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1 JOHDANTO 

Puhuttaessa kuvataidekasvatuksesta päiväkodissa, se nähdään usein askarteluna. Askarte-

lussa korostuvat kuitenkin ohjeiden noudatus ja toistaminen. Vaikka askartelussa hienomo-

toriset taidot kehittyvät, niin kognitiivinen ja kokemuksellinen ulottuvuus puuttuvat. Näin 

kapeakatseinen näkemys kuvataiteesta ei tuo tarpeeksi esiin sen merkityksellisyyttä ja tar-

peellisuutta lapselle. Onko kuvataiteellinen toiminta sarjatuotantona tehty malliaskartelu, 

joka tehdään vanhemmille näytettäväksi, vai lapselle tärkeä luomisen ja itsensä ilmaisun 

kokemus? Lähtökohtaisesti kuvataiteellinen prosessi tulee nähdä lopputulosta tärkeämpä-

nä.  

Vuoden 1948 Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 27. artiklan mukaan jokaisel-

la on oikeus nauttia taiteista ja vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään. Lisäksi 

lapsen oikeuksien sopimuksen (1989) artiklassa 31 julistetaan, että lapsella on oikeus le-

poon, leikkiin, vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään. Sopimuksen allekirjoittanei-

den valtioiden tulee kunnioittaa ja edistää lapsen oikeutta osallistua kaikkeen kulttuuri- ja 

taide-elämään sekä tarjota ja kannustaa yhtäläisiin mahdollisuuksiin kulttuuri-, taide-, vir-

kistys- ja vapaa-ajantoiminnoissa. Taidekouluissa on tarjolla jonkin verran pienille lapsille 

suunnattua kuvataidekasvatusta, mutta vasta 2003 kehitettiin Vauvojen värikylpy, ensim-

mäinen säännöllinen työpajatoiminta vauvoille (Setälä, 2011a, s. 8). Koska esimerkiksi 

kuvataidekoulut ja työpajat eivät tavoita kaikkia lapsia, on varhaiskasvatusjärjestelmä erit-

täin suuressa roolissa kuvataidekasvatuksen toteuttamisessa. 

Varhaiskasvatusjärjestelmän tavoitteena on toteuttaa opetusta ja hoitoa yhdistävää varhais-

kasvatusta, jossa painottuvat erityisesti pedagogiikka, suunnitelmallisuus ja tavoitteelli-

suus. Suomessa jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Sitä voidaan tarjota 

päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai erilaisissa kerhoissa. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2005, s. 11.) Tässä tutkimuksessa keskityn päiväkotiin varhaiskasvatusympäris-

tönä.  

Taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen voidaan nähdä yhtenä sosiaalista tasa-arvoa 

luovana tekijänä, kuten muukin laadukas varhaiskasvatus. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että 

kaikille lapsille tulee tarjota tasavertaiset mahdollisuudet osallistua monipuoliseen kulttuu-

ritoimintaa riippumatta päivähoitoryhmästä tai muista seikoista. Lapset, joilla ei ole mah-
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dollisuuksia sosiaalisista tai taloudellisista syistä osallistua kulttuuritoimintaan, hyötyvät 

erityisen paljon laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. 

Kuvataidekasvatuksen tavoitteena on lapsen kasvatus taiteeseen ja taiteen avulla. Lapsen 

oman ajattelun kehittymistä, mielikuvitusta, esteettistä asennoitumista sekä luovuuden vaa-

limista painotetaan. Päätavoite on kuitenkin lapsen kokonaisvaltainen kasvu, ja yhteiskun-

nallisella tasolla lapsen kasvattaminen kulttuuriseksi osallistujaksi. (Rusanen, 2009, s. 48; 

Ruokonen, Rusanen & Välimäki, 2009, s. 6.) Talouden kannalta luovuus on erityisesti ny-

ky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden työmarkkinoilla tärkeä ominaisuus. Koulutuksen tavoit-

teena on tällä hetkellä tuottaa joustavia, mukautuvia työntekijöitä, joilla on taitoa luovaan 

ajatteluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. (Levin, 2012, s. 4-15.) Varhaiskasvatuksen 

kuvataidekasvatus on tärkeässä roolissa tällaisia tulevaisuuden visioita toteutettaessa. 

Kuvataidekasvatusta on tutkittu jo pitkään, mutta varhaiset tutkimukset pyrkivät lähinnä 

kuvaamaan lapsen kuvallista kehitystä ikäkausiteorioiden avulla. Kuvataidekasvatusta il-

miönä on tutkittu enimmäkseen vanhempien lasten osalta, paljon löytyy erityisesti lukioi-

hin ja opettajaopiskelijoihin liittyviä tutkimuksia. Pienten lasten kuvataidekasvatuksesta 

omine erikoispiirteineen on tehty pro gradu -töitä, joissa seurataan toimintaa käytännön 

tasolla. Pienten lasten opetukseen, ja erityisesti taidekasvatukseen liittyvää materiaalia, on 

julkaistu kuitenkin jopa maailmanlaajuisesti vähän (Karppinen, Puurula & Ruokonen, 

2000, s. 7). Ilmeisen tarpeen takia lähdin tutkimaan pienien lasten kuvataidekasvatusta. 

Aihetta lähestyn varhaiskasvatushenkilöstön käsityksien kautta. Kuvataidekasvatus käy-

tännön tasolla pohjautuu aikuisten käsityksiin siitä mitä kuvataidekasvatus on ja miten sitä 

kuuluu toteuttaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää minkälainen ilmiö kuvatai-

dekasvatus on tiimien käsityksissä. Aikuisella tarkoitan tässä tutkimuksessa varhaiskasva-

tushenkilöstön jäsentä, tiimillä taas useamman varhaiskasvattajan ryhmää, joka vastaa yh-

den lapsiryhmän toiminnasta. 

Tutkimus on fenomenografinen sekä tradition että analyysin kannalta. Aineisto on kerätty 

ryhmäteemahaastatteluilla ja valokuvaamalla lasten kuvataiteellisia tuotoksia. Tutkimuk-

sessani lähden liikkeelle aineistolähtöisesti eli teoriaosio pohjustaa tutkimustuloksia, eikä 

taustalla ole pelkkää yhtä teoriaa. Aineiston pohjalta muodostan käsityksiä pienten lasten 

kuvataidekasvatuksesta ilmiönä. Näitä käsityksiä esittelen myöhemmin analyysi- ja tulos-

luvuissa. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

Teoreettisessa viitekehyksessä avaan ensin omaa esiymmärrystäni (2.1), jotta lukija voi 

ymmärtää paremmin, minkälaiset ennakkokäsitykset johdattivat minut tämän tutkimuksen 

pariin. Luvussa 2.2 esittelen lyhyesti pienen lapsen kuvallista kehitystä sekä kuvataiteen 

yleisimpiä lähestymistapoja ja teorioita. Luku 2.3 vertailee kuvataidekasvatuksen ja askar-

telun eroja ja yhtäläisyyksiä sekä kuvaa mitä on laadukas kuvataidekasvatus. Ekokulttuuri-

nen teoria toimii soveltavin osin tämän tutkimuksen taustafilosofiana, sitä esittelen vuoro-

vaikutuksen ja osallisuuden näkökulmista luvussa 2.4. Elämykset ja kokemukset ovat ku-

vataidekasvatuksesta puhuttaessa toistuvia termejä, luvussa 2.5 kuvaan tarkemmin niiden 

olemusta ja merkityksellisyyttä. 

2.1 Esiymmärrys 

Oman ymmärryksen rajat, omat tulkinnat ja ennakko-oletukset voivat vaikuttaa tulosten 

tulkintaan ja tutkimuksen toteutukseen. Tutkijan oma suhde ilmiöön toimii aina pohjana 

tutkimukselle, vaikka tutkija yrittäisi olla objektiivinen. Siksi avaan omia ennakkokäsityk-

siäni tässä luvussa. Lähtökohtana tutkimuksessa on, että tutkija on tutkimusväline. (Licht-

man, 2013, s. 27; Alanko, 2016; Jokikokko & Uitto, 2016.)  

Rajasin tutkimukseni koskemaan alle kolmevuotiaita lapsia, koska aihetta on tutkittu vähän 

ja pienet jätetään usein huomiotta tai rajataan tutkimuksien ulkopuolelle. Pikkulapsipeda-

gogiikka poikkeaa monin osin muista varhaiskasvatuksen pedagogisista käytännöistä. Mo-

net yli kolmevuotiaiden lasten käytännöt eivät sovellu alle kolmevuotiaille. Suunnitelmat 

tuleekin tehdä jokaisen lapsen kehitystaso huomioiden, sillä mitä nuorempi lapsi on, sitä 

suurempi vastuu aikuisella on. Pieni lapsi on aikuisen hoivaa ja huolenpitoa tarvitseva, 

mutta toisaalta itsenäinen toimija. (Siren-Tiusanen, 2001, s. 15-16.) 

Tämän pro gradu-tutkielman aihe nousi minulle varhaiskasvatuksen kentältä. Päiväkodissa 

töissä ollessani ja koulutukseen liittyvissä harjoitteluissa huomasin, ettei teoreettinen tieto 

kuvataidekasvatuksen monimuotoisuudesta ja merkityksellisyydestä usein näy kentällä. 

Kokemukseni mukaan pienten lasten kuvataidekasvatus nähdään usein ajankuluna ja ta-

voitteettomana puuhasteluna. Aikuisen oman kädenjäljen näkyminen ja malliaskartelujen 

tuottaminen pienillä lapsilla ovat olleet yleisiä toimintamalleja päiväkodeissa. Toisaalta 

olen nähnyt vastakkaisia ääripäätä, jossa kuvataidekasvatus on lapselle mielekästä ja lap-



5 

 

 

sella on vapaus ilmaista itseään. Mielestäni tällaiseen askartelun ja kuvataidekasvatuksen 

vastakkainasetteluun ei voi olla törmäämättä kentällä. Olen kuitenkin avoin aineistoa koh-

taan, enkä yritä todistella aikaisemmin kohtaamiani ennakkotapauksia tosiksi. Koska sa-

manlaista tutkimusta pienten lasten kuvataidekasvatuksesta ei ole aikaisemmin tehty, on 

mielenkiintoista nähdä millaiseksi ilmiöksi kuvataidekasvatus rakentuu tähän tutkimukseen 

osallistuvien tiimien käsityksissä.  

Minulla oli jo ennakkokäsityksiä kuvataidekasvatukseen liittyen, sillä aihe on minulle lä-

heinen. Olen suorittanut kuvataiteen sivuaineen opinnot sekä tehnyt kandidaatin työni liit-

tyen alle kolmevuotiaiden kuvataidekasvatukseen ja sen erityispiirteisiin. Positiooni vai-

kuttaa varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkintoni ja sen kautta muodostunut käsitys hyvästä 

varhaiskasvatuksesta, sekä omasta ammatillisuudestani. Opintojeni myötä olen omaksunut 

kuvataidekasvatukseen näkökulman, jossa lapsi on aktiivinen toimija. Tähän ajatukseen 

liittyen kuvataideprosessin merkityksen korostaminen lopputuloksen sijaan on äärimmäi-

sen tärkeää. 

Tämä tutkimus toimi minulle ammatillisen kasvun paikkana. Sain käsityksen siitä, miten jo 

työelämässä olevat varhaiskasvattajat käsittävät kuvataidekasvatuksen. Näitä käsityksiä ja 

ideoita tulen hyödyntämään omassa työssäni lastentarhanopettajana tai muuna varhaiskas-

vatuksen ammattilaisena. Tutkimuksella pyrin syventämään omaa ymmärrystäni ilmiöstä. 

2.2 Kuvallisen kehityksen teoriaa 

Kuvataidekasvatusta toteuttavalta varhaiskasvattajalta voidaan edellyttää tietoisuutta erilai-

sista taideteorioista, ja pohdintaa siitä kuinka ne vaikuttavat hänen käytännön työhönsä ja 

suunnitteluunsa. Käytännöt kuvataiteen opetukseen rakentuvat kun aikuinen yhdistää taide-

teorioita käsitykseensä oppimisen ja kasvatuksen luonteesta. Kuvataiteellinen oppiminen 

ilmenee kahdella tasolla, joihin opettaja voi opettamistaan peilata: lapsen itse tuottamissa 

kuvissa sekä lapsen tavassa tulkita ja ymmärtää taidetta. (Luehrman & Unrath, 2006, s. 6-

7; Räsänen, 2008, s. 19, 35.) 

Ennen kuvallisen kehityksen tutkimusta lasten töitä arvosteltiin puutteellisina, ja heidät 

nähtiin epätäydellisinä aikuisina. Sitten varhaisimmat lapsipsykologit esittivät, että kehi-

tysvaiheet liittyvät lapsen biologiseen ikään. Näin syntyivät teoriat lapsen kuvallisesta ke-

hityksestä, joka eteni synnynnäisinä kausina. Kuvallisen kehityksen katsottiin tapahtuvan 
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lineaarisesti, vaihe vaiheelta, ja tähdäten todellisuuden kuvaamiseen. Tämän teorian avulla 

selitettiin, miten suurin osa lapsista etenee samansuuntaisesti kuvallisessa kehityksessään. 

Teorian mukaan taidekasvatuksen tehtävänä oli tukea lasta siirtymään seuraavalle kehityk-

sen tasolle. Tällainen ikäkausimalli ja pyrkimys ujuttaa lapsi tiettyyn normiin, tekevät kui-

tenkin opettamisesta opettajakeskeistä. (Räsänen, 2008, s. 41-42; Luehrman & Unrath, 

2006, s. 6.) 

Evoluutiobiologiasta siirrettiin kasvatukseen suoraan ajatus siitä, että lapsen älyllinen kehi-

tys, ja näin ollen ilmaisullinen kehitys, tapahtuisi samalla tavalla kuin biologinen kehitys. 

Vaikka evoluutiobiologinen näkökulma on nykyään kumottu, voidaan lapsen kuvataiteel-

lista kehitystä arvioida sekä kehitys- että ilmaisutekijöiden avulla. Jos lapsen kuvia tarkas-

tellaan hänen kehityksensä näkökulmasta, tulee katsoa lapsen koko kuvallisen ilmaisun 

tuotantoa eikä yksittäisiä töitä. Jos lasten kuvia tarkastellaan ilmaisun näkökulmasta, niin 

kiinnitetään huomio jokaiseen yksittäiseen työhön, niiden ilmaisuun ja viestiin. On tärkeää, 

että painopiste on tekijässä itsessään, ei tuotoksessa. Kehitys- ja ilmaisutekijät eivät ole 

riippumattomia toisistaan ja sen takia opettajan onkin tärkeää tuntea molemmat. Lapset 

kehittyvät eri tahdissa, näin ollen lasten kuvia ei tulisi tarkastella suhteessa heidän ikäänsä, 

vaan henkiseen kehitystasoonsa. (Egan, 1997, s. 341; Räsänen, 2008, s. 42-45.) 

Vaikka taidekasvatuksen klassikko Viktor Lowenfeld (1987) korosti lapsen kuvallisen ke-

hityksen etenemistä kausina, hänen ajatuksissaan nousi lisäksi lapsen kokonaispersoonalli-

suuden kehittymisen merkitys. Ikäkausiteorioista siirryttiin portaittain kohti nykyisiä käsi-

tyksiä. Lowenfeld korosti lapsen itseilmaisun merkitystä. Hän ymmärsi kuvallisen kehityk-

sen olevan ennemminkin mielen sisäistä toimintaa kuin hienomotoriikan kehittymistä. Lo-

wenfeld määritteli tutkimuksessaan opettajan roolia. Hänen mielestään opettajan tehtävä on 

ennemminkin lapsen oman ilmaisun tukeminen kuin tekniikoiden opettaminen. Jyrkkä 

mielipide oli, että aikuinen ei saanut koskaan puuttua lapsen ilmaisuun. Hän korosti pro-

sessin merkitystä tuotoksen edelle; lasten töitä ei saanut arvostella tai laittaa paremmuus-

järjestykseen. Vaikka vanhat ikävaiheteoriat on pääosin hylätty, löytyy esimeriksi Lowen-

feldiltä ikäkausiteorioihin pohjaavia, mutta käyttökelpoisia ja aikaansa edellä olleita aja-

tuksia. (Lowenfeld, 1987.) Historiallisesti ikäkausiteorioilla on oma merkityksensä ja ne 

voivat yhä auttaa meitä ymmärtämään lapsen kuvallisen kehityksen piirteitä, sekä kehitys-

tekijöiden merkitystä lapsen kuvalliselle kehitykselle. Luehrman ja Unrath (2006, s. 8) 

kuvaavat ikäkausiteorioita hyvinä suuntaviivoina lapsen kuvallisen kehityksen ymmärtä-

miselle. 
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Kognitiivinen lähestyminen taiteeseen kyseenalaistaa ikäkausi- ja persoonallisuusteoriat. 

Kuvallinen kehitys voidaan nähdä kognitiivisen kasvun ilmaisijana. Arnheimin (1969) mu-

kaan havaitseminen on kognitiivista toimintaa ja näin ollen näköhavainto on kuvallista 

ajattelua sekä tiedon rakentamista. Aistihavainto itsessään voidaan nähdä kognitiivisena, 

sillä se vaatii aistimuksen aktiivista käsittelyä. Taide voidaan nähdä eräänlaisena ongel-

manratkaisuna. Lapsi pohtii kuinka hän pystyy siirtämään kolmiulotteisen maailman kak-

siulotteiseen muotoon tai kuinka hän pystyy kuvaamaan ihmistä. Tunteiden siirtäminen 

taiteen muotoon on suuri kognitiivinen haaste. Lapsi käsittää ensin maailman tietynlaiseksi 

ja sitten kääntää havaintonsa sillä hetkellä saatavilla olevan materiaalin tai tekniikan kielel-

le. Lapsi tietoisesti muovaa havaintojaan, jotta pystyy kääntämään ne toiselle kielelle. 

Olennaista ei ole todellisuuden jäljittely ja kopioiminen, vaan omien kokemusten muunta-

minen konkreettiseksi. Kuvallinen toiminta nähdään ajattelun ja havaitsemisen yhteistoi-

mintana. (Räsänen, 2008, s. 45-46; Arnheim, 1969; Arnheim, 1997, s. 11-12.) 

