentin tallentaminen osaksi digitaalista kokoelmaa saa suuremman paino-

arvon kasvun kansio -työskentelyn pedagogisiin mahdollisuuksiin päämääriin 

verrattuna. Woodwardin ja Nanlohyn (2004, s. 170) varoitus vaikuttaa tässä va-

lossa huomioimisen arvoiselta; he kehottivat kiinnittämään huomiota siihen, ettei 
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teknologiaan liittyvä viehätys siinä missä sen käytön harjoittelusta johtuva kuor-

mittuminenkaan pääsisi tukahduttamaan digitaaliseen portfolioon liittyviä peda-

gogisia päämääriä. Kysymys kuuluu, kummalla on lopulta suurempi merkitys, do-

kumenttien tallentamisella digitaaliseksi kokoelmaksi vai työskentelyyn sisälty-

vällä dokumenttien prosessoinnilla?  

 

Digitaalinen kasvun kansio on työväline, joka tietyllä tavalla tasapainottelee kol-

men toimijatahon, eli varhaiskasvatuksen henkilöstön, lapsen ja lapsen perheen 

välillä. Nämä samat kolme tahoa tunnistetaan tietenkin myös portfoliota kasva-

tuksen ja opetuksen kontekstissa käsittelevässä kirjallisuudessa, mutta sen si-

jaan se vaihtelee, miten vahvana kunkin rooli kulloinkin näyttäytyy. Kasvun kan-

sion kohdalla korostetaan usein erityisesti lapsen omaa toimijuutta ja korostetaan 

kasvun kansion yksilöllisyyttä, mikä tuli esiin myös tähän tutkimukseen haasta-

teltujen opettajien käsityksissä. Samaan aikaan käsityksistä ilmeni kuitenkin 

myös se, että digitaalinen kasvun kansio voi mukautua myös esimerkiksi enem-

mänkin huoltajalähtöisiin tarpeisiin. Opettajat kokivat, että digitaaliset kasvun 

kansiot poikkeavat ajatukseltaan eri ryhmien ja päiväkotien kesken, eikä aina 

välttämättä positiivisessa mielessä, mikä on osoitus siitä, että myös henkilöstö 

itse vaikuttaa suuresti siihen, millainen digitaalinen kasvun kansio on ja millaisten 

periaatteiden varassa siihen liittyvä työskentely toteutuu.  

 

Digitaaliselta kasvun kansiolta odotetaan paljon sekä portfoliota käsittelevän kir-

jallisuuden kuin tähän tutkimukseen osallistuneiden varhaiskasvatuksen opetta-

jienkin käsitysten perusteella. Opettajien esille tuomat käsitykset digitaalisen kas-

vun kansion mahdollisuuksista sisälsivät kirjallisuudesta tuttuja näkökulmia, ei-

vätkä tutkimukseni tulokset siinä mielessä tarjonneet yllätyksiä, vaan pikemmin-

kin vain vahvistavat sitä, että välineenä ja keinona digitaalisesta kasvun kansi-

osta on ainakin periaatteessa moneksi. Ainoastaan käsitys, jonka mukaan digi-

taalinen kasvun kansio voi olla myös viestinnän väline, kenties poikkesi kirjalli-

suudessa listattavista yleensä portfolioon sisältyvistä mahdollisuuksista, ja sen 

voi ajatella olevan pikemminkin yhteydessä laajempaan dokumentoinnin näkö-

kulmaan. Jos viestinnän motiivina on pelkästään näkyväksi tekeminen, kyse ei 

silloin ole Rintakorpeen (2018, s. 55) viitaten pedagogisesta dokumentoinnista.  
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Toisaalta jos viestinnän motiivina on huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön edis-

täminen, ja digitaalista kasvun kansiosta sisältöineen pystytään käyttämään yh-

teisen ymmärryksen muodostamisen lähtökohtana tai tukena, voidaan sen siinä 

tapauksessa varmaankin katsoa liittyvän pedagogiseen dokumentointiin. Kirjalli-

suudessa korostetaan usein, että digitaalinen kasvun kansio on ylipäätään huol-

tajien kanssa tehtävää yhteistyötä palveleva ja jopa sitä edistävä väline, ja vaikka 

tässä tutkimuksessa haastateltujen varhaiskasvatuksen opettajien käsitykset oli-

vat saman suuntaisia, tuli toisaalta selvästi esille se, että huoltajien aktivointi ja 

osallistaminen digitaaliseen kasvun kansio -työskentelyyn ei ole helppoa. Syyt 

siihen, miksi asia on näin, ovat varmasti moninaisia; syyt voivat liittyä esimerkiksi 

digitaalisen kasvun kansion tekniseen toteutukseen, mutta syiden perinpohjainen 

selvittäminen edellyttäisi myös huoltajien käsitysten ja kokemusten tutkimista.  