Sosiokulttuurinen näkemys saa tukea kognitiivisesta oppimisteoriasta. Lasten kuvien tul-

kinta tulee aina suhteuttaa tekijän ikään, sukupuoleen, perheeseen, mediasuhteisiin ja lap-

sen koko persoonallisuuteen. Lapsen kokemukset vaikuttavat hänen kuviinsa ja lapsi kuvaa 

työskentelyllään itselleen tärkeitä asioita, näin ollen kuvan tekemisen sosiaalinen konteksti 

on tärkeä sisäistää. (Räsänen, 2008, s. 45.) Olosuhteet määrittävät sitä miten ja mitä opim-

me ja minkälaisia mahdollisuuksia meille tarjotaan. Tuoreimpia kuvallisen kehityksen teo-

rioita leimaa näkemys kehityksestä sosiaalistumisena erilaisiin kulttuurisiin käytäntöihin 

eli osana sosialisaatioprosessia. Lapsen nähdään sosiaalistuvan suhteessa toisiin ympärillä 

oleviin ihmisiin, taidemaailmaan ja visuaaliseen kulttuuriin laajemminkin. Sosiokulttuuri-

nen lähestyminen kuvataiteeseen tarkoittaa lapsen henkilökohtaisempaa lähestymistä ja 

hänelle räätälöityä toimintaa. Näkökulma huomioi lapsen kulttuurin, oman oppimistyylin 

sekä opetuksen ja kehityksen suhteen. Kuvataidekasvatuksen avulla lapsen kehitystä voi-

daan suunnata siten, että lapsi oppii liittämään irralliset ilmiöt toisiinsa ja luomaan yhteyk-

siä eri tietojen ja kokemusten välillä eli oppii luomaan merkityksiä ja kokonaisuuksia. Lap-

si oppii suhteessa toisiin lapsiin ja aikuisiin. Taiteellisten tuotosten avulla lapsi rakentaa 

identiteettiään. Sosiaaliset suhteet tuleekin nähdä erittäin tärkeänä osana taiteellista toimin-

taa. (Räsänen, 2008, s. 49, 51-53; Fielding, 1993, s. 4-8.) 

Nykyiseen oppimiskäsitykseen kuuluu, että oppiminen on lapsikeskeistä ja näin itseohjau-

tuvaa. Oppiminen perustuu oppijan haluun toteuttaa itseään. Tavoitteena opetuksella on 

lapsen kasvun ja persoonallisuuden tukeminen, näin taide on hyvin vahvasti sitoutuneena 
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tunne-elämään. Vaikka yksilöä korostetaan, se ei sulje pois sosiaalisuuden merkitystä. Kun 

lapsikeskeisyyteen yhdistetään sosiaalinen vuorovaikutus, niin pystytään huomioimaan 

sekä koko ryhmän että yksilön tarpeet. Oppiminen perustuu yksilön omiin kokemuksiin, 

tällainen konstruktivistinen käsitys tiedosta ja oppimisesta auttaa oppilaita luomaan yhte-

yksiä tietojen ja kokemusten välille. Konstruktivistisen oppimisteorian mukaan taide on 

kulttuurisen tiedon väline ja kuvallinen ajattelu on kognition keskeinen osatekijä. Käy-

tämme tiedonhankintaan, vuorovaikutukseen ja esittämiseen kuvia. (Räsänen, 2008, s. 37-

39.) 

Teorioita tarkastellessa on tärkeää muistaa, että lapsi kasvaa aina tietyssä kulttuurissa ja 

sillä millainen kulttuuri on, on suuri merkitys hänen kuvallisen kehityksen tasoonsa. Lapsi, 

jota kannustetaan ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin, yleensä kehittyy nopeammin 

kuin virikkeettömässä ympäristössä kasvava lapsi. Lapsen kuvailmaisussa näkyvät omalle 

kulttuurille tyypilliset tavat kuvata ja siihen vaikuttavat hänen ympärillään näkemänsä ku-

vat, media ja taide. (Rusanen & Torkki, 2000, s. 45; Puurula, 2000, s. 86.) Jokaisen lapsen 

kuvallinen ilmaisu on sidottuna tiettyyn kontekstiin ja siihen vaikuttavat useat eri tekijät.  

Yleisellä tasolla lapsen itseilmaisu kehittyy pikkuhiljaa. Jo vauvana hän huomaa, että saa 

huomiota itkulla, toisaalta hymyilemällä hän saa toisenlaisen reaktion aikaan. Lapselle 

alkaa kehittyä tietoisuus tekojensa merkityksellisyydestä. Kun lapsi ymmärtää tekojensa 

merkityksen, hän alkaa kyetä aitoon itseilmaisuun. Jokeltelun muuttuminen puheeksi on 

hyvä esimerkki pienen lapsen itseilmaisun kehittymisestä. Kielen kehittyminen rikastaa 

lapsen sosiaalista kanssakäymistä ja lapsi alkaa hallita todellisuutta vastaavien mielikuvien 

luomista. Lapsen oma ilmaisu on pohja taiteellisuudelle. (Stern, 1992, s. 113; Dewey, 

2010, s. 81.) Selventääkseni miltä pienen lapsen kuvallinen ilmaisu näyttää, esittelen esi-

merkkinä Lowenfeldin teorian pienen lapsen kuvallisesta kehityksestä. 

Lowenfeldin kuvallisen kehityksen teoria kuvaa lapsen kehitystä syntymästä aina seitse-

mänteentoista ikävuoteen asti. Jo syntymässä lapsi on ensimmäistä kertaa aktiivisesti vuo-

rovaikutuksessa ympäristön kanssa aistiensa kautta. Lowenfeldin teorian mukaan ensim-

mäinen kuvallisen kehityksen vaihe on nimeltään riimusteluvaihe (Scribbling stage), sil-

loin lapsi tuottaa ensimmäiset kuvalliset jälkensä. Riimustelukausi sijoittuu iällisesti noin 

nollasta kolmeen vuoteen. Riimustelu on tärkeä vaihe ilmaisun kehitykselle ja lapsen ko-

konaisvaltaiselle kasvulle. Riimustelukausi jaetaan kolmeen kategoriaan: järjestäytymät-

tömättömiin riimusteluihin (Disordered Scribbling), kontrolloituihin riimusteluihin (Cont-
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rolled Scribbling) sekä nimettyihin riimusteluihin (Named Scribbling). (Lowenfeld, 1987, 

171-172, 175, 177-180, 205, 237; Luehrman & Unrath, 2006, s. 8.) 

Järjestäytymättömien riimustelujen vaiheessa lapsen kuvalliset jäljet ovat satunnaisia, ei-

vätkä ne vielä yritä kuvata nähtyä ympäristöä. Lapsi nauttii kuvataiteellisista kokeiluista. 

Kontrolloitujen riimustelujen vaiheessa lapsi alkaa löytää kontrollin jäljen tuottamiselleen. 

Piirustukset voivat näyttää hyvin samalta kuin edellisessä vaiheessa, mutta nyt lapsi osaa 

toistaa piirtämiään viivoja, piirtää pieniä toistuvia kuvioita ja pisteitä. Nimettyjen riimuste-

lujen vaiheessa lapsi alkaa selittää mitä hänen tekemässään kuvassa on. Lapsi alkaa piirtää 

pääjalkaisia eli kuvata ihmistä (KUVA 1). Tämä on merkki lapsen ajattelun kehittymisestä, 

sillä lapsi oppii yhdistämään maailman ympärillänsä tuottamiinsa jälkiin. Lapsen kuvan 

tekeminen lähtee liikkeelle kulmikkaista muodoista, siitä tekeminen vähitellen etenee pyö-

reisiin muotoihin ja esittävään kuvaan. (Lowenfeld, 1987, s. 171-172, 175, 177-180; Lu-

ehrman & Unrath, 2006, s. 8; Puurula, 2000, s. 86.) Riimusteluja ovat tutkineet yksityis-

kohtaisesti monet muutkin tutkijat, kuten esimerkiksi Kellogg (1969). Seuraavana esi-

merkki pääjalkaisesta, jonka olen itse tehnyt alle kolmevuotiaana. 

 

KUVA 1. Pääjalkainen (Liisa Ryhänen, 1995) 

Pienten lasten kuvallisessa kehityksessä tapahtuu lyhyessä ajassa suuria muutoksia. Useita 

teorioita on luotu kuvaamaan tätä kehitystä. Voidaan kuitenkin ajatella, että mikään teoria 

yksinään pysty kuvaamaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Esimerkiksi riimustelujen 

tutkiminen perustuu lähinnä lapsen kuvan tuottamisen tutkimiseen, jolloin kulttuuriset ja 

sosiaaliset aspektit jäävät huomiotta. Seuraavassa luvussa esittelen mitä muita ulottuvuuk-

sia kuvataidekasvatuksen piiriin liittyy piirtämisen lisäksi. 
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2.3 Kuvataidetta vai askartelua?  

Taidetta on käytetty kautta aikojen ihmisen tapana ilmaista itselleen merkityksellisiä asioi-

ta. Luolamaalaukset, kirkkojen taide, muotokuvat ja valokuvat, kaikki palvelevat jotain 

tiettyä tarkoitusta tietyssä ajassa. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja ilmasta itseämme taiteen 

kautta ja tämä näkyy nykymaailmassa vahvana visuaalisena ja kuvallisena kulttuurina. 

Lapset tottuvat jo nuorena yltäkylläiseen mediakulttuuriin, jonka räväkkyyden vastapai-

noksi tarvitaan tilaa sisäiselle puheelle, mielenrauhalle ja oman tekemisen nautinnolle. 

Omien teostemme kautta luomme kertomuksia omasta elämänpiiristämme ja tavastamme 

elää tässä ajassa. Taide tavallaan antaa mahdollisuuden kulkea vapaasti ajan, paikan ja eri-

laisten tunnelmien välillä. Taide voidaan nähdä erittäin tärkeäksi osaksi ihmisenä olemista, 

taiteen keinoin ihminen ilmentää itseään, tunteitaan, ajatuksiaan ja kokemuksiaan koko-

naisvaltaisesti. (Rusanen, Kuusela, Rintakorpi & Torkki, 2014, s. 10-11; Lowenfeld, 1987, 

s. 3.) 

Kun mietitään missä lapsi kohtaa taidetta, usein ensimmäisenä tulevat mieleen taidemuseot 

tai muut taiteen instituutiot, vaikka todellisuudessa lapsi kohta taidetta päivittäin erilaisissa 

ympäristöissä. Taide ympäröi lasta. Lapsi näkee valaisimia, sisustusratkaisuja, arkkitehtuu-

ria, veistoksia, bussikatoksia, luonnonilmiöitä, varjoja ja roska-astioita. Taidetta ovat lap-

selle pienemmätkin asiat, kuten piilopaikka sängyn alla, ruokailuväline johon on jonkinlai-

nen tunneside tai itseä miellyttävä vaate. Taidetta voidaan jakaa pienempiin visuaalisiin 

perustekijöihin, joista taidekokemukset syntyvät, kuten väriin ja valööriin, sommitteluun, 

rytmiin, tasapainoon, pintoihin, viivoihin ja muotomaailmaan. Kuvataiteen ilmiöt kiinnos-

tavat aidosti lapsia, kun niitä tutkitaan todellisuudessa ja ne yhdistyvät heidän kokemus-

maailmaansa. Esimerkiksi värien sekoittaminen ihastuttaa kaikenikäisiä. Valon, varjon, 

värin, muodon, tilan ja liikkeen ilmiöt kiinnostavat lapsia luonnostaan, niiden havainnointi 

on tiedonkeruuta, jota käytetään hyödyksi kuvataiteellisessa työskentelyssä.   Parhaimmil-

laan taide synnyttää vastaanottajassaan kokemuksen, positiivisen tai negatiivisen. Usein 

lapsen mielenkiinto suuntautuu ennestään tuttuihin asioihin, mutta välillä uteliaisuus syn-

tyy spontaanisti ennen näkemättömistä asioista. (Rusanen, et al. 2014, s. 10-12; Piironen, 

1995, s. 23-25; Rusanen, 2009, s. 48-54; Hassi, 1994, s. 32; Salminen, 1994, s. 40; Lilje-

ström & Markku, 1995, s. 148.) 

Kuvataidekasvatus käsitteenä on laaja, sillä siihen yhdistyvät kaikki visuaalisen kulttuurin 

muodot. Tämä tarkoittaa, että lähdetään laajentamaan perinteisistä kaksi- ja kolmiulottei-
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sista kuvataiteellisista tuotoksista kaikkiin visuaalisiin viesteihin sisältäen muun muassa 

median, arkkitehtuurin ja muotoilun. Kuvataidekasvatukseen voidaan nähdä sisältyvän 

neljä eri osa-aluetta. Kuvataiteellinen ilmaisu, kuvataiteellinen kokeminen, ympäristön 

esteettinen ja kulttuurinen kokeminen sekä median tarkastelu muodostavat kuvataidekasva-

tuksen kokonaisuuden. Tähän kokonaisuuteen kuuluu elämyksiä, havainnointia ja kulttuu-

riin tutustumista. Toiminnallisen kuvataidekasvatuksen kautta lapset pääsevät kokeile-

maan, soveltamaan, eläytymään, leikkimään sekä muodostamaan ja tulkitsemaan tarinoita. 

Kuvataiteessa tärkeää on pohtiminen, jolla tarkoitetaan omien kokemusten jäsentämistä ja 

ongelmanratkaisua. Kuvallinen työskentely on väline kokemusten, itsensä ja tunteiden il-

maisemiseen. Kaikilla lapsilla on sisäsyntyinen kyky tehdä kuvataidetta. Ei voida ajatella, 

että kuvan tekeminen on taito, joka toisilta löytyy ja toisilta ei. (Langan, 1998, s. 28; Rusa-

nen, 2009, s. 48-54; Rusanen et al. 2014, s. 12.) 

Kuvataidekasvatuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen kasvu. Taidekasvatuksen 

merkitys alle kouluikäisille on yleissivistävästi kehittävää, eli tarkoituksena ei ole kasvat-

taa taiteilijoita, vaan antaa lapsille mahdollisuus itsensä toteuttamiseen ja onnistumisen 

kokemuksiin, sekä huomata maailman kauneus ja monimuotoisuus. Kuvataidekasvatukses-

sa tärkeintä on lapsen ajattelun ja sisäisen maailman purkaminen ilmaisuvoimaisesti ja 

luovasti. Lapsen minäkuva muodostuu ja vahvistuu kuvataiteellisen toiminnan kautta. Lap-

selle tarkoitetun toiminnan tulee olla hänelle mielekästä ja leikinomaista. Taidekasvatus 

voi olla lapselle merkityksellistä, jos lapsi pystyy itse vaikuttamaan omaan toimintaansa. 

(Rusanen, 2007, s. 121-122, 124.) 

Askartelua ja kuvataidetta yhdistävät käsillä tekeminen ja sen nautinto. Askartelua määrit-

tää motoristen taitojen kehittäminen, materiaaleihin tutustuminen ja kyky noudattaa ohjei-

ta. Kaikki voivat tehdä samanlaisen työn. Kuvataiteeseen liittyy paljon enemmän, sillä ku-

vataide auttaa meitä ymmärtämään ja näkemään maailman uudella tavalla. Kuvataiteesta 

voidaan puhua vasta, kun siihen liittyy kognitiivista toimintaa eli havaitsemista, tunnetta 

tai ajattelua. Kuvataiteessa toteutuu yksi tai useampi seuraavista: oppilas kokee elämyksiä, 

havainnoi ympäristöään, ajattelee omaan tai toisten elämään ja kulttuuriin liittyviä ilmiöitä, 

ymmärtää jonkin ilmiön uudella tavalla tai uudesta näkökulmasta, ratkaisee ongelman, 

ilmaisee havaintonsa, tunteensa tai mielipiteensä kuvallisesti. Yksi kuvataidekasvatuksen 

tavoitteista on oppia sietämään erilaisia näkemyksiä ja hämmennystä. Kuvataidekasvatuk-

sen yhteiskunnallisena tavoitteena voidaan nähdä lapsen kasvattaminen ja osallistaminen 

kulttuuritoimintaan ja yksilön kannalta taas lapsen tasapainoisen kehityksen tukeminen. 
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(Lapsella on oikeus osallistua, 2008; Räsänen, 2008, s. 70-71; Rusanen, et al. 2014, s. 60; 

Pääjoki, 2016, s. 122.) 

Jo 1950-luvulta lähtien askartelua on arvosteltu käytännön tasolla. Muun muassa Lowen-

feld kritisoi värityskirjoja, sillä viivat, jotka lapsi piirtää itse, ovat paljon merkityksellisem-

piä kuin mekaaninen värittäminen. Hänen mukaansa lasta tulisikin rohkaista mieluummin 

tekemään omia kuvia. Liiallinen mallikuvien kopioiminen voi vaikuttaa lapsen omaan luo-

vuuden käyttöön heikentävästi. Kopiointi voi olla lapselle liian haastava tehtävä ja haitaksi 

lapsen henkiselle kehitykselle. Lapsi voi kokea pettymystä, kun hän ei saa piirrettyä tehtä-

vänannon mukaista työtä, vaikka hän ei kuvallisen kehityksen tasoltaan edes kykenisi sii-

hen. Lapsen ilmaisun taidot eivät kehitykään kopioimalla, vaan silloin kun hän pääsee to-

teuttamaan itseään monipuolisesti ja omaehtoisesti. Pettymys omaan työhön aiheuttaa kai-

kista suurimman negatiivisen vaikutuksen lapselle. (Lowenfeld, 1987, s. 163-167; Langan, 

1998, s. 28; Griffiths & Holubecki, 2010, s. 60-68.) 

Askartelulla on ollut vahvat perinteet suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Jo 1890-luvulta 

lähtien on ajateltu askartelun kehittävän lasta monipuolisesti ja sitä on pidetty tärkeänä 

osana päiväkodin ohjelmaa. 1930-luvulle tultaessa lapsi- ja kehityspsykologian uudet tut-

kimustulokset vaikuttivat lastentarhatyöhön. Lasten toimintaan tuli enemmän valinnan 

vapautta ja askartelusta tuli pienryhmätyöskentelyä. Lapset saivat mahdollisuuden kokeilla 

omia ideoitaan ja suunnitella itse omat työnsä. Toiminta saattoi olla hyvinkin vapaata, eikä 

opetuksessa käytetty tiukkoja suunnitelmia. (Rusanen, 2007, s. 79-82; Hänninen & Valli, 

1986, s. 170-171.) 

Uudenlaisia näkemyksiä askartelusta levisi 1980-luvulla, ne korostivat ilmaisua ja lapsen 

innostamista taidekasvatukseen. Tällaiset näkemykset lapsesta aktiivisena osallistujana ja 

aikuisesta oppimisen tukijana, tulivat italialaisesta Reggio Emilian kaupungin päiväkodin 

kehittämistä ajatuksista. 1990-luvulta lähtien askartelua ei ole enää mainittu esikoulun toi-

mintaa suuntaavissa ohjeissa. Vaikka askartelu ei ole enää erillisenä oppiaineena, se elää 

edelleen koulujen ja päiväkodin toiminnassa. Lastentarhanopettajien koulutuksessa askar-

telunimikkeestä luopuminen ei tarkoita sen häviämistä, vaan askartelu on nykyään sisälly-

tetty osaksi kuvataiteen ja käsityön opetusta. Yhtenä askartelun suosion syynä on se, että se 

on helposti toteutettavissa aikuisjohtoisessa pedagogiikassa. Toinen syy on se, että askarte-

lu saadaan sujuvasti liitettyä eri vuodenaikoihin ja juhlateemoihin. (Majanen, 1994; Rusa-

nen, 2007, s. 82-84, 95, 104, 110.) Askartelu käsitteenä elää hyvin vahvasti. Tässä tutki-
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muksessa haastatellut viittasivat askarteluun ja pöytäpuuhiin, vaikka heidän puheistaan 

pystyi tulkitsemaan, että toiminnan taustalla oli laadukkaan kuvataidekasvatuksen periaat-

teet. Kuvataidekasvatus voidaan nähdä kaukaisena ja vaikeasti lähestyttävänä terminä, 

vaikka se olisikin käytännössä kiinteä osa toimintaa. 

Mikä sitten on laadukasta kuvataidekasvatusta? Laadukkuus on tärkeä termi puhuttaessa 

varhaiskasvatuksen tai kuvataidekasvatuksen tasosta. Laadunarviointi perustuu tavoitteiden 

täyttymisen arviointiin, asiantuntijalausuntoihin, subjektiivisuuteen ja kulttuuriin, jossa 

arviointi tehdään. Laatu ei ole suoraan määriteltävissä oleva käsite, vaan se on aina tulkin-

nanvarainen. Laatu tässä tutkimuksessa keskittyy laadukkaaseen pedagogiseen kasvatus-

prosessiin, puitetekijöihin, välillisiin tekijöihin ja vaikutustekijöihin. Puitteet tarkoittavat 

hyvää toimintaympäristöä. Välillisiin tekijöihin kuuluvat muun muassa varhaiskasvatus-

suunnitelmat ja aikuisen oma innostuneisuus. Vaikuttavuustekijöillä arvioidaan toiminnan 

koettua vaikuttavuutta ja oppimista. Prosessi on kaikkein merkittävin osa laadukkaan var-

haiskasvatuksen rakentamista, sen taustalla ovat ajatukset lapsen oppimisen, lapsuuden ja 

kasvatuksen olemuksesta. Laadukkaassa toiminnassa kaikki neljä laadun tekijää on arvioitu 

tarpeeksi suunnitelmallisiksi ja toimiviksi. (Hujala & Fonsén, 2016, s. 316, 320-326; Huja-

la, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen, 1999, s. 77-167.) 

Laadukas kuvataiteellinen toiminta tukee lapsen toimijuutta yksilönä sekä ryhmän jäsene-

nä. Toiminnan tulee perustua suunnitteluun ja jatkuvaan arviointiin. Toiminta tapahtuu 

ympäristössä, joka antaa lapsen tutkimuksille tilaa, ja mahdollistaa sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen. Laadukas kuvataiteellinen toiminta nousee lapsen kokemusmaailmasta ja aistisuh-

teesta, se tukee lapsen itseilmaisua ja pitää lasta osallisena ympäröivään kulttuuriin. Laa-

dukkaassa kuvataidekasvatuksessa huomioidaan taiteellisen toiminnan vuorovaikutukselli-

nen luonne ja ymmärretään kuvataidekasvatuksen periaatteet ja tavoitteet. Lapsi oppii ja 

kehittyy laadukkaan kuvataiteellisen toiminnan kautta, ja näin kuvataidekasvatuksella on 

vaikuttavuutta lapseen. (Pääjoki, 2016, s. 111-123; Hujala & Fonsén, 2016, s. 320.) 

2.4 Osallisuus ja vuorovaikutuksellisuus osana ekokulttuurista teoriaa 

Tutkimukseni taustalla olevien nykyisten oppimiskäsitysten mukaan lapsi oppii kun hän 

saa olla itse aktiivisesti mukana toiminnassa, ideoida ja kokeilla. Samoihin periaatteisiin 

pohjautuu laadukas kuvataidekasvatus, joka korostaa vuorovaikutuksen ja lapsen oman 

osallisuuden merkityksellisyyttä. Sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan kuvataidekasva-
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tus nähdään vuorovaikutuksellisena keinona sosiaalistaa lasta yhteiskuntaan. Tällöin lapsi 

itse vaikuttaa ympäristöihinsä, mutta ympäristöt vaikuttavat samalla jatkuvasti lapseen eli 

lapsi on osallinen ympäröivään kulttuuriin. Nämä lähtökohdat löytyvät ekokulttuurisesta 

teoriasta, jota käytän soveltuvin osin taustafilosofiana tässä tutkimuksessa. 

Ekokulttuurinen teoria kehitettiin Los Angelesin yliopistossa 1980-luvulla (Gallimore, 

Weisner, Kaufman & Bernheimer, 1989, s. 217). Teoria pohjaa sosiokulttuuriseen teoriaan, 

sekä Bronfenbrennerin (1979) ekologiseen teoriaan. Ekokulttuurista lähestymistapaa voi-

daan pitää muita ekologisia teorioita laajentavana ja täydentävänä teoriana. Teoria kehitet-

tiin erityisesti erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeita varten. (Määttä & Rantala, 2010, s. 

53.) Ekokulttuurinen teoria on kuitenkin yleistettävissä kaikkiin perheisiin ja lapsiin. Eko-

kulttuurisen teorian voidaan ajatella tuovan syvemmän ulottuvuuden Bronfenbrennerin 

(1979) ekologiseen teoriaan, joka keskittyy ihmisen kehitykseen suhteessa ympäristöihin. 

Ekokulttuurisen teorian mukaan lapsen kasvu tapahtuu moninaisissa toimintaympäristöis-

sä. Ekokulttuurinen teoria kuitenkin painottaa lasten ja aikuisten yhteistoiminnan merkitys-

tä tälle kehitysprosessille, sekä lapsen omaa aktiivisuutta. Kontekstuaalisuus ja koko lapsen 

kulttuurisen kasvuympäristön kontekstin ymmärtäminen korostavat kokonaisvaltaista nä-

kökulmaa lapsen kasvuun (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, s. 12). 

 

KUVIO 1. Kontekstuaalisen kasvun malli Hujalaa, et al. (1998, s. 15.) mukaillen. 



15 

 

 

Kontekstuaalisuudella tarkoitetaan kuviossa 1 kasvu- ja kasvatusprosessien kokonaisval-

taista tarkastelua. Kasvukonteksteja tarkastellaan lapsen lähipiiristä aina yhteiskunnan ar-

vomaailmoihin asti. (Hujala, et al. 1998, s. 12-13.) Kontekstuaalisen kasvun malli kuvaa 

samalla ekokulttuurista teoriaa. Kuviosta löytyy ekologisen teorian systeemit ja rakenteet, 

ja siinä korostetaan lapsen aktiivista toimijuutta ja osallisuutta. Näin sille annetaan peda-

gogista sisältöä. Mikrosysteemien muodostaman mesosysteemi on parhaimmillaan eko-

kulttuurisen teorian korostama tiivis, eri ympäristöjen toimintakulttuurit huomioon ottava 

vuorovaikutussuhde. 

Mikrosysteemit ovat lapsen lähimpiä ympäristöjä. Tällä tasolla henkilöiden suhteet ovat 

kaksisuuntaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että aikuinen vaikuttaa lapseen, ja lapsi vaikuttaa 

aikuiseen. Tällaista kaksisuuntaista vuorovaikutusta tapahtuu kaikkien kuvion kerrosten 

välillä, rakenteiden vuorovaikutus onkin ekokulttuurisen teorian perustavanlaatuinen aja-

tus. Mikrotasolla vuorovaikutus on voimakkainta, mutta samalla tavalla uloimpien raken-

teiden vuorovaikutus voi vaikuttaa lapseen. (Puroila & Karila, 2001, s. 210-211; Bronfen-

brenner, 1979, s. 56-81.) 

Tässä kaaviossa mikrosysteemeinä toimivat lapsen läheisimmät toimintaympäristöt eli koti 

ja päivähoito. Nämä toimintaympäristöt kohtaavat mesosysteemissä, jossa lapsi on keski-

össä aktiivisena toimijana. Mesosysteemi käsittää ympäristöt joihin yksilö osallistuu ja 

jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Käytännössä mesosysteemi on mikrosysteemien 

systeemi, joka syntyy kun ihminen kohtaa toisen mikrosysteemin esimerkiksi aloittaessaan 

päivähoidon. (Bronfenbrenner, 1979, s. 25; Puroila & Karila, 2001, s. 208-209.) 

Eksosysteemitasolla puhutaan laajemmista ympäristöistä. Näiden ympäristöjen vaikutus 

lapsen kehitykseen on välillistä eli lapsi ei yleensä itse osallistu prosesseihin. Esimerkkinä 

lapsen kehitykseen vaikuttavista eksosysteemin tekijöistä on vanhempien työ. Makroympä-

ristö kuvaa ympäristöä laajemmin kulttuurin ja yhteiskunnan normien mukaan. Bronfen-

brenner kuvaa makrosysteemiä sosiokulttuurisessa kontekstissa. Yhteiskunta rajoittaa tai 

antaa mahdollisuuksia toimia tiettyjen sääntöjen ja kulttuuristen normien puitteissa. Se 

sisältää kulttuuriset arvostukset, tavat ja lait. (Puroila & Karila, 2001, s. 209; Bronfenbren-

ner, 2002, s. 264-265.) 

Vuorovaikutus, ekokulttuurisen teorian peruskäsite, perustuu aina kohtaamiseen. Kohtaa-

misen onnistuminen onkin vuorovaikutuksen onnistumisen edellytys. Kohtaaminen on aina 

erilainen, sillä jokainen ihminen on erityinen, ja hänellä on mukanaan omat kulttuuriset 
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arvostuksensa ja elämäntarinansa. Kohtaamisessa tulee ymmärtää ja arvostaa toisen kerto-

musta. Hyvään kohtaamiseen tarvitaan nöyryyttä ja rohkeutta. Kaikki kohtaamiset ovat 

lapselle merkityksellisiä, toiset positiivisina ja toiset negatiivisina kokemuksina. Kun pu-

hutaan pienestä lapsesta, puhutaan aina samalla aikuisesta. Mitä pienempi lapsi, sitä 

enemmän hän on riippuvainen aikuisista. (Mattila, 2011, s. 15-17; Kalliala, 2008, s. 1.) 

Ekokulttuurisessa teoriassa kaikki ympäristöt ovat vuorovaikutuksessa toisensa kanssa. On 

merkityksellistä minkälainen on ympäristöjen kohtaamisen laatu ja ovatko ympäristöt val-

miita muovautumaan toisen ympäristön vaikutuksesta. Ekokulttuurisen teorian mukaan 

kaikki ympäristöt muovaavat toisiaan jatkuvasti. Kuitenkin esimerkiksi mikroympäristön 

on haasteellisempaa vaikuttaa makroympäristöön, kuin päinvastoin. 

Ekokulttuurisen teorian pohjalla on ajatus siitä, että lapsen kehityksellä, arjen sujumisella 

ja vanhempien hyvinvoinnilla on kiinteä yhteys toisiinsa. Lapsi kehittyy ja toimii erilaisis-

sa arkipäivän toimintatilanteissa, joita hän kohtaa kotona, päivähoidossa ja muissa ympä-

ristöissä. Päivittäisissä tilanteissa lapsi kehittyy osallistumalla, jäljittelemällä sekä muilla 

sosiaalisen oppimisen keinoilla. Perheen ja lapsen katsotaan olevan omissa yhteisöissään 

aktiivisia toimijoita. Perhe muovaa jatkuvasti sosiaalista ympäristöään omalle perhekult-

tuurilleen ja arvoilleen sopivaksi. (Gallimore, et al. 1989, s. 217; Bernheimer, Gallimore & 

Weisner, 1990, s. 224; Määttä & Rantala, 2010, s. 54.) Kasvuympäristöillä on omia toimin-

takulttuurejaan, jotka tulee huomioida. Erityisesti kodin kulttuuri on vahvasti lapsella mu-

kana (Uotinen, 2008, s. 20-21). 

Ekokulttuurisessa teoriassa lapsen hyvinvointi toteutuu eri toimijoiden, kuten lapsen, van-

hempien ja päivähoidon osallisuuteen ja kumppanuuteen perustuvassa vuorovaikutuksessa. 

Päiväkoti nähdään lapselle kehitysyhteisönä, jossa lapsi on yhteisön aktiivinen jäsen. Yh-

teisön muodostuminen perustuu yhteisöllisyyden ja osallisuuden käsitteille. Ekokulttuuri-

sen näkökulman rinnakkaiset kehitysyhteisöt korostavat kasvatuskumppanuuden merkitys-

tä. Jokaiselle lapselle rakentuu oma vuorovaikutteinen kokonaisuus niistä yhteistöistä mis-

sä hän on osana. (Rimpelä, 2013, s. 30-31; Määttä & Rantala, 2010, s. 53-54.)  

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja kasvatushenkilökunnan tietoista si-

toutumista vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus ja yhdessä toimiminen tähtäävät yhteisien 

kasvatustavoitteiden saavuttamiseen. Kuuleminen, kunnioittaminen, luottamus ja dialogi-

suus ovat kasvatuskumppanuuden kulmakiviä. Tasavertaisessa kohtaamisessa yhdistyvät 

ammattilaisen osaaminen ja vanhemman asiantuntijuus lasta kohtaan, näin syntyy jaettu 
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asiantuntijuus. Jos kasvatuskumppanuus ei toimi, lapsi voi jäädä kehitysyhteisöjen väliin, 

ilman aitoa tukemista ja kohtaamista. (Rimpelä, 2013, s. 32; Lämsä, 2013, 49-51, 58.) Koti 

ja päiväkoti muodostavat lapselle jatkumon, jossa hän elää. Tavoitteena olisi, että tässä 

jatkumossa lasta kasvatettaisiin samojen periaatteiden mukaan ja molemmat ympäristöt 

olisivat tietoisia mitä lapsen maailmassa tällä hetkellä tapahtuu ja mikä lasta kiinnostaa. 

Lapset itse eivät keinotekoisesti jaottele elämäänsä, vaan kaikki päiväkodissa tehty siirtyy 

kotiin ja päinvastoin. Kyse onkin turvallisen arjen rakentamisesta lapselle. (Lämsä, 2013, s. 

52; Tiilikka, 2010, s. 70-76.) 

Lapsen osallisuuden ja merkityksellisyyden korostaminen ajatuksena on syntynyt jo Fröbe-

lin aikoihin 1800-luvun alkupuolella. Fröbelin (2012, s. 22) mukaan lapsi tulee jo synty-

mässä tunnustaa uniikiksi, välttämättömäksi ja olennaiseksi ihmiskunnan jäseneksi. Nyky-

ään lapsen osallisuuden korostaminen näkyy varhaiskasvatusta ohjaavissa dokumenteissa. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) on alaluku ”Lapsi osallisena ja oman 

elämänsä toimijana”. Luvussa korostetaan toimintakulttuurin yhteistyötä, yhteistä vas-

tuunottoa ja lapsen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä, samanlaisia ajatuksia löy-

tyy Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista (2005). Varhaiskasvatuslaissa (36/1973, 2a), 

joka päivitettiin 2015, korostetaan lapsen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itseään 

koskeviin asioihin. Osallisuus liittyy kaikkeen lapsen toimintaan. Lapsi nähdään toimijana 

arjessa, rutiineissa ja perustoiminnoissa sekä sosiaalisissa suhteissa ja ryhmätoiminnassa. 

Kaikki toimintaan osallistuvat, aikuiset ja lapset, ovat tasa-arvoisia ja toiminta on jatkuvaa 

yhdessä oppimista ja vuorovaikutusta. (Leinonen, 2014, s. 18; Kataja, 2014, s. 68.) 

Ekokulttuurisen teorian taustakäsitysten mukaan lapsen yhteisöjä tulisi muokata niin, että 

ne vastaavat jokaisen lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Kasvatusprosessin keskiössä tulisi olla 

lapsi, ja hänen oma aktiivinen toimintansa, sillä lapsi muokkaa ja rakentaa lähiympäristön-

sä toimintaa ajatuksillaan ja toiminnoillaan. Siksi kasvattajan tulee keskittyä erityisesti 

lapsen havainnoimiseen, kuuntelemiseen ja lapsen aitoon kohtaamiseen. Toiminnan lähtö-

kohtana tulisikin olla lapsilähtöisyys. Tällöin lapsen omaan kokemukseen pohjautuva op-

pimisprosessi korostuu. Oppiminen tapahtuu lapsen oman aktiivisuuden, toiminnallisuu-

den, elämyksellisyyden ja leikin kautta. Toiminta rakentuu lapsikäsitykselle, jossa lapsi on 

sosiaalinen, leikkivä, utelias ja aktiivinen. Lasta ei pyritä sovittamaan tiettyyn muottiin, 

vaan lapsi nähdään täydellisenä sellaisena kuin hän on. (Hujala, et al. 1998, s. 16, 57–59, 

193; Hytönen, 1998, s. 14.) Lapsilähtöisyyden periaatteet toimivat pohjana lapsen osalli-

suuden tukemiselle. Lapsen mielipiteet tulee huomioida lapsen oman kehitystason mukai-
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sesti. Pienten lasten osallisuus lähtee mikrotasolta, jossa lapsi saa kokemuksia arjessa kuul-

luksi tulemisesta ja vaikuttamisesta itseään koskeviin asioihin. (Turja, 2016, s. 48; Kyrön-

lampi-Kylmänen, 2010, s. 29.) Yksinkertaisimmillaan osallisuus tarkoittaa lapselle, että 

häntä kuunnellaan ja hän pystyy tekemään itsenäisiä aloitteita. Lapselle annetaan mahdolli-

suuksia tehdä valintoja ja ottaa vastuuta, lapsi on aktiivisena osana päätöksentekoprosessia, 

toimintaa ja toiminnan arviointia. (Venninen & Leinonen, 2012, s. 32-49.) 

2.5 Kokemus elämyksien pohjana 

Lapsen toiminta ja osallistuminen erilaisiin vuorovaikutteisiin tilanteisiin moninaisissa 

ympäristöissä tuottavat hänelle kokemuksia. Toiset näistä kokemuksista ovat lapselle elä-

myksellisiä ja merkityksellisiä, toiset jopa negatiivisesti lapseen vaikuttavia. Tässä luvussa 

määrittelen kokemuksen ja elämyksen käsitteitä, sillä niiden merkityksellisyyttä ei voida 

ohittaa puhuttaessa kuvataidekasvatuksesta. 

Lapsen oppiminen perustuu hänen omiin kokemuksiinsa. Alle kolmevuotiaan kokemuksia 

voi olla vaikea ymmärtää, sillä pienellä lapsella ei ole laajaa sanavarastoa, jolla eritellä ja 

purkaa kokemuksiaan. (Puurula, 2000, s. 85-95.) Kuvataidekasvatuksen tavoitteena on 

antaa lapselle kokemuksia joiden kautta hän oppii ja ymmärtää maailmaa. Jotta kuvataide-

kokemus olisi lapselle merkityksellinen, tulisi sen olla elämyksellinen eli monipuolinen, 

kokonaisvaltainen ja leikinomainen. 

Kokemus on tulos ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Aistien kautta ihminen osal-

listuu suoraan ympäröivän maailman tapahtumiin. Nämä fyysisessä maailmassa koetut 

kokemukset muodostavat lapsen kokemusmaailman. Aistimukset, aistihavainnot, emotio-

naaliset sekä fyysiset ärsykkeet yhdistyvät ja muotoutuvat kehon kokemuksiksi. Jotta voi 

saada kokemuksen tunteen, on tilanteen oltava tunnepitoinen, tarkoituksellinen ja tah-

donalainen. Näihin kokemuksiin ihminen liittää merkityksellisyyttä. (Dewey, 2010, s. 32-

33, 49-52.) 

Pienen lapsen olemukseen ja kokemuksiin liittyy vahvasti kokonaisvaltaisuus. Kokonais-

valtainen kokemus koostuu aina useista eri asioista. Sternin (1985) mukaan lapsi elää var-

haiskuukausinaan ikään kuin abstraktin taiteen maailmassa. Pienten lasten aistit ovat her-

kempiä, aktiivisempia ja vahvempia kuin myöhemmissä elämän vaiheissa.  Tällä perustella 

kuvataiteellista toimintaa tulisi ajatella hyvin kokonaisvaltaisena, jossa yhdistyvät paitsi 
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visuaalisuus, myös kuulo-, haju-, maku- ja tuntoaistimukset. Lapsen ensimmäisiä moniais-

tisia kokemuksia voidaan pitää taiteellisina peruskokemuksina, joiden hän rakentaa myö-

hemmät taidemieltymyksensä ja kulttuuriset arvostuksensa. (Puurula, 2000, s. 85-95; Ru-

sanen & Torkki, 2000, s. 43-44; Rusanen, et al. 2014, s. 28-29; Dewey, 2010, s. 32-33; 

Stern, 1985, s. 154-159.) 

Sternin (1985, s. 51) termi amodaalisuus kuvaa tätä lapsen varhaista kokemistapaa. Amo-

daalisuudella tarkoitetaan sitä, että lapsen kokemuksessa nähty maailma on sama kuin 

kuultu tai tunnettu. Lapsi ei kykene vielä erottelemaan ääniä, kosketuksia tai esineitä, vaan 

yhdistää ne mielessään yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa on muotoja, kuvioita ja tuntemuk-

sia. Lapsi pelkistää saamansa aistiärsykkeet yhdeksi kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi. 

Amodaalisuus ja aistien yhteys muodostavat taiteiden ja lapsen toiminnan ymmärtämisen 

perustan. Erityisesti pienellä lapsella aistien merkitys kokemuksen muodostamisessa ko-

rostuu.  

Kuvataidekasvatuksen ajatus perustuu kokemuksien antamiseen lapsille ja näillä kokemuk-

silla tarkoitetaan lapsen tarkkaavaista ja aktiivista kanssakäymistä maailman kanssa. Tä-

män vuorovaikutteisen havaintoprosessin kautta lapset saavat itselleen esteettisiä koke-

muksia. Kokemukseen uppoutuminen on esteettiselle kokemukselle tyypillistä, se on täy-

dellistä sitoutumista johonkin tilanteeseen, omaneuvoista ja spontaania. Lapsen taideko-

kemukset voivat olla hyvinkin intensiivisiä ja niihin liittyy emootioita. Kaikki lapsen tie-

toiset kokemukset ovat laadultaan mielikuvituksekkaita, samoin kuin esteettiset kokemuk-

set. Mielikuvitus on väylä, jonka kautta koetut merkitykset muotoutuvat kokemuksiksi. 

Mielikuvitus on vanhan ja uuden tiedon yhteensovittamista. (Dewey, 2010, s. 30, 42-44, 

329, 338.) Mielikuvitus ja esteettiset kokemukset ovat erityisesti kuvataidekasvatuksen 

kannalta merkittäviä käsitteitä. 

Esteettisyyden käsite jakaa mielipiteitä. Joidenkin teorioiden mielestä estetiikka liittyy pel-

kästään taiteisiin, kun toiset teoriat korostavat arjen estetiikan merkitystä. Tässä tutkimuk-

sessa painotan arjen estetiikan näkökulmaa eli korostan esteettisen kokemuksen olevan 

enemmän kuin vakiintuneeseen taidekäsitykseen liittyvä elämys. Esteettisyys on osa ihmi-

senä olemista. Estetiikka liittyy luonnon ja ihmiskehon arvostamiseen, mutta estetiikkaa on 

kaikkialla: rituaaleissa, juhlissa, ilotulituksissa, kulttuurissa ja esineissä. Esteettisyys liittyy 

näkemiimme asioihin, kokemiimme tapahtumiin ja elämän rikastumiseen näiden koke-

muksien kautta. Arjen estetiikkaan liittyy moniaistisuus. Arjen kokemuksiin kuuluvat 



20  

 

  

olennaisena osana hajut, maut, äänet, kosketukset ja näköaistimukset. (Saito, 2007, s. 58-

69; Naukkarinen, 2011, s. 24-26, 38; Shusterman, 1997, s. 38.) Jo pieni lapsi löytää este-

tiikkaa itsenäisesti tuoksuista, mauista, tuntemuksista ja väreistä, joita hän kohtaa (Moore, 

2008, s. 230). 

Elämyksellisyys käsitteenä viittaa siihen, että lapsi saa itselleen merkityksellisiä kokemuk-

sia ja tuntemuksia kuvataiteellisesta toiminnasta. Elämys on voimakas, vahva, intensiivi-

nen ja erikoinen. Elämys voidaankin määritellä itse koetuksi, kestäväksi ja merkitykselli-

seksi kokemukseksi, johon liittyy ihmettely. Elämyksellisyys on esteettisten eli miellyttä-

vien, kiinnostavien ja palkitsevien kokemusten metsästämistä. (Väyrynen, 2008, s. 322-

324; Naukkarinen, 2011, s. 84.) Elämyksellisyys voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen. 

On tunteisiin, edistyksen kokemukseen, kehollisuuteen ja osallisuuteen liittyvää elämyksel-

lisyyttä (Ahola, 2007, s. 139). Kuvataidekasvatukseen liittyvät vahvasti kaikki neljä elä-

myksellisyyden osa-aluetta. Tunteet liittyvät kuvataideprosessiin, sillä lapsi käy läpi tuntei-

taan prosessin aikana ja sen jälkeen. Edistystä lapsi kokee harjoitellessaan ja kasvaessaan. 

Edistys näkyy lapsen kuvallisen kehityksen etenemisenä ja onnistumisen kokemuksina. 

Pienen lapsen kuvataidekasvatus on luonteeltaan hyvin kehollista, joten tämä elämykselli-

syyden ulottuvuus toteutuu jatkuvassa toiminnassa. Laadukkaassa kuvataidekasvatuksessa 

lapselle annetaan mahdollisuus osallisuuteen eli mahdollisuuteen vaikuttaa itseään koske-

viin asioihin. 

Alle kolmevuotiaiden kuvataiteellisen tekemiseen liittyvät vahvasti kokemukset, estetiikka 

ja elämykset. Pienen lapsen tuottamia kuvia leimaa intensiivisyys ja hetkellisyys. Toiminta 

on konkreettista, prosessia korostavaa, tutkivaa ja aistimuksia painottavaa. Pienten lasten 

kokemuksellista kuvataidekasvatusta kuvaa värikylpy-pedagogiikka. Sen perustavanlaatui-

sena ajatuksena on, että visuaalinen itseilmaisu on lapselle mielekästä ja se tuottaa hänelle 

mielihyvää. Värikylvyn ideana onkin, että lapsen kanssa lähdetään liikkeelle värien ja va-

lon kokemisesta, havainnoista jaa tunnustelusta, siitä edetään pikkuhiljaa lapsen tuotta-

maan visuaaliseen ilmaisuun erilaisten materiaalien, värien ja maalausaineiden tutkimusten 

kautta. Toiminnassa korostuvat värien ja materiaalien moniaistinen kokemuksellisuus, 

elämyksellisyys, vuorovaikutuksellinen työskentely, hetkessä oleminen ja toimijalähtöi-

syys. Tavoitteena toiminnassa ei ole kuvan tekeminen tai kuvallisen ilmaisun kehittäminen, 

vaan maailman ihailu sellaisena kuin se on, ilo ja nautinnon kokemukset. (Setälä, 2011b, s. 

14-15; Rusanen & Torkki, 2000, s. 45.) 
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3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Teoriatietojen pohjalta lähdin selvittämään miten tiimit käsittävät pienten lasten kuvataide-

kasvatuksen ilmiön. Tiimeillä tarkoitan tässä yhteydessä kahden tai kolmen varhaiskasvat-

tajan ryhmää, joka on vastuussa yhdestä lapsiryhmästä päiväkodissa. Erityisenä kiinnos-

tuksen kohteena minulla oli minkälaisia periaatteita tiimeillä on toimintansa taustalla. Mi-

nua kiinnosti mistä eri osa-alueista kuvataidekasvatus heidän käsityksissään koostuu ja 

mitkä näistä osa-alueista toistuvat tai nousevat erityisen tärkeiksi. Jätin kysymykset hyvin 

avoimiksi, jottei kysymyksen asettelu johdattelisi haastatteluja liikaa, vaan saisin esiin tii-

mien todelliset käsitykset kuvataidekasvatuksesta. 

Tutkimuskysymykset: 

1. Minkälaisia käsityksiä tiimeillä on alle kolmevuotiaiden kuvataidekasvatuksesta? 

2. Miten tiimien käsitykset heijastuvat lasten kuvataiteellisiin tuotoksiin? 
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4 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni toteutuksen kannalta tärkeitä metodologisia kysymyk-

siä. Luvussa 4.1 avaan fenomenografisen tutkimusotteen luonnetta. Luku 4.2 keskittyy 

haastatteluun aineistonkeruumenetelmänä. Lopuksi avaan tutkimusprosessin etenemistä 

tarkemmin luvussa 4.3. 

4.1 Fenomenografinen tutkimusote 

Fenomenografinen tutkimus kuuluu laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen piiriin. Laa-

dullinen tutkimus ei ole yksi yhtenäinen tutkimusperinne, vaan siihen kuuluu useita huo-

mattavasti toisistaan poikkeavia perinteitä. Laadullisessa tutkimuksen toteutuksessa ei ole 

tarkkoja ohjeita joita noudattaa, vaan jokaisesta tutkimuksesta tulee yksilöllinen. Tutkimus 

ei etene tietyn kaavan mukaan, vaan on jatkuva prosessi, jossa voidaan lähteä liikkeelle 

vaikka aineistosta. Laadullinen tutkimus on empiiristä eli käytäntöön pohjaavaa. Analyy-

sissä on kyse empiirisestä analyysistä ja sen tavasta tarkastella aineistoa. Laadullisessa 

tutkimuksessa aineiston avulla on perinteisesti pyritty joko selittämään tai ymmärtämään 

jotain ilmiötä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 22, 28, 134; Lichtman, 2013, s. 5, 17-18, 23-

24.) 

Laadullista tutkimusta ei arvioida validiteetin ja reliabiliteetin käsitteillä, sillä ne eivät pal-

vele laadullisen tutkimuksen tarpeita. Määrällinen tutkimus pohjaa hypoteesien testauk-

seen, syy-seuraussuhteisiin ja tilastollisiin analyyseihin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

ihanteena on ilmiön ainutlaatuisuuden ja merkityksien ymmärtäminen ja tulkinta. Laadulli-

sessa tutkimuksessa korostetaan jokaisen näkökulman tärkeyttä, ja ajatellaan, että yksittäi-

nen mielipide voi kertoa ilmiöstä laajemmin. Haastattelujen määrän sijaan korostetaankin 

niiden laatua ja syvyyttä. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan ajatellaan olevan aina tut-

kimustyökalu, joka suodattaa aineistoa omien lähtökohtiensa pohjalta. Tutkijan tehtävänä 

on tuoda esiin läpinäkyvästi moninaisuutta aineistosta.. Tutkimusympäristöä pyritään ha-

vainnoimaan mahdollisimman luonnollisessa tilassa, eikä keinotekoisia tutkimustilanteita 

haluta järjestää. (Lichtman, 2013, s. 6-7, 19, 20-21; Tuomi & Sarajärvi. 2009, s. 136; Joki-

kokko & Uitto, 2016.) 

Ihmiskäsitys fenomenografian taustalla on hyvin sosiokonstruktivistinen. Tällä tarkoite-

taan, että ihminen on intentionaalinen olento eli autonominen subjekti, joka itse aktiivisesti 
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rakentaa kuvaa maailmasta. Kaikki kokemukset ovat oppimistilanteita, joissa ihminen kä-

sittelee ja selittää itselleen kokemuksen ja muodostaa siitä itselleen järkevän ajatusraken-

nelman. Fenomenografinen tutkimus lähtee siitä olettamuksesta, että ihminen on tietoinen 

olento, joka rakentaa itselleen käsityksiä ilmiöistä ja osaa kielen avulla ilmaista käsityksi-

ään tietoisesti. Oppimiskäsitys fenomenografian taustalla on kognitiivinen. (Ahonen, 1994, 

s. 122-123.) 

Fenomenografian kehitti Martonin johtama koulutusta tutkiva työryhmä Ruotsissa 1980-

luvun alussa, joten tutkimusmetodina fenomenografia on suhteellisen uusi. Fenomenogra-

fian erottaa muista käsitetutkimuksista erityisesti sen kiinnostus käsitysten sisällöllisiin 

eroihin. Käsitys käsitteenä on monitulkintainen. Voidaan ajatella, että käsitys on kokemuk-

sen ja ajattelun kautta rakennettu kuvaus jostakin ilmiöstä. Kokemus on tapa, jolla henkilö 

on kokenut ilmiön. Käsitys voidaan nähdä konstruktiona, jonka avulla ihminen jäsentää 

ilmiöön liittyvää uutta informaatiota. Käsitykset ovat kehittyviä tietorakenteita. (Ahonen, 

1994, s. 114, 116-117, 132; Niikko, 2003, s. 18; Marton, 1981.) 

Kun pyritään ymmärtämään haastateltavan käsityksiä, tulee huomioida laajemmin hänen 

elämänpiirinsä ja taustansa josta käsitykset kumpuavat. Tutkimuksessa pyritään ymmärtä-

mään osallistujien historiallisia ja kulttuurisia taustoja. Tämä johtuu siitä, ettei käsityksiä 

voida irrottaa kontekstista. Tutkija itse huomioi kuinka hänen käsityksensä ovat syntyneet 

hänen omasta henkilökohtaisesta historiastaan. Tutkija tekee tulkinnan omien ennakkokäsi-

tyksiensä varassa, siksi omat ennakkokäsitykset tulee huomioida ja yrittää olla objektiivi-

nen, kun yritetään tulkita toisten käsityksiä ilmiöstä. (Creswell, 2013, s. 25; Sherman & 

Webb, 1988, s. 5-6.) Kuten Niikko (2003, s. 31) kuvaa, fenomenografinen tutkija on oppi-

ja, joka pyrkii ymmärtämään haastateltavien käsityksiä ja kokemuksia siinä maailmassa ja 

tilanteessa, jossa tutkittavat elävät. Omat ennakkokäsitykseni avasin luvussa 2.1. 

Fenomenografian nimi muodostuu sanoista ”ilmiö” ja ”kuvata” eli fenomenografiassa tut-

kimuksen pohjalla ovat arkipäivän ilmiöitä koskevat käsitykset sekä erilaiset tavat ymmär-

tää niitä. Tavoitteena on ymmärtää maailmaa niin kuin se havaitaan, eikä niin kuin se on. 

(Huusko & Paloniemi, 2006, s. 162-163; Ahonen, 1994, s. 114, 117.) Fenomenografiassa 

käsitykset ovat merkityksenantoprosesseja. Ne ovat merkitykseltään mielipidettä syvempiä 

ja laajempia. Käsitys voidaan nähdä ymmärryksenä tietystä ilmiöstä. Fenomenografiassa 

käsitys pyritään näkemään toisen asteen näkökulmasta. (Häkkinen, 1996, s. 23; Gröhn, 

1993, s. 12.) On olemassa rajattu määrä erilaisia tapoja, miten ihmiset käsittävät tiettyä 
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ilmiötä, mutta käsitykset voivat poiketa hyvinkin paljon toisistaan ja ne voivat muuttua 

nopeastikin. Tutkimuksen kautta pyritään löytämään ja kuvaamaan tätä käsitysten erilai-

suutta, yleistämään ja hierarkisoimaan löytyneitä käsityksiä. Fenomenografiassa ei niin-

kään etsitä syitä tai seurauksia käsityksille. (Marton, 1988, s. 144-145; Metsämuuronen, 

2008, s. 34-35; Ahonen, 1994, s. 126; Alanko, 2016; Niikko, 2003, s. 23.) Fenomenografi-

nen tutkimus sopii erinomaisesti tähän tutkimukseen, sillä tutkin ilmiötä varhaiskasvattaji-

en käsityksien näkökulmasta. Seuraavaksi avaan ryhmäteemahaastattelua aineistonkeruu-

menetelmänä. 

4.2 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Valitsin tutkimukseni aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelun, sillä koin, että se 

aineistonkeruumenetelmistä parhaiten antaa kuvaa ihmisten käsityksistä. Strukturoitu haas-

tattelu rajaisi liikaa haastateltavien ajatuksia ja avoin haastattelu voisi lähteä liian laajalle 

siitä mitä pyrin tutkimaan. Tutkimuksessani tuon koko tiimin käsitykset näkyviin. Päivä-

kodissa työtä tehdään useamman varhaiskasvattajan ryhmissä ja tästä seuraa, etteivät yksi-

lön mielipiteet välttämättä ole niin merkityksellisiä toiminnan kannalta kuin ryhmässä so-

vitut periaatteet. Haastattelutilanne voi olla haastateltaville helpompi, kun he saavat tukea 

muista tiimin jäsenistä. Perustelen ryhmähaastattelua tiimin oman ammatillisuuden kehit-

tämisen kannalta. Kun yhdessä pohditaan omia toimintaperiaatteita ja arvoja, niin rakenne-

taan samalla tiimin toimintakulttuuria. Parhaimmillaan tiimi voi saada tästä tutkimuksesta 

vahvistusta ja uusia näkökulmia omaan ammatillisuuteensa, sekä pysähtyä hetkeksi pohti-

maan toimintaperiaatteitaan kiireisen arjen keskellä. Näistä syistä aineistonkeruumenetel-

mäkseni jalostui ryhmissä tehtävä teemahaastattelu eli ”ryhmäteemahaastattelu”. 

Haastattelun ajatellaan olevan yksi tiedonhankinnan perusmuoto, ja se onkin yksi käyte-

tyimmistä tiedonhankinnan menetelmistä. Haastattelu on hyvin joustava menetelmä, joka 

soveltuu monenlaisiin tarkoituksiin. Sen avulla voidaan kerätä syvällistä tietoa ja sitä voi-

daan käyttää lähes missä vain. Kun halutaan kuulla ihmisten mielipiteitä, käsityksiä, usko-

muksia tai halutaan ymmärtää ihmisen toimintaa, on luonnollista keskustella heidän kans-

saan. Haastattelu on luonnollinen keskustelunomainen tilanne, jolla on tarkoitus: se tähtää 

informaation keräämiseen ja on ennalta suunniteltua päämäärähakuista toimintaa. Haastat-

telutilanteessa haastateltava nähdään subjektina, hän saa tuoda tutkittavaan asiaan liittyviä 

mielipiteitään ja käsityksiään esille vapaasti, hän on aktiivinen ja merkityksiä luova osa-
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puoli. (Hirsjärvi & Hurme, 2009, s. 11-12, 34-35, 42.) Haastattelussa tutkijan suhdetta tut-

kittaviin ei voida erottaa, sillä se on henkilökohtainen. Tutkija on kiinteästi osana aineistoa, 

vaikka pyrkisikin objektiivisuuteen ja hänen vuorovaikutuksellinen roolinsa on olennainen 

tutkimuksen kannalta. (Patton, 1990, s. 353, 482.)  

Puolistrukturoituihin haastatteluihin, kuten teemahaastatteluihin kuuluu, että jotkin haastat-

telun näkökulmat on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia ja siksi haastattelu elää tilanteen mu-

kaan. Teemahaastattelulle olennaista on, että haastattelu kohdistuu tiettyihin tutkimuksen 

kannalta relevantteihin teemoihin. Kaikkiin yksilön kokemuksiin, tuntemuksiin, ajatuksiin 

ja uskomuksiin voidaan päästä sisään tällä menetelmällä. (Hirsjärvi & Hurme, 2009, s. 47-

48.) Fenomenografisessa tutkimuksessa autenttisen tiedon takaamiseksi on erittäin tärkeää, 

että kysymykset ovat mahdollisimman avoimia. (Marton, 1988, s. 154). Omissa haastatte-

luissani siirryin hieman teemahaastattelusta strukturoidumpaan suuntaan antamalla teemat 

valmiiksi pohdittaviksi haastateltaville. Tähän ratkaisuun vaikutti haastattelutilanteen ly-

hyys eli tiimeillä on vaikea irrottautua ryhmän toiminnasta edes tunniksi. Yritin saada no-

peutettua haastatteluprosessia ja virittää haastateltavia teeman ympärille niin, että haastat-

telutilanteessa on helpompi pysyä varsinaisessa tutkimusaiheessa. Vaikka teemat oli nume-

roitu valmiiksi, ei ollut tarkoitus edetä haastattelurungon mukaan, vaan siirtyä teemasta 

toiseen niin kuin ne luontevasti keskustelun mukana vaihtuvat. Teemoja, joista haastatte-

luissa keskusteltiin olivat kuvataidekasvatus arjessa, tärkeät asiat toiminnassa, kuvataide-

kasvatuksen määrä, kuvataidekasvatuksen merkityksellisyys lapselle, aikuisen rooli sekä 

asiat joita ei vielä oltu kokeiltu. Tarkemmin teemat löytyvät liitteestä 1. 

Ryhmähaastattelun voi toteuttaa keskusteluna, joka on melko vapaamuotoinen, kuten itse 

tein. Haastateltavat kommentoivat asioita spontaanisti ja tuottavat yhdessä tietoa ilmiöstä. 

Ryhmähaastattelussa haastattelijan tulee puhua useille haastateltaville yhtä aikaa, mutta 

lisäksi esittää välikysymyksiä yksittäisille haastateltaville. Haastattelijan rooli poikkeaa 

yksilöhaastattelusta siten, että tavoitteena on keskustelun aikaansaaminen, sen ylläpitämi-

nen ja helpottaminen, eikä niinkään varsinainen haastatteleminen tai itse keskusteluun 

osallistuminen. Tarkoituksena olisi, että keskustelu pysyy ennalta valituissa teemoissa ja 

jokainen pääsee osallistumaan keskusteluun ilman muiden osallistujien dominointia. Ryh-

mähaastattelun merkitys tutkimukselle on erityinen silloin kun halutaan selvittää ryhmän 

yhteinen kanta johonkin asiaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2009, s. 61-63; Valtonen, 2005, s. 

223.) Ryhmähaastattelu oli minulle selkeä valinta, sillä ryhmät joita haastattelin, ovat jo 
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valmiiksi tiiviitä ja olleet vuorovaikutuksessa keskenään. Tavoitteenani oli saada selville 

nimenomaan tiimin käsitykset kuvataidekasvatuksesta. 

Haastattelija muistuttaa, että keskustelu nauhoitetaan, mutta tietoja käsitellään luottamuk-

sellisesti. Tunnelmaa ei tarvinnut näissä haastatteluissa keventää, sillä haastattelun kohtee-

na oli tiimejä, jossa kaikki tunsivat toisensa. Riitti, että haastattelijana loin omalla olemuk-

sellani ja sanavalinnoillani kepeän ja epävirallisen oloisen ilmapiirin, missä ideat ja ajatuk-

set pääsivät paremmin esiin. (Valtonen, 2006, s. 223.) 

Jos haastateltavalle antaa liikaa tietoa tutkimuksen tavoitteista tai menettelytavoista ennen 

haastattelua, voi tieto vinouttaa tuloksia tai muuttaa haastateltavan käyttäytymistä. Onkin 

vaikea antaa ohjetta siitä, missä on raja liian informaation ja todella tärkeän tiedon välillä. 

Haastateltavan pitää kuitenkin olla antanut suostumuksensa haastatteluun asianmukaisen ja 

riittävän informaation pohjalta. Haastateltavalla on oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallis-

tumisesta missä tahansa vaiheessa tutkimusta. (Homan, 1991, s. 69.) Tutkimuksessani esi-

tin etukäteen haastateltaville tiedon tutkimuksen teemoista, työotsikon sekä käytäntöön 

liittyviä seikkoja. Päiväkodin johtajalle välitin tutkimussuunnitelman. 

4.3 Prosessin eteneminen 

Tutkimusprosessini alkoi siitä, kun huomasin miten erilaisia käsityksiä pienten lasten ku-

vataidekasvatuksesta on olemassa. Lähdin ottamaan selvää näistä käsityksistä ja niiden 

variaatioista. Ilmiön rajaaminen tarkastelun kohteeksi onkin fenomenografisen tutkimuk-

sen ensimmäinen vaihe (Uljens, 1989, s. 11). Seuraavaksi perehdyin tutkimustietoon ja 

valmistauduin haastatteluihin perehtymällä teemahaastattelun teoriaan.  

Aineiston hankinnan aloitin miettimällä minkälaista tietoa tarvitsen tutkimukseeni. Lopulta 

päädyin siihen, että tiimin kollektiivinen tieto toiminnan toteuttamisesta ja suunnittelusta 

toimii hyvin tutkimustani ajatellen. Niinpä lähdin ottamaan ensin yhteyttä päiväkodin joh-

tajiin, joilta kysyin voisiko heidän päiväkodissaan toteuttaa pro gradu haastattelua. Kun 

sain johtajalta suostumuksen otin yhteyttä ryhmiin. 

Kolme ensimmäistä ryhmää, jotka olivat halukkaita osallistumaan tutkimukseen, olivat 

kaikki osa samaa päiväkotiyksikköä. Koin, ettei haittaa vaikka luultavasti yksikön yhteiset 

toimintatavat ja arvot näkyvätkin tuloksissa yhdistävänä tekijänä. Sovin suoraan tiimien 

kanssa haastatteluajat joulukuulle 2015. Lupa-asiat hoidin kuntoon sekä johtajan että kaik-
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kien haastateltavien kanssa. Lisäksi pyysin luvan tutkimuksen tekemiseen Oulun kaupun-

gilta. Lähetin teemahaastattelulomakkeet etukäteen pohdittavaksi tiimeille. 

Haastattelujen sopimisessa ja järjestämisessä näkyi työn hektisyys ja joustavuus. Yksi 

haastatteluista jouduttiin siirtämään sairastumistapauksen vuoksi yli kuukaudella. Toisessa 

haastattelussa kaikki tiimin jäsenet eivät pystyneet irtautumaan lapsiryhmästä, mutta teim-

me haastattelun kuitenkin kahden tiimin jäsenen kanssa. Haastatteluaika oli hyvin rajattu, 

pelkästään tietyt päivät olivat sellaisia jolloin varhaiskasvattajilla oli mahdollisuus osallis-

tua tutkimukseen. Aikaa haastattelulle pystyttiin varaamaan noin puoli tuntia lasten nuk-

kumisen aikaan. Haastattelujeni pituudet olivatkin 26 min, 30 min ja 30 min. Haastattelu-

jen yhteydessä keräsin paperille tiedot haastateltavien tutkinnoista, työvuosista varhaiskas-

vatuksen parissa sekä erityisistä kuvataiteen opinnoista. 

Tiimistä 1 haastatteluun pääsivät osallistumaan kaikki tiimin jäsenet. Tiimiin kuului lasten-

tarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Tiimi oli toisilleen tuttu ja rento, heillä oli selvästi 

samat ajatukset toimintansa taustalla. Kaikki tiimin jäsenet olivat jo pitkään työelämässä 

olleita, ja heidän ammatti-identiteettinsä olivat selvästi hyvin pitkälle kehittyneitä. Kaikki 

täydensivät toisiaan haastattelutilanteessa, eikä kukaan jäänyt ulkopuoliseksi, eikä do-

minoinut keskustelua. Pysyimme aiheessa ja soljuimme luontevasti aihepiiristä toiseen. 

Teemakysymyksiä ei tarvittu lukea suoraan paperista, sillä kaikki teemat tulivat luontevasti 

keskustelun lomassa omin sanoin. Haastattelutilanteessa huomasi, että lastentarhanopettaja 

otti ohjat käsiinsä, jonka jälkeen lastenhoitajat täydensivät vastauksia ja antoivat käytännön 

esimerkkejä. Lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu näkyi, mutta kaikki tiimissä pääsi-

vät osallistumaan tasapuolisesti. 

Tiimissä 2 haastatteluun pystyi osallistumaan kaksi kolmesta tiimin jäsenestä, haastatte-

luun osallistuivat lastentarhanopettaja sekä lastenhoitaja. Haastattelutilanteessa näin, että 

molemmilla tiimin jäsenillä oli yhtenäinen ajatusmaailma ja pitkä yhteinen historia toimin-

nan toteuttamisesta. Haastattelutilanne näyttäytyi keskustelunomaisena vuoropuheluna, 

jossa molemmilla työntekijöillä oli yhtä paljon sanottavaa sekä samanlaisia toisiaan täy-

dentäviä ajatuksia. Tässä tiimissä oltiin sitä mieltä, että on välillä erittäin hyvä pysähtyä 

kiireisen arjen keskellä miettimään periaatteita toiminnan taustalla, he saivat tästä haastat-

telusta itselleen ammatti-identiteetin kehittämisen hetken. 

Tiimi 3 koostui kahdesta varhaiskasvattajasta, lastentarhanopettajasta sekä lastenhoitajasta. 

Haastattelussa huomasin, että haastateltavien käsitykset olivat yhtenäiset, mutta lastentar-
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hanopettajalla oli mielipiteidensä taustalla syvemmät ja tarkemmin pohditut periaatteet. 

Haastateltavat olivat samaa mieltä, mutta lastentarhanopettaja osasi perustella paremmin 

miksi ajattelee niin kuin ajattelee, lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu näkyi tässä 

tilanteessa. Haastattelu eteni rennoissa merkeissä kahvipöytäkeskustelun omaisesti ja hyppi 

luontevasti aiheesta toiseen teeman sisällä.  

Triangulaatio on useiden eri tiedonlähteiden tai tiedonkeruutapojen käyttämistä tutkimuk-

sen tarkkuuden parantamiseksi. (Creswell, 2008, s. 252.) Triangulaatiota toin aineistoon 

ottamalla tutkimukseeni mukaan haastattelujen lisäksi muutakin aineistoa. Otin jokaisesta 

ryhmästä kuvia lasten valmiista kuvataiteen töistä. Minua kiinnosti missä määrin haastatte-

lussa esiintyvät käsitykset ovat niin vahvoja, että ne näkyvät käytännön töissä ja tuotoksis-

sa? 

Fenomenografinen tutkimusprosessi etenee haastattelujen jälkeen Uljensin (1989, s. 11) 

mukaan, niin että haastattelut litteroidaan ja litteroitu teksti analysoidaan. Analyysistä 

muodostetaan kuvauskategoria, joka on jo sinänsä tutkimustulos. Tutkimukseni tavoitteena 

on paljastaa toimintaa ja ilmiötä ohjaavia merkitysstruktuureja, ja näin päästä syvemmälle 

kuin pelkästään laadulliseen aineiston kuvailuun. Aineiston avulla voidaan löytää uusia 

näkökulmia kuvattuun ilmiöön. (Eskola, 2015, s. 188). Seuraavaksi kuvaan kerätyn aineis-

ton analyysiprosessia. 
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5 ANALYYSI 

Analyysini on aineistolähtöistä. Eskolan (2015, s. 189) mukaan tällöin teorialuku (luku 2) 

koostuu sekalaisista erilaisista aiheeseen liittyvistä teorioista, aikaisemmista tutkimuksista 

ja käsitteiden määrittelystä. Rakensin teoreettisen viitekehyksen tukemaan analyysini ym-

märtämistä. Varsinaisessa analyysissäni teen tulkinnat kuitenkin aineiston pohjalta. Tutki-

muksessani lähden liikkeelle aineistolähtöisesti, mutta perustelen tulkintojani monilla eri 

teorioilla. 

Tutkimuksessani käytän fenomenografista analyysiä eli haen aineistosta merkityksiä, joita 

luokittelen kategorioihin. Kategoriat ovat fenomenografisen analyysin perusta, koska kate-

gorisen systeemin nähdään parhaiten kuvaavan ihmisten ajatusrakennelmia. Tutkija pyrkii 

kategorisoimalla löytämään ja luokittelemaan uniikkeja käsityksiä tietystä ilmiöstä. Tutki-

muksessa merkitykset koostuvat analyysiyksiköistä, kuten sanoista tai ilmauksista. Katego-

riat koostuvat merkityksistä, jotka yhdistyvät yhteisen idean alle merkitysjoukoksi. Pikku-

hiljaa merkitysyksiköistä edetään yhdistelmäkategorioihin ja näistä vielä abstraktimpiin 

kategorioihin. Tavoitteena on luoda niin sanottu kuvauskategoriajärjestelmä eli teoria tut-

kittavasta ilmiöstä. (Creswell, 2013, s. 186; Marton, 1988, s. 147-148; Ahonen, 1994 s. 

115; Huusko & Paloniemi, 2006, s. 168-169; Niikko, 2003, s. 33.) Fenomenografinen ana-

lyysi on muodoltaan melko vapaa, ja siitä syystä analyysin tekemisestä onkin erilaisia käy-

tänteitä ja variaatioita. Kaikkia näitä variaatioita yhdistää fenomenografinen tausta-ajatus, 

mutta käytännön toteutus vaihtelee huomattavasti. (Bowden, 1994, s. 2-3.) 

Fenomenografisessa analyysissä huomio kiinnittyy ilmauksiin, ei niitä esittäneisiin haasta-

teltaviin. Ei ole merkityksellistä ovatko kaikki ilmaukset samalta tutkimukseen osallistujal-

ta, vai eivät. Kiinnostuksen kohteena ovat merkitykset, ja rajat tutkittavien välillä ovat häi-

lyvät. (Niikko, 2003, s. 33.) Erittelen tutkimuksessani suorat sitaatit tiettyjen henkilöiden 

sanomiksi. En kuitenkaan taulukoi yksilöiden tai tiimien käsityksiä sen mukaan kuinka 

moni oli samaa mieltä, sillä se ei ole tutkimukseni kannalta merkityksellistä. 

Kun aineisto oli kerätty, lähti tutkimusaineiston prosessointi liikkeelle sen litteroinnista. 

Eskolan (2015, s. 186) mukaan on tärkeää lähteä heti litteroinnin yhteydessä tutustumaan 

sisältöön, sillä silloin siihen pääsee eri tavalla kiinni kuin haastattelua suorittaessa. Kun 

tutustuin aineistoon, alkoi sieltä löytyä paljon merkityksiä ja merkitysrakenteita kuin itses-

tään. Moilanen ja Räihä (2015, s. 52-53) kuvaavat merkitysrakenteiden monimutkaisuutta. 
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He sanovat, etteivät merkitykset ole ihan yksinkertaisia, sillä ne ovat osittain tiedostettuja 

ja osittain tiedostamattomia.  Vaikka yksittäiset merkitykset olisivat tiedostettuja, saattaa 

niiden välinen yhteys olla vaikea hahmottaa. Merkitysten tulkinnassa on tavoitteena selvit-

tää koko merkitysverkko eikä pelkkiä yksittäisiä merkityksiä. Tämä tekee merkityksien 

tutkimisesta mielenkiintoista, mutta haastavaa. Tässä tutkimuksessa merkitykset toimivat 

perustavanlaatuisina yksikköinä, joiden pohjalta lähdetään muodostamaan merkityskatego-

rioita, joista pyritään muodostamaan laajempia käsityksiä ilmiöstä. Tulkinnassa näkyvät 

aineistosta nousseet sekä tiedostamattomat että tiedostetut käsitykset, jotka voidaan sijoit-

taa merkityskategorioihin. 

Litteroinnin aikana nostin, toistuvia ja selkeitä merkityksiä aineistosta ja kirjasin ne itselle-

ni ylös jatkoanalysointia varten. Kun aineisto oli litteroitu, oli sieltä noussut suuri määrä 

merkityksellisiä ilmaisuja. Tutkimuksessani merkitykselliset ilmaisut olivat useamman 

sanan tai virkkeen kokonaisuuksia, joskus jopa kokonaisia puheenvuoroja. Seuraavaksi 

luokittelin ilmauksia kokonaisuuksiksi omien tulkintojeni pohjalta. Ahosen (1994, s. 115) 

mukaan tutkija tulkitsee ilmauksia oman asiantuntemuksensa ja tutkimuksen kontekstin 

pohjalta. Tulkinnoistani seurasi, että merkityksellisistä ilmauksista muodostui merkityksiä. 

Nämä merkitykset yhdistyivät vertailun ja luokittelun perusteella merkitysjoukoiksi eli 

kategorioiksi. Liitteessä 4 kuvaan tarkemmin esimerkkinä Elämyksellisyys -kategorian 

syntymistä ja muodostumista. Koska tutkijan omat tulkinnat ohjaavat fenomenografisen 

analyysin muodostumista, pyrin lisäämään tutkimukseni luotettavuutta runsailla aineisto-

esimerkeillä, jotka kuuluvat fenomenografisen tutkimuksen luonteeseen (Marton, 1988, s. 

155). Seuraava kuvio kuvaa aineiston analyysin muodostumista kategoriajärjestelmäksi. 
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KUVIO 2. Aineiston analyysi ja luokittelu kategorioihin 

Fenomenografisessa analyysissä kategorioita ei ole suunniteltu etukäteen, vaan ne nousevat 

suoraan aineistosta. Merkityksien muodostaminen tapahtuu tuomalla sitaatteja yhteen otsi-

kon alle ja vertailemalla niitä niitä yhä uudestaan. Prosessi on työläs, jatkuvasti muuttuva 

ja aikaa vievä. Toimivien kategorioiden muodostaminen vaatii tutkijalta jatkuvaa uudelleen 

järjestelyä ja määrittelyä. Lopulta käsitykset asettuvat kategorioihin mielekkäästi, ilman 

päällekkäisyyksiä. Voidaan kuitenkin ajatella, ettei analyysi koskaan ole täysin valmis. 

Tutkijan täytyy jossakin vaiheessa päättää, analyysin olevan tarpeeksi kuvaava. (Marton, 

1988, s. 155; Corbin & Strauss, 2015, s. 67; Bowden, 1994, s. 10-11.) Kuviossa 2 näkyy 

kuinka analysoin oman aineistoni. Ensin yhdistin merkityksiä merkitysluokiksi. Kaikki 

merkitykset eivät mahtuneet tähän taulukkoon, joten merkitykset merkitysluokissa ovat 

esimerkkejä. Alakategoriat muodostuivat näiden merkitysluokkien pohjalta. Alakategoriat 

muodostavat yläkategorioita, jotka kuvaavat käsityksiä jo yleisemmällä tasolla. 

Yläkategorioita muodostui kolme. Aikuinen toiminnan mahdollistajana koostuu alakatego-

rioista, jotka kuvaavat kuinka aikuinen toteuttaa toimintaa käytännössä ja periaatteen tasol-

la. Lapsi aktiivisena toimijana –kategoria muodostuu kuvataidekasvatuksen merkitykselli-

syydestä lapselle ja kuvailee lapsen osallistuvaa roolia. Materiaalit ja tekniikat –kategoria 

kuvaa kuvataidekasvatusta menetelmänä eli se keskittyy lähinnä kuvataiteeseen itseensä, ei 
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niinkään ihmisiin, jotka sitä toteuttavat tai kokevat. Seuraavaksi lähden avaamaan kuviota 

2 ja esittelemään tutkimustuloksia kuvion mukaisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle. 

Kun puhun analyysissäni tiimeistä numeron kanssa, niin se tarkoittaa, että tietyllä tiimillä 

oli tällainen kokemus tai käsitys asiaan liittyen. Jos tiimiä ei ole numerolla mainittu, niin se 

tarkoittaa, että kaikilla tiimeillä oli yhteneväinen käsitys asiasta. Selkeyden vuoksi olen 

kursivoinut ja lihavoinut alakategoriat analyysistä. Analyysin kautta vastaan tutkimusky-

symyksiini, eli tuon esiin minkälaisia käsityksiä tiimeillä on alle kolmevuotiaiden kuvatai-

dekasvatuksesta sekä analysoin lasten kuvallisia tuotoksia tiimien käsityksien pohjalta. 

5.1 "Minusta on ihana teidän kanssa tehä" Aikuinen toiminnan mahdollistajana 

Tämä yläkategoria käsittelee aikuisen roolia kuvataidekasvatuksen toteuttamisessa. Aikui-

sen rooli korostuu erityisesti pienten lasten kuvataidekasvatuksessa, jossa toiminnan mah-

dollistaminen on aikuisen vastuulla. Kuvataidekasvatus ei ole askartelua (ks. 2.3), siksi on 

tärkeää, että toiminta on suunnitelmallista ja lapsilähtöistä: toiminnasta tulisi muodostua 

lapselle mielekäs jatkumo. Yhtenä suurena kokonaisuutena nousikin kuvataiteen integroi-

minen muuhun toimintaan eli projektityöskentely. Lisäksi korostettiin tiimityöskentelyn 

merkitystä, kasvatuskumppanuutta sekä omaa asennoitumista kuvataidekasvatuksen toteut-

tamiseen. Tiimien käsityksissä aikuisen tärkeimpänä tehtävänä nähdään lapsen tukeminen 

kuvataideprosessin aikana.  

Varhaiskasvattajan tehtävänä on vastata taiteellisesta, esteettisestä ja kulttuurisesta kasva-

tuksesta. Lastentarhaopettajan toimintaa taidekasvattajana haastavat useat tekijät. Ensinnä-

kin varhaiskasvatuksessa kuvataiteelle ei ole määritelty tavoitteita tai sisältökuvauksia. 

Tavoitteet on määritelty hyvin epämääräisesti ja väljästi: Varhaiskasvatuksessa taide toimii 

lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen välineenä ja lisäksi se toteuttaa kasvatuksen esteet-

tisiä tavoitteita. Toinen ongelma on se, että taidekasvattajalla voi olla puutteellinen sisältö-

tietous ja rajoittuneet kokemukset materiaalien käytöstä. Silloin opetus suuntautuu helposti 

pelkästään materiaalien ja tekniikoiden kokeiluun tai on pelkkää ajanvietettä, pientä puu-

hastelua. (Rusanen, 2007, s. 214-215; Ruokonen & Rusanen, 2009, s. 10.) On tärkeää tie-

dostaa, että lapsen oppimisprosessi tapahtuu ympäristön ja hoivan yhteisvaikutuksessa. 

Tarvitaan aikuinen, joka mahdollistaa virikkeellisen ympäristön ja hoivan. Pelkästään huo-

ne varustettuna materiaaleilla ja taidevälineillä ei innosta lasta taiteelliseen ilmaisuun. Ku-

vataidekasvatuksen toteutukseen kaivataan aikuisen osallisuutta ja omaa innostuneisuutta, 
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mikä on erittäin tärkeää pienten lasten taiteellisten tutkimusten kannalta. (Althouse, John-

son & Mitchell, 2003, s. 7.) Aikuisen sitoutuminen ja osallistuminen näkyvät laadukkaan 

toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

Kaikki tiimit kokivat hyväksi pedagogiseksi käytännöksi projektityöskentelyn. Projekti-

työskentelyn pohjana on ajatus siitä, että ”Ne (kuvataidehetket) ei oo semmosia yksittäisiä 

juttuja, vaan se liittyy aina niinku siihen laajempaan kokonaisuuteen” (2a). Projektityös-

kentelyn voidaan ajatella olevan pitkälle vietyä ja suunnitelmallista pedagogiikkaa, koska 

se mahdollistaa oppisisältöjen ja taideaineiden integraation mielekkääksi kokonaisuudeksi. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, s. 17) mukaan toiminnassa tulisi näkyä 

lapselle ominaiset tavat toimia eli liikkuminen, leikkiminen, tutkiminen ja taiteellinen ko-

keminen. Siihen tulisi yhdistää kaikki eri sisällölliset orientaatiot. Tiimi 2 kuvailee kuvaan 

2 liittyvän satumetsäprojektinsa kuvataiteellista prosessia näin: 

"No jos me alotettaan siitä syksystä, niin meillähän oli tämä projekti, satumetsän syksy ja 

se seinätaulu mikä meillä oli siinä huoneessa minkä näit, siihen tota on maalattu mustikoil-

la, oikeilla mustikoilla ja nämä ihan pienet maalasi sitten sillä mustikkapilttisosseella, mitä 

kaupasta ostettiin. Sitten...projektina oli tehdä puu siihen satumetsään ja siihen käytettiin 

luonnonmateriaaleja, mitä me oltiin kerätty metsäretkeltä aikasemmin ja sitten hän teki 

myös tuota syksyn lehtiä, kädellä painamalla ihan näitten pienten kanssa. Sitten siinä sa-

tumetsässä on nämä hahmot elikkä nallepuh, nasu ja kengu ja ne on tehty myöskin pien-

ryhmissä, jokainen pienryhmä oman hahmonsa. Siinä on maalattu ja liimattu ja siinä on 

myös eri materiaaleja, on kiviä ja sitte tämmöstä huopaa ja lankaa ja eri materiaaleihin 

tutustumista...No nii, nyttenku tuli se joulukuu niin tehtiin sitä lunta. Sitä tehtiin niinku 

töpsöttelemällä sormiväreillä" (2a) 
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KUVA 2. Satumetsä-projekti 

Tiimi 2 käytti kuvataidekasvatuksen pohjana yhtä suurta yhteistä teosta, jonka tekemiseen 

kaikki osallistuivat. Osan työstä lapset saivat tehdä seisaaltaan suoraan teokseen, jolloin he 

hahmottivat mitä olivat tekemässä ja mitä varten. Toisena vaihtoehtona on tehdä osia pöy-

dän ääressä ja liittää niitä myöhemmin valmiiseen työhön. Maisemaan ilmestyy pikkuhiljaa 

lisää asioita ja lopulta kun ulkonakin sataa oikeasti lunta, lumi peittää maan samalla taide-

teoksessa. Tällainen pysyvä kokonaisuus on lapsille helpompi hahmottaa, kuin heti kotiin 

vietävät työt ja näin lapset saavat ihailla kuinka heidän itse keräämänsä materiaalit ja hei-

dän tekemänsä työt muodostavat yhteisen kokonaisuuden. Taideteoksessa ollut luontotee-

ma näkyi samalla muussa toiminnassa. Tiimiltä 1 löytyi samantyylinen seinätaulu, jota 

rakennettiin ja työstettiin yhdessä. 

Taiteen avulla voidaan opiskella monipuolisesti varhaiskasvatuksen sisältöjä. Taidemuoto-

ja voidaan käyttää vuorotellen sekä rinnakkain tiettyyn teemaan liittyen, silloin kyseessä on 

tietoinen yhteistyö sisältöalueiden välillä. Kolmeportaisessa integroinnissa yhdistyvät hoi-

va, lapsilähtöinen kasvatus ja pedagogisesti painottunut taidekasvatus. (Ruokonen & Rusa-

nen, 2009, s. 12-14; Puurula, 2000, s. 89.) Tiimit pitivät integraatiota tärkeänä. He käsitte-

livät valittua teemaa kuvataiteen, liikunnan, musiikin, esteettisyyden ja erilaisten oppisisäl-

töjen kautta. Jokaisen työn ja toiminnan alustus olivat heille merkityksellisiä. Lapselle teh-

dään selväksi mitä tehdään ja miksi, näin toiminnasta tulee mielekäs osa lapsen päivää. 

Esimerkiksi tiimi 1 alusti peikkoaskartelujaan (KUVA 10) liikunnan, musiikin ja leikkien 
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kautta. ”Ja tavallaan käyty kehonosia ja kasvoja kokoajan tässä rinnalla läpi... ollaan 

jumpattu, ja laulettu ja leikitty, käyty sillain niinku huomaamatta läpi... Että se käy niinku 

monessa taiteessa, sitten tulee niinku tavallaan esille se mitä me niinku tehhää, että mu-

siikkiliikuntaa ja sitten se tulee tässä taidekasvatuksessa..."(1c) 

Jotta oppisisältöjen integraatio olisi mielekästä, tulee toiminnan pohjalla olla teema, jonka 

avulla toiminnat yhdistetään kokonaisuudeksi. Kaikilla tiimeillä olikin suunnittelun pohja-

na teema, ”punainen lanka”, jota seurataan. Teema on johtoajatus, joka sitoo tapahtumat 

toisiinsa. Teemana toimii yleensä jokin käsite tai ilmiö, kuten tässä tutkimuksessa satumet-

sä tai eläimet. Projektityöskentely viittaa valitun teeman prosessinomaiseen työstämiseen 

useiden eri taiteiden ja sisältöalueiden avulla. Tiimien käsityksissä kuvataidekasvatus on 

kiinteä osa muuta toimintaa eikä irrallisia puuhasteluja. Projektityöskentelyn onnistuminen 

vaatii tiimeiltä yhteistyötä ja suunnittelua. 

Kaikkien tiimien käsityksissä kuvataidekasvatuksen toteuttamisen kannalta tärkeää on tii-

mityön sujuvuus: "Et aika ihana, ja seki on tärkeetä, että me aatellaan yhessä samoin ta-

voin" (3b). Tiimityö edellyttää sitoutumista omien työtapojensa reflektointiin, jatkuvaan 

työssä oppimiseen ja itsensä ammatilliseen kehittämiseen. Yhdessä sovitut työtavat ja pe-

rusperiaatteet tekevät ryhmästä tiimin. Toimintaan sitoutunut ja yhteen hiileen puhaltava 

tiimi pystyy tarjoamaan lapsille laadukasta varhaiskasvatusta. Tiimin jäseniltä odotetaan 

ammatillisuutta eli kykyä olla yhtä aikaa empaattinen ja analyyttinen. Ammatillisuuteen 

kuuluu lisäksi kyky reflektoida ja muuttaa omia toimintatapojaan. (Mikkola & Nivalainen, 

2010, s. 5, 10-11.) 

Tiimien mielestä on tärkeää, että ajatusmaailmat kohtaavat ja kaikilla tiimin jäsenillä on 

samansuuntaisia kasvatusperiaatteita. Yhteiset ajatukset kuvataidekasvatuksesta ja sen to-

teuttamisesta ovat osa tiimin päivittäistä pohdintaa. Tiimeissä arvostettiin yhteistä ideoin-

tia, jossa kaikki pääsivät kertomaan vahvuuksiensa kautta omista ideoistaan. Näitä ideoita 

sitten yhdessä jatkojalostettiin omalle ryhmälle sopivaksi. "Minusta onki rikkaus, että mei-

tä on tässä monta aikuista ja aina hyviä ideoita itse kultakin tullee. Me ollaan eri-ikäisiä. 

Meillä on ikää ja kokemusta, mutta sitten myös nuoruuden intoa..." (2a). Tiimit puhuivat 

iästä ja kokemuksesta tekijöinä jotka tuovat varmuutta tekemiseen ja suuren ideavaraston 

mukanaan. Nuoruuden innolla viitattiin uusien ideoiden hoksaamiseen ja esimerkiksi netin 

Pinterest palvelun käyttämiseen. Tiimit haluavat kehittää toimintaansa jatkuvasti ja keksiä 
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aina uusia sisältöjä toimintaansa. Toimivassa tiimissä suunnittelu, toteutus ja arviointi ovat 

yhtä aikaa sekä yhteisiä että henkilökohtaisia (Mikkola & Nivalainen, 2010, s. 5). 

Tiimityön lisäksi jokaisen aikuisen oma henkilökohtainen rooli ja asennoituminen koettiin 

tärkeäksi. Aikuinen toiminnallaan määrittää kuvataidekasvatuksen laatua, ja joko estää tai 

edistää lapsen kehitystä. Varhaiskasvattajien oma innostus kuvataidekasvatusta kohtaan, 

itseilmaisun tukeminen, toiminnan ikätasoisuus, lasten töiden arvostaminen sekä kiireetön 

läsnäolo muodostavat tässä tutkimuksessa kuvataidekasvatuksen suunnittelun ja toteutta-

misen periaatepohjan.  

Tiimien käsityksissä tärkeäksi nousi varhaiskasvattajan oman asenteen korostaminen. Tai-

teesta iloitseva ja nauttiva kasvattaja luo ympäristöönsä innostavan ilmapiirin ja toimii 

samalla esikuvana lapsille. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 24). Oikean 

asenteen löytäminen vie pitkälle. Positiiviset mielikuvat, epäkohtien ja ongelmien listaami-

sen sijaan, luovat hyvää ilmapiiriä. (Mikkola & Nivalainen, 2010, s. 6.) Tiimien mukaan 

kiinnostus ja innostus toimintaan lasten kanssa on toiminnan ydin. Heidän mukaansa päivät 

kuluisivat päiväkodissa ilman mitään pedagogisia aktiviteettejakin. Kun oma asenne työ-

hön on innostunut, itsensä kehittäminen ja jatkuva uudistaminen kuuluvat osaksi toimintaa. 

Kun kuvallinen ilmaisu on tiimin jäsenistä itsestään mukavaa, niin sitä on mukavaa tehdä 

lastenkin kanssa. Tiimin kokemuksissa aikuisen innostuneisuus tarttuu usein lapseen. Ja 

”kyllä lapset vaistoaa sen, että et oo ollenkaa hengessä mukana” (2b). Jos aikuinen on 

aidosti toimintaan sitoutunut, niin se auttaa lapsia sitoutumaan siihen (Kangas, 2016, s. 

72). Seuraavassa sitaatissa kuvaillaan sitä, kuinka työntekijä itse suhtautuu kuvataidekas-

vatukseen sekä kuinka hän innostaa lapsia omalla olemuksellaan. 

"...ainaki mää ite oon aina kaikessa mukana täysillä... persoona tullee tosi hyvin mukkaan, 

että on niinkö esimerkiksi hirveen innostunut, voi, että teillä on mahtavia. Kato tää on näin 

hieno, että laulelee ja tekkee kaikkea semmosia, loruilee ja…(1a) 

Oman kasvattajuuden ja sen taustalla olevien arvojen ja eettisten periaatteiden tiedostami-

nen mahdollistavat itsereflektion ja laadukkaan varhaiskasvatuksen. Kuvataidekasvatuksen 

suunnittelu vaatii omien taidekäsityksien tunnistamista ja pohtimista sekä avointa ja en-

nakkoluulotonta mieltä. Lasten ja aikuisten käsitykset taiteesta voivat erota toisistaan, jos-

kus aikuisen ja lapsen näkemyserot estetiikasta tai lopputuloksesta voivat vaikuttaa kuva-

taidetyöskentelyyn. Aikuinen voi haluta ohjata ja neuvoa lasta, jopa niin paljon, että se 

estää lapsen itseilmaisun mahdollisuuden. Tämä voi vaikuttaa lapsen itsetuntoon ja uskoon 
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taiteentekijänä. Aikuisten tulee pohtia arvostavatko he lasten töissä esittävyyttä ja realisti-

suutta, vai sitä, että lasten työt saisivat oikeasti kertoa heidän omasta todellisuudestaan 

tässä hetkessä. Aikuisen tulee jatkuvasti miettiä kuinka lapsen on mahdollista ilmaista 

omia näkemyksiään juuri omalla tavallaan sekä miten voimme tukea tällaisia prosesseja. 

(Lowenfeld, 1987, s. 7-11; Rusanen, et al. 2014, s. 12-14, 17; Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet, 2005, s. 16-17, 24.) 

Aikuisen tulee sallia, että lapsen työt ovat nopeita ja sattumanvaraisia. Tärkeintä on, että 

aikuinen mahdollistaa moniaistisen prosessin, jossa lapsi voi nauttia ja kokeilla. Lopputu-

loksen ei tarvitse esittää mitään. (Rusanen, 2009, s. 51.) Tiimit korostivat, että aikuisen 

tehtävänä on asennoitua niin, että töistä tulee lapsensa itse tekemän näköisiä. "Sitte ei niin-

kö vaadi iteltään semmosta että tässä pitäis nyt saaha tämä ryhmä toimimaan näin, että 

kaikki laittaa ne tosiaan ne silmät paikoilleen ja muka oltava näin ja tämän nuin" (1c). 

Lapsen kuvataideprosessin tukeminen onkin yksi useimmin toistuvista merkityksistä haas-

tatteluaineistossa. Tiimeissä korostetaan, että 

tuotoksen ei tarvitse olla aikuisen silmään 

järjestelmällistä tai miellyttävän näköistä. 

"...Vaikka itestä joskus tuntuu, että tekis mieli 

pikkusen tökkästä tuota silmää oikiaan paik-

kaan, nii lapsi laittaa ite" (1b). Tärkeää on 

lopulta lapsen oma materiaalien tutkimus ja 

kokemukset. Tavoitteena on, että aikuisen 

kädenjälki ei näkyisi millään tavalla, mutta 

pientä ohjausta lapselle voi kuitenkin antaa. 

Tässä tiimin 2 tonttutyössä (KUVA 3) on 

korostettu lapsen itsensä toteuttamista. ”Ai-

noo mikä siinä oli, niin aikuisen piti kääriä 

se tonttulakki rullalle, vähä siinä laittaa ko-

hillee, mutta he sitte ite vielä ne saumat laitto 

ja, että ne kaks rusettia on aikuisen tekemiä, 

muut on heijän ite tekemiään.” (2b) 

 

KUVA 3. Sukkatonttu 
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Sukkatonttutyössä (KUVA 3) lapsi on saanut vapaasti toteuttaa näkemystään. Tontun mus-

tat korvat ovat vinksallaan ja huomaa, että koko työ on uitettu liimassa. Siitä huolimatta, 

tai juuri sen takia lopputulos onkin hurmaava. Työssä näkyy lapsen oma kädenjälki ja se 

kuinka lapsi on paneutunut työn tekemiseen. Partaakin on jaksettu liimailla reilu määrä. 

Tällä työllä oli yhtymäkohta meneillään olevaan teemaan eli joulun käsittelyyn. 

Aikuisen liikaa osallistumista toimintaan tulisi välttää, koska muuten taiteen tekemisestä 

tulee lapselle liian helppoa. Aikuisen tulisi pystyä luovuttamaan täysi kontrolli lapselle heti 

kun hän pystyy työskentelemään itsenäisesti, ja antaa hänen itse ratkaista ongelmiaan teh-

tävän kanssa, ollen kuitenkin läsnä. (Berk & Winsler, 1995, s. 28; Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2005, s. 17; Luehrman & Unrath, 2006 s. 12.) Aikuisjohtoisuuden välttä-

minen näkyi siinä, että tiimit eivät käyttäneet malleja askartelun pohjalla. Rusasen (2009, s. 

53) mukaan lapsi ei tarvitsekaan mallia lopputuloksesta. Jos lapsi kopioi aikuisen mallia, 

hän oppii noudattamaan ohjeita sekä kehittää hienomotorisia taitojaan, mutta kognitiivinen 

ja kokemuksellinen yhteys puuttuvat. Näin tiimit pystyvät tietoisesti, välttämällä mallias-

kartelua, vaikuttamaan lapsen taideprosessin tukemiseen. 

Paitsi prosessia, tulee lisäksi lasten valmiita töitä arvostaa, vaikka ne eivät olekaan kuva-

taidekasvatuksen pääasia. "Se on hirveen tärkeetä, että me aikuiset sitten kehutaan sitä 

tuotosta, että lapsi saa sitten jotenki siitä innostusta piirtää lissää ja askarrella lissää." 

(3a) Aikuinen voi arvostaa töitä kehumalla niitä, mutta vähintään yhtä tärkeää on töiden 

esille laittaminen ja näyttelyiden rakentaminen. (Lowenfeld, 1987, s. 163-167; Bruce, 

2004, s. 152.) Erityisesti tiimi 2 pyrki laittamaan jo samana päivänä lasten työt esille, jotta 

ne olisivat lapsilla tuoreessa muistissa. Kaikilla tiimeillä yksittäiset työt kehystetään ja lai-

tetaan nätisti esille. Töitä halutaan laittaa esille päiväkotiin ja kasvunkansioihin, jotta lapset 

saisivat ihailla niitä, eivätkä ne heti kotona "mee sitten mappi ö-hön." (2b). Taideteokset 

tuovat tiloihin estetiikkaa, sillä teokset ovat kauniita seinillä. Aikuinen aktiivisuudellaan ja 

innostuneisuudellaan tekee lasten töistä kauniita näyttelyitä ja osoittaa näin jokaisen työn 

tärkeyttä.  

Tiimit ovat havainneet, että jos lapsi saa tehdä työstään omannäköisensä, tulee siitä hänelle 

merkityksellisempi. Lapset muistavat omat työnsä, tarkastelevat ja ihailevat niitä jälkikä-

teen. Lapset oppivat arvostamaan oman työnsä jälkeä. Esimerkiksi nämä lapaset (KUVA 

4) ovat lasten tasolla esillä näyttelyssä. Lapset aktiivisesti koskettelevat ja tutkailevat omia 

lapasiaan. 



39 

 

 

"3b: Vaateloruja on ollu ja siitä tehtiin yks askartelu, jota me kokeiltiin…nyt me tehtiin nii 

tuo lapanen sillain, että aikuinen leikkasi sen, koska meillä ei vielä vuosikas saksia käytä 

lainkaan, niin aikuinen sitten leikkasi mallin ja lapsi sitten täysin itse asetteli liiman siihen 

liimalastalla ja liimasi siihen myös langan ja ihan meidän pienin laitto langan ja otti ne 

pois ja se jätettiin sitten sen näköseksi. Et tavallaan pidetään niinku aina ajatuksena se, 

että se on sen lapsen näköinen tai niinku tekemä ja myös näköinen se työ." (3b) 

 

KUVA 4. Lapaset 

Kuvassa 4 ja sitaatissa näkyy kuinka talviteemaan on yhdistetty vaatteet ja vaatelorut, eli 

hyvin konkreettisesti lapsen elämään liittyvät asiat. Tässä työssä aikuisen kädenjälki näkyy 

lapasen leikkaamisessa. Kuitenkin lankojen asettelu ja hellyttävä kuvaus “ihan pienimmäs-

tä”, jonka lopputuloksessa ei ollut lankoja laisinkaan, kuvaavat lapsen itseilmaisun ja ku-

vataiteellisen tutkimuksen vapautta. Töiden esille laittaminen osoittaa niiden arvostusta. 

Töiden merkityksellisyys lapsille näkyy niiden jokapäiväisessä tutkailussa ja ihastelussa. 

Tiimit tiedostivat, että kaikki eivät ymmärrä lapsen iltseilmaisun merkitystä samalla taval-

la, eli poikkeavia käsityksiä löytyy. Haastattelemani tiimit olivat kaikki kuitenkin samoilla 

linjoilla. He sanoivat, että ”... tähän edelleenki syyllistyttään, tähän että aikuinen sitten 

jollakin tavalla ohjailee, hei tuo tuonnenoin. Ei kannattais lähtä sille linjalle" (1a). Haasta-

teltavat eivät henkilökohtaisesti vanhempina arvostaneet sitä, jos he saavat kotiin omien 

lasten töitä, joista näkee aikuisen kädenjäljen. Joskus töistä näkee heti, ettei se ole lapsen 

tekemä, sillä lapsi ei vielä edes kykene sen tasoiseen kuvalliseen ilmaisuun. 
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Kaikki tiimit pitivät tärkeänä, että toiminta on lapsen ikätasolle sopivaa. ”Ja mitä niinkö 

semmosta onnistumisen iloa heillekin, että eihän semmosia, mitään korkeaa rimaa (näyttää 

kädellä) laiteta, vaan semmosta niinkö heijän tasosta, että se niinkö tavallaan onnistuu ja 

sitte se lapsi iloitsee siitä onnistumisesta, kun se saapi tehä sitä.” (1b). Kuten sitaatista käy 

ilmi, haluavat tiimit huomioida lapsen iän ja kehitystason, jotta lapsi pystyy omien taito-

jensa mukaan osallistumaan kuvataidetoimintaan. Jos tekniikka on lapselle liian haastava, 

ei siitä ole lapsen kehitykselle iloa, eikä hän pääse kokemaan onnistumisen kokemuksia. 

Ikätasoisuus toimii laadukkaan kuvataidekasvatuksen tausta-ajatuksena. Ikätasoisuudella ei 

kuitenkaan tiimien puheissa tarkoitettu iän huomioimista, vaan lapsen kehitystason yksilöl-

listä havainnointia. Aikuisella onkin aktiivinen ja tärkeä rooli lasten ajattelun ja taitojen 

kehittämisessä. Tehtävä vaihtelee aina hyvin ajoitetun pohdintaa herättävän kysymyksen 

kysymisestä, uusien tekniikoiden tai toiminnan opettamiseen. Pienen lapsen kehitysproses-

sit ovat nopeasti eteneviä, sen takia varhaiskasvattajan on tärkeää tunnistaa ja tukea lapsen 

kehitysprosesseja oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Kasvatuksen käytännöt ovatkin tehok-

kaimmillaan silloin kun ne ovat lapselle kehityksellisesti sopivia. Havainnoimalla ja seu-

raamalla lapsen toimintaa aikuinen pystyy määrittelemään jokaiselle lapselle sen hetkisen 

ja potentiaalisen taitotason, joka on jokaisella lapsella yksilöllinen. (Karila, 2001, s. 284-

286; Althouse, Johnson & Mitchell, 2003, s. 5.) Tiimien 1 ja 3 mukaan kuvataideprosessi 

on hyvä tilaisuus lapsihavainnointiin ja lapsen kehityksen tukemiseen. Havainnoinnin avul-

la saadaan esiin osat, joista toiminnan kokonaisuus muodostuu. Tämä mahdollistaa toimin-

nan jatkosuunnittelun. Toisaalta osiin purkaminen auttaa reflektoimaan jo tehtyä toimintaa 

jolloin orientaatiot, haasteet, onnistumiset, oppimiset ja hoksaamiset tulevat näkyviksi ja 

arvioitaviksi. (Rooks, 2010, s. 17; Rintakorpi, 2009, s. 89.) 

Lapsen kuvallisen kehitystason ja tarpeiden havainnointi tapahtuu kuvataidehetkellä. Lap-

sen kehityksen kannalta aidolla läsnäololla on suuri merkitys, sillä silloin aikuinen pystyy 

havainnoimaan ja auttamaan lasta juuri oikean määrän: hän pystyy kohtaamaan lapsen. 

Kuvataidekasvatustilanteessa aikuinen antaa lapsen luovuudelle tilaa, aikaa ja rauhaa. 

(Berk & Winsler, 1995, s. 28; Mattila, 2011, s. 128; Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2005, s. 16-17, 24; Fumoto, et al. 2012, s. 50.)  

Kaikki tiimit arvostivat rauhallista ja turvallista kuvataidehetkeä. Ilmapiirin haluttiin ole-

van tilanteessa kannustava, mutta turvallinen, jotta lapsi uskaltaa kokeilla uusia jännittäviä 
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juttuja ja saa kaikista eniten irti kokemuksesta. Seuraava sitaatti kuvaa millaiseksi tiimissä 

2 koetaan hyvä kuvataidehetki. 

"Ja sitä piän kans tärkeenä, että se tilanne on rauhallinen ja mukava sille lapselle, että 

myös aikuisille, että se tilanne on hallittavissa, ettei mee siihen energiaa, että äläpä tee 

sitä, äläpä tee nuin vaan että se on semmonen miellyttävä kokemus ja se, että itellä on 

semmonen ajatus, että vähän, mutta laatua. Sitten taas kun aletaan tekemään, niin lapset 

saa tehä sitä asiaa niinkauan kuin ite haluaa, että ei mitään kiireitä, että nonii laitappa 

tämä, että pääsee seuraava. Me voijaan tehä vaikka kaks viikkoa yhtä hommaa." (2a).  

Tiimien mukaan on tärkeää antaa aikaa lapsen työskentelylle ja päästä eroon kiireen tun-

nusta. Pois pyritään suorittamisen ajatuksesta, siitä että kokoajan pitäisi olla jotain uusia 

tuotoksia valmiina. "Ei kaikkea tarvitsekaan yrittää tehdä" (1c). Kun tilanteesta saadaan 

rauhallinen, on se mukava lapselle ja hallittava aikuiselle. Kiireettömässä työskentelyssä 

lapsella on aikaa tutkia ilmiöitä ja niihin liittyviä kysymyksiä. (Rusanen, 2009, s. 49). Tär-

keintä onkin "työrauha, eikä mittää kiirettä, kyllä se luo semmosen rauhallisen ilmapiirin 

siinä" (2b). 

Perusturvallisuuden tunteen kokeminen on hyvän ilmapiirin ydin. Perusturvallisuus syntyy 

perustarpeiden tyydyttämisestä, aikuisen herkkyydestä lapsen tarpeille, läheisyydestä, 

lämmöstä ja johdonmukaisuudesta. Rauhaton ja vaarallinen ympäristö ovat esteitä lapsen 

tutkivalle käyttäytymiselle ja oppimiselle. (Koivisto, 2007, s. 86; Hujala, et al. 1998, s. 

193.) Henkinen turvallisuus liittyy ilmapiiriin, mutta tiimien mukaan ympäristön ja materi-

aalien tulee olla lapsille turvallisia. Turvallisuus liittyy lapsen kehitystasolle sopiviin mate-

riaaleihin, joita tiimit käyttivät. Tiimien keinona taata turvallinen ja miellyttävä kuvataide-

tilanne oli lapsien jakaminen pienryhmiin. Pienryhmiä jakaessa pitää ottaa huomioon las-

ten kehitystaso. Välillä lapset voivat olla jopa kahdestaan aikuisen kanssa turvallisuuteen 

vedoten. "Joo, semmosia töitä mitä pystyy tekemään turvallisesti niin voidaan ottaa kaks 

tai kolme yhdelle aikuiselle. Mutta me ollaan, esimerkiksi maalaaminen tai liimaaminen, 

niin tuota, meillä on vielä niin monta, jotka laittaa sen suoraan suuhun, et siinä pitää olla 

vieressä, että näissä ollaan otettu yksin." (3b). Aikuiselle pienryhmätyöskentely tarjoaa 

mahdollisuuden keskittyä lapseen yksilöllisemmin. Pienryhmätyöskentely mahdollistaa 

vuorovaikutuksen määrän ja laadun lisäämistä (Koivisto, 2007, s. 162; Mikkola & Nivalai-

nen, 2010, s. 9). Tärkeintä on, että kuvataidekasvatus on hetki, jolloin keskitytään lapsen 
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kokonaisvaltaiseen ilotteluun: ollaan hetkessä, irtaudutaan muiden asioiden ajattelusta ja 

ollaan aidosti läsnä lapsen kanssa (Setälä, 2011b, s. 20-21). 

Lasten ja varhaiskasvattajien lisäksi kuvataidekasvatukseen osallistuu lapsen perhe. Per-

heen ja varhaiskasvattajien yhteinen keskustelu lapsen parhaaksi, eli kasvatuskumppanuus 

näkyy ”hirmu tiiviinä yhteistyönä vanhempien kans" (3b). Perhe on lapsella henkisesti 

mukana päiväkodissa, ja nykyään perheen merkitystä lapselle korostetaan, eikä enää vähä-

tellä. Usein perhe tuodaan lapselle näkyväksi päiväkodin arjessa esimerkiksi valokuvien tai 

muiden objektien kautta. (Kyrönlampi-Kylmänen, 2010, s. 62-63.) Perheen merkitys näkyy 

kuvataidekasvatuksessa. Tiimien mukaan monet lapset piirtävät vanhemmilleen piirustuk-

sia. He tekevät sellaisia kuvataidetöitä joissa aiheena on äiti ja isä. Vanhemmat ovat lapsen 

mukana mielessä ja konkreettisesi vienti- ja hakutilanteissa. Näissä tilanteissa lapset esitte-

levät kuvataiteellisia tuotoksiaan mielellään vanhemmilleen. "Ja lapsille on tärkeetä, tosi-

aan vanhemmille näyttää, mitä hän on tehny..." (2a) Tiimien mukaan vanhemmat useim-

miten haluavat kohdata lapsen ja aidosti ihastelevat lasten töitä, sekä yrittävät päästä sisään 

lapsen maailmaan "...et he tosi aidosti tulee kattomaan niitä ja se ei oo vaan silleen, että 

nyt ei ehitä kattoa. Vanhemmat kyllä tulee tosiaan ihaileen. Siitä tulee taas yks juttu mistä 

voidaan koti matkalla puhua ja ehkä kertoa kotona tai mummolassa mitä olin tehny..."(3b). 

Kun aikuiset, vanhemmat ja henkilökunta, ovat aidosti kiinnostuneita lapsen kokemusmaa-

ilmasta, se helpottaa tiedonkulkua ja yhteistyötä eri toimintaympäristöjen välillä. Kerto-

malla päivän tapahtumista henkilökunta antaa vanhemmille mahdollisuuden liittyä siihen 

osaan lapsen päivää, jossa he eivät olleet itse läsnä. (Lämsä, 2013, s. 54.) 

Vanhemmat voivat olla monella tavalla osana kuvataidetoiminnassa. Tiimi 1 teki jouluna 

syksyn kuvataidetöistä taidenäyttelyn vanhemmille, jotta vanhemmat näkisivät koko syk-

syn kuvataidetyöt ja lapsen kehittymisen jatkumona. Tiimin 3 projektissa vanhemmat in-

nostuivat enemmänkin osallistumaan toimintaan. "Että ollaan silleen, että koko yhteisö, 

henkilökunta ja vanhemmat aatellaan vähän samanlailla. Että meillä on tullu aika mittavia 

projekteja näinkin pienille. Että joskus on ehkä aiemmin itekki aatellu, että voiko näin 

pienten kanssa tehdä näin paljon. Että on ollu niin mahtava, että meillä on lähteny niinku 

projektit ihan niinku näille vuosikkaille näin laajalle, ja näin kivoik-

si. Kodeissa vanhemmat kuulee kun lapset lallattelee näitä karhu ja pupu ja muita loru-

ja…" (3b). Esimerkiksi karhuprojektissa eräs äiti oli tehnyt kaikille lapsille karhupäähineet, 

joilla he voisivat esittää Kultakutri ja kolme karhua -leikkiä päiväkodissa. Näytelmään liit-
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tyvät lorut ja laulut siirtyivät kotiin. Päiväkodissa projektiin liitettiin alla oleva kuvataiteen 

työ.  

 

KUVA 5. Karhut lumihangella 

Kuvan 5 karhumaalauksissa näkyy lapsen itseilmaisun kirjo. Osassa töissä ei ole karhua 

ollenkaan, koska lapsi ei halunnut laittaa sitä sinne. Lapsen toimijalähtöisyys näkyy. Maa-

lia on levitelty antaumuksella, toiset sormin ja toiset tuputinta käyttäen. Toinen karhuista 

on saanut pään ja silmät ”oikealle” paikalleen, mutta toisen lapsen näkemyksen mukaan ne 

kuuluvat eri kohtiin. Työt on jätetty lapsen näköisiksi, kehystetty valkoisella ja laitettu esil-

le näkyvälle paikalle, josta vanhemmat ne näkevät. Lapset mielellään sitten esittelevät näi-

tä töitä vanhemmilleen. Työhön on yhdistetty runo, jota lasten kanssa on käytetty. Tässä 

näkyvät pienen lapsen luovuus, työskentelyn elämyksellisyys, työn arvostaminen sekä in-

tegraatio. Tämä työ liittyy osaksi karhuprojektia, jota vanhemmat olivat mukana toteutta-

massa. 

Vanhemmat omien lastensa asiantuntijoina nostettiin aineistossa esiin. Tiimi 3 käytti van-

hempien kanssa käytyjä aloituskeskusteluja pohjana kuvataidekasvatuksen suunnittelulle. 

"...Vanhemmilta tietenkin alotuskeskusteluissa tai varhaiskasvatuskeskusteluissa sit kysel-

ty, että mitä he on jo tehny ja mitkä on kodin puolesta tuttuja ja turvallisia, ja sieltä me 

ollaan sitten lähetty luomaan, että mitä me lähetään tekemään" (3b). Kuvataidekasvatuk-

sesta jutellaan muutenkin paljon vanhempien kanssa. Tiimien mielestä on kiinnostavaa 
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kuulla mitä lapset vanhemmille kotona kertovat päiväkotipäivästä, ja minkälaisia loruja tai 

lauluja he toistelevat. Vanhemmat kiittelevät henkilökuntaa toimintaideoista, kuten muo-

vailuvahasta tai puuhakirjoista. Yhteistyö vanhempien kanssa nähdään positiivisena ja tär-

keänä lapsen kehityksen kannalta. "Että ne on aika pieniä ne jutut, mistä niinku perheet 

tulee iloiseksi ja sitten myös se lapsi." (3b). Näin kasvatuskumppanuus on tärkeä osa lap-

sen kuvataidekasvatusta. 

Aikuinen määrittää periaatteet ja käytännön toimintatavat joilla kuvataidekasvatusta toteu-

tetaan. Tiimit pitivät tärkeänä laatua eli he halusivat, että heidän pedagogiset käytäntönsä 

tukisivat lasten kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvänä pedagogisena käytäntönä 

tiimit näkivät projektityöskentelyn ja oppisisältöjen integroinnin. Aikuisen omaa innostusta 

ja asennetta toimintaa kohtaan korostettiin, mutta tiimin yhteistyö nähtiin tärkeänä. Kuva-

taidekasvatuksessa on tärkeää huomioida lapsen perhe ja kasvatuskumppanuus varhaiskas-

vattajien ja vanhempien välillä. 

5.2 "Ne kyllä rakastaa yli kaiken" Lapset aktiivisina toimijoina 

Toisensa yläkategoriana analyysissäni on lapsi itsessään. Lapsi on toisaalta kuvataidekas-

vatuksen kohde, mutta vielä enemmän lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja osallistujana. 

Toiminnan pohjalla on ajatus lapsen kunnioituksesta ja arvostamisesta. Lapsi pystyy omilla 

mielenkiinnon kohteillaan ja toiminnallaan vaikuttamaan kuvataidekasvatuksen sisältöihin. 

Lapset aktiivisesti itse prosessoivat kuvataiteellisia tuotoksiaan ja näin toteuttavat itseään 

taiteen kautta. Kuvataidekasvatus on erottamaton osa lapsen kokemusmaailmaa, sekä 

luonnollinen tapa oppia. Elämyksellisyys, oppiminen ja vuorovaikutus kuvaavat tässä tut-

kimuksessa kuvataidekasvatuksen merkityksellisyyttä lapselle. 

Taiteelliset kokemukset ovat lapselle lumoavia, ne tempaavat hänet mukaansa. Taidetta 

tekevän ja kokevan lapsen maailma on täynnä oppimisen iloa, muotoja, ääniä, värejä, tuok-

suja, tuntemuksia ja kokonaisvaltaista estetiikkaa. Lapsen esteettiseen asennoitumiseen 

kuuluu jatkuva ihmetteleminen ja asioiden uusin silmin katsominen. Taiteessa lapsi voi 

löytää oman mielikuvitusmaailmansa, jossa kaikki on mahdollista. (Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet, 2005, s. 23-24; Rusanen, 2009, s. 48.)  

Elämyksellisyys kuvataidetoiminnassa perustuu siihen, että lapselle ”tulee ihania koke-

muksia” (3b). Tiimien mukaan elämyksellisyys pohjautuu toiminnan mieluisuuteen ja toi-
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mijalähtöisyyteen. Heidän mielestään kuvataidekasvatuksen tavoitteena on antaa lapselle 

moniaistisia kokemuksia, jotka yhdistyvät hänen kokemusmaailmaansa. Tiimien mukaan 

lapsen oman itseilmaisun ja luovuuden käyttäminen on tärkeä osa elämyksellistä kokemus-

ta. Lapselle tulee mahdollistaa positiivia kokemuksia kuvataiteen parissa, sillä "se on niin 

mieluista se kädellä tekemine" (1c).   

Toimijalähtöisyys oli tiimeissä yksi tärkeä kuvataidekasvatuksen periaate. Toimijalähtöi-

syys-termiä ei käytetty haastatteluissa, mutta puheen sisällöt sopivat tämän termin alle. 

Toimijalähtöisyydellä tarkoitetaan lapsen omaa aktiivisuutta korostavaa ja kunnioittavaa 

toimintaa. Tai kuten tiimit ilmaisevat ”antaa sen lapsen ihan ite omaehtoisesti tulla niinku 

siihen mukkaa" (2a). Toimijalähtöisyys tarkoittaa, että lapsen aloitteet huomioidaan ja nii-

hin tartutaan. Lapsi on sekä tapahtumien keskiössä että tekijänä. Toimijalähtöisessä lähes-

tymistavassa on tärkeää, että lapsi huomioidaan yksilöllisesti ja erilaiset temperamentit 

hyväksytään. Lasten annetaan tehdä kuvataiteellisia tutkimuksia omassa tahdissaan, eikä 

lapsen tarvitse aina itse tehdä, vaan hän voi katsella tai oleilla tilanteessa. (Setälä, 2011b, s. 

25.) 

Pienten lasten tavassa oppia korostuu tutkiva aktiivisuus ja toiminnan vapaaehtoisuus. 

Toiminnan vapaaehtoisuudella tarkoitetaan sitä, että lapsi saa osallistua toimintaan niin 

kauan kun se tuntuu hänestä mielekkäältä. Siksi strukturoidut ja aikuisjohtoiset toiminnat 

voivat sammuttaa lapsen mukana olemisen halun. Parhaimmillaan luova toiminta käynnis-

tyy spontaanisti ja laajenee yhteisölliseksi innostukseksi lasten kesken. (Pietilä, 2001, s. 

210, 212.) Tiimit korostivat näitä toimijalähtöisyyden periaatteita. Heillä toiminta on aina 

vapaaehtoista ja lapsilähtöistä. Lapsen innostukselle annetaan aikaa ja kaikille lapsille 

mahdollisuuksia osallistua. Lisäksi tiimeillä oli kokemuksia innostuksen leviämisestä koko 

ryhmään niin, että kaikki lapset halusivat lopulta tehdä samaa työtä. Tällaisen innostuksen 

herättämiseen saattoi riittää jo askarteluliinan ottaminen esiin. Niille lapsille, jotka olivat 

innoissaan jostakin työskentelytavasta, annettiin mahdollisuuksia toteuttaa itseään, kuten 

seuraavassa sitaatissa näkyy. 

"Sitten taas kun aletaan tekemään, niin lapset saa tehä sitä asiaa niinkauan kuin ite halu-

aa, että ei mitään kiireitä, että nonii laitappa tämä, että pääsee seuraava. Me voijaan tehä 

vaikka kaks viikkoa yhtä hommaa." (2a). 

Pienelle lapselle taiteelliset kokemukset jakautuvat selvästi nautinnollisiin ja epämiellyttä-

viin kokemuksiin. Tietyssä tilanteessa materiaalin koskettaminen voi tuntua ahdistavalta ja 
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toisessa miellyttävältä. Pienellä lapsella kaikki aistit ovat hyvin vahvasti mukana tulkinta-

prosessissa. (Moore, 2008, s. 228.) Tiimit kertoivat kokemuksia lapsista, joita saattoi aluksi 

jännittää tai inhottaa esimerkiksi liimaaminen tai käsien sotkeminen. Tiimien mukaan lap-

sia saattoi mietityttää uusi tilanne tai tekniikka, jos lapsi ei vielä ymmärtänyt mitä esimer-

kiksi maalaamisella tarkoitetaan. Puurulan (2000, s. 86) mukaan usein syynä pelkoihin ja 

ennakkoluuloihin voivat olla pelko sotkemisesta ja likaisuudesta. Tiimit suhtautuivat kun-

nioittavasti lasten pelkoihin ja heillä oli monia eri menetelmiä lähteä purkamaan jännityk-

siä. Vapaaehtoisuus näkyi menetelmissä, sillä lapsi sai jäädä katselemaan ja tutkimaan mitä 

muut lapset tekevät. Seuraavana päivänä lapsella saattoi olla rohkeutta kokeilla työtä uu-

destaan, vaikka ihan pienen hetken kerrallaan. Lapselle voitiin kehitellä vaihtoehtoinen 

tapa osallistua työn tekemiseen, kuten sitaatissa alla. 

"Kun me on painettu ihan niinku muistoksikki käsiä, että sää laitat maalia käteen ja painat 

jonku kuvan, nii sitte ei oo pakko sitä tehä kun osalle se on niin karmasevaa" (3b) 

Annettiin hänelle sitten värikynät käteen ja hän sai piirtää, kun muut paino kädellä" (3a) 

Lapset ovat kuitenkin luonnostaan uteliaita ja rohkeita kokeilemaan. Tiimin 1 syksyisissä-

puolukkamättäissä (KUVA 6) näkyy lasten toiminnan vapaaehtoisuus. Maalia on käytetty 

runsaasti ja maalaus on maalattu koko ikkunan leveydelle.  “Ja sit vaikka noilla ihan niin-

kö, tuossa mikä on meidän ikkunassa on se puolukka juttu, niin nekin ne on ihan käsillä 

maalattu, että ne ei niinkö pelänny ollenkaa sitä” (1b). ”Eikä tarvinu laittaa lapsen kättä 

väkisin siihen, että vaan ne itte niinkö laitto (näyttää käsillä miten ikkunaan painetaan 

käsi).” (1c). 

 

KUVA 6. Syksyiset puolukkamättäät ikkunassa 
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Kaikilla tiimeillä oli kokemuksia siitä kuinka lapsi rohkaistuu ja innostuu alkujännityksen 

jälkeen tekemään kaikkea mahdollista. Tärkeää on, että lapsi tietää mitä tehdään ja millä 

tavalla. Lapselle tulee tehdä selväksi, että hänellä on vapaus tehdä työtä niin kauan kuin 

hänestä itsestään tuntuu hyvältä. Tämä antaa lapselle tunteen tilanteen hallinnasta ja lapsi 

voi rohkaistua ja innostua uusissa tilanteissa. Kaikkien tiimien lapset olivat innostuneet 

tekemään käsiä sotkevia kuvataiteen töitä, kun heille annettiin aikaa tilaa tehdä omalla ai-

kataulullaan. 

Tiimit halusivat lapsilähtöisesti vastata lasten omiin aloitteisiin, sillä lapsen omat ilmaisun 

muodot, kiinnostuksen kohteet ja mielikuvat toimivat hyvänä lähtökohtana kuvataiteellisel-

le työskentelylle (Rusanen & Torkki, 2000, s. 51). Kaksivuotiaat osaavat jo pyytää piirtä-

mistä tai muovailuvahaa. Lapset osaavat ilmaista halunsa kuvataiteen töihin kun näkevät 

askartelussa käytetyn vahaliinan kaapissa tai pöydällä. Tällöin aikuisen tulee reagoida lap-

sen pyyntöihin sopivalla tavalla. Kuvataidekasvatuksen aiheet nousevat usein lapsilta itsel-

tään, esimerkiksi projektin teema voi nousta lapsen aloitteista. Projektit voivat syntyä lap-

sen kokemusmaailmasta tai yhdistyä siihen. Vaikka teema olisi lapsen innoittama, on pro-

jektin toteutuksessa paljon elementtejä aikuisen valinnoista. Pienellä lapsella ei ole vielä 

kieltä kertoa mitä hän haluaa ja mistä on kiinnostunut, joten aikuinen tekee joitain valintoja 

lapsen puolesta. Seuraava sitaatti kuvaa pienen lapsen vaikuttamisen mahdollisuuksia: 

"Sanotaan, että kyllä meillä joitain voi tulla lapselta, etenki semmosta, että jos he innostuu, 

me ollaan vaikka liikunnassa tehty pupujumppaa tai laulettu pupuista tai jos se selvästi on 

semmonen, että se jää elämään, niin voidaan siirtää ne myös pupuaskarteluun tai tehään 

valkosia pupuja tai jos ollaan metsäretkillä huomattu, että ne viihtyy ja nykii sieltä marjoja 

tai lehtiä, että me painetaan sitten niitä marjoja, ja sitten tehtiin perunapainannalla marjo-

ja ja metsän sieniä. Että kyllä joku lähtee sieltä..." (3b)  

Moniaistisuus kuvaa pienen lapsen kuvataiteellista kokemista. Lapsi ”sillä materiaalilla 

kokeilee, tunnustelee, maistelee" (2b) eli kohtaa värit ja materiaalit kokonaisvaltaisesti ja 

kehollisesti. Kehollisuus on pienen lapsen kuvataidetoiminnassa konkreettista, pienen lap-

sen tuottama jälki syntyykin kehoa käyttäen. Ihotuntemuksen kautta lapsi tutustuu käytet-

täviin materiaaleihin. Lapsen oma kiinnostus ja into näkyvät tuotoksissa. Tietyt materiaalit 

ja tekniikat viehättävät lasta enemmän kuin toiset. Lasten tutkimuksille tulee antaa tilaa 

sekä huomioida materiaalien vaihtelu. Värit ja materiaalit ovat lapselle itsessään ilon ja 
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mielihyvän aiheita sen lisäksi, että niillä voidaan tehdä jokin kuvataiteellinen tuotos. (Setä-

lä, 2011b, s. 16-19.) 

Tiimien käsityksissä tärkeäksi nousi tuntoaistin merkitys pienelle lapselle. Toimintaa halu-

taan tehdä paljain sormin ja varpain, jolloin lapsi pääsee suoraan ihokontaktiin materiaalien 

kanssa. Tiimit tiedostivat lapsen käyttävän samalla muita aistejaan ja kognitiivisia taitojaan 

kuvataiteellisessa työskentelyssä, kuten seuraavasta sitaatista näkyy: 

"Kyllähän se on se tekemisen ilo, että ne kokeilee erilaisia materiaaleja, miltä tuntuu. Lap-

set kun ne on pieniä varsinkin, niin nehän tunnustelee kaikkea, jos on joku jäkälä tai kivi 

tai muuta niin ne pyörittää kädessä käpyä, että samalla tavalla kun ne konkreettisesti nä-

kee sen ne kokeilee ja yrittää tunnistaa mikä tämä on ja sille tulee nimi, ja se tuoksuu jol-

lekkin. Niin siinä on hirveän monta merkitystä monelle eri aistille, että se on kokonaisval-

taista siinä suhteessa" (2b) 

Tiimeillä on selkeä käsitys siitä, miten pieni lapsi ymmärtää ja tutkii maailmaa. Tietojensa 

pohjalta he osaavat tarjota lapselle moniaistisia oppimiskokemuksia. Päiväkodissa lapselle 

annetaan mahdollisuuksia konkreettisesti tutkia ja kokeilla miltä esimerkiksi liima näyttää 

ja tuntuu sormissa tai näyttää työssä. Lapselle liima ja maali voivat olla sama asia, ja hän 

saa sitä tutkia materiaalia vapaasti eri aisteillaan ilman, että aikuiset keskeyttävät tutkimuk-

sia. Tiimit olivat hyödyntäneet syötäviä, myrkyttömiä, materiaaleja, jotta lapset voisivat 

ottaa mukaan tutkimiseen maku- ja hajuaistinsa.  

Lapsi hahmottaa maailmaa ympärillään aistiensa, havaintojensa ja kokemuksiensa kautta 

eli lapsen kokemusmaailma muodostuu hänen omista kokonaisvaltaisista kokemuksistaan. 

Lapsille kuvataide on yksi keino ymmärtää maailmaa ympärillään. Taiteen kautta lapsi voi 

käsitellä omia kokemuksiaan, nähdä maailman uusin silmin ja näin laajentaa käsityksiä 

itsestään ja maailmasta. (Sheridan & Gardner, 2012, s. 276-296; Rusanen, 2009, s. 49.) 

Tiimit kokivat, että kuvataiteen tulisi yhdistyä lapsen omaan kokemusmaailmaan eikä jää-

dä irralliseksi tai abstraktiksi, "...vaan se on just sitä mitä lapsi on kokenu" (2a).  

Lapsen kokemusmaailmaan liittyy esteettisiä kokemuksia ja pieniä hetkiä kun ihastellaan 

maailman kauneutta. Näitä kokemuksia käsitellään yhdessä aikuisen kanssa ja autetaan 

lasta käsittämään maailmaa ympärillään. Tiimillä 1 oli esimerkki iltapäiväulkoilusta. Tässä 

episodissa lapsi ihaili tähtiä taivaalla ja aikuinen huomasi tämän. Sitten aikuinen lauloi 

lapsen kanssa Tuiki tuiki tähtönen – laulun ja he jatkoivat yhdessä tähtien katselemista. 
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Näin aikuinen yhdisti tähdet lapselle tuttuun lauluun ja loi lapselle lisää ymmärrystä tähden 

käsitteestä sekä auttoi lasta huomaaman ympäristön estetiikan. 

Lumisade, joka oli useille pienille lapsille uusi ihmetyksen aihe, käsiteltiin tiimissä 1 kuva-

taiteen keinoin. Samaan aikaan kun ulkona satoi lunta, lapset töpöttivät sisällä ikkunaan 

lumihiutaleita. "...Lapset sitten kattovat ikkunasta, oli innoissaan, osa niistä, että siellä 

sattaa lunta. He eivät sano, että lunta, mutta niinku (näyttää kuinka lapsi osoittaa suu au-

ki ja henkäisee syvään). Tämmöstä