 

Niikko (2000b) on nostanut esille portfolioihin liittyvänä haasteena opetuksen ja 

kasvatuksen alueella sen, että työskentelyn suunnittelu jää usein vähäiseksi, ja 

päämäärät ja tavoitteet siten heikosti asetetuiksi. Tässäkin tutkimuksessa opet-

tajien esiin tuomat käsitykset digitaalisesta kasvun kansio -työskentelystä kertoi-

vat selvästi monenlaisista työskentelyn organisointiin liittyvistä haasteista. Mer-

kittäväksi tekijäksi kohosi erityisesti käytettävissä oleva aikaresurssi, joka asettaa 

rajat paitsi työskentelyn suunnittelulle myös digitaalisen kasvun kansio -työsken-

telyn sisältämille työvaiheille. Kuten pedagogista dokumentointia koskevassa kir-

jallisuudessa on tullut ilmi, varhaiskasvatuksen henkilökunta kokee pedagogi-

seen dokumentointiin liittyvää aikapainetta, ja luonnollisesti tämä näkyy vastaa-

valla tavalla myös digitaalisessa kasvun kansio -työskentelyssä.  

 

Lähes kaikilla tähän tutkimukseen osallistuneista varhaiskasvatuksen opettajista 

oli digitaalisen kasvun kansion lisäksi pitkä kokemus paperimuotoisesta kasvun 

kansiosta, minkä takia aikapaineen perimmäisenä syynä tuskin voidaan pitää 

kasvun kansioon -työskentelyyn liittyvää kokemattomuutta. Sen sijaan voidaan 

pohtia sitä, missä määrin työskentelyn suunnitteluun ja organisointiin liittyvät 

haasteet vaikuttavat ajankäyttöön liittyviin haasteisiin. Vai onko niin, että digitaa-

linen kasvun kansio on käytössä oleviin resursseihin nähden liian rakas prosessi 

ainakin siinä muodossa, miten sitä pyritään toteuttamaan? Vaikka vastaukset tä-

hänkin kysymykseen lienevät lopulta moninaisia, nostan siitä huolimatta esille 
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kuitenkin suunnittelun yhtenä mahdollisena koettuun aikapaineeseen vaikutta-

vana ratkaisuna.  

 

Ajattelen suunnittelua tässä tapauksessa ennen kaikkea huomion suuntaami-

seen ja näkökulman rajaamiseen liittyvänä kysymyksenä. Kuten pedagogisessa 

dokumentoinnissa dokumentoimisen ja siihen perustuvan tarkastelun näkökul-

maa on tarkoitus rajata etukäteen esitetyn kysymyksen avulla, tulisi myös digi-

taalisen kasvun kansio -työskentelyn lähtökohdaksi asettaa kysymys, mitä sen 

avulla kulloinkin halutaan saavuttaa. Ei nimittäin välttämättä ole realistista odot-

taa, että digitaalisessa kasvun kansio -työskentelyssä voivat samaan aikaan to-

teutua kaikki siihen yhdistetyt mahdollisuudet, sillä ne kaikki edellyttävät toteutu-

akseen varhaiskasvatuksen henkilöstöltä tietoista ja aktiivista toimintaa halutun 

tavoitteen suuntaan. Jos valinta jää tekemättä saattaa lopputuloksena hyvinkin 

olla tilanne, jossa lopulta yksikään toivotuista hyödyistä ei toteudu.   

 

Tämän tutkimuksen pohjalta esiin nousevat jatkotutkimuksen mahdollisuudet liit-

tyvät eri ikäisten lasten kokemukseen ja ajatteluun digitaalisesta kasvun kansi-

osta ja siihen, millainen merkitys digitaalisella kasvun kansiolla on heille itselleen. 

Koska kasvun kansio digitaalisen muodon kohdalla teknologiaan liittyviä näkökul-

mia on mahdoton sivuuttaa, olisi syytä tutkimia myös sitä, missä määrin käytössä 

olevat sähköiset ympäristöt ja niiden ominaisuudet vaikuttavat työskentelyyn liit-

tyvien pedagogisten periaatteiden toteutumiseen ja toteuttamiseen.   
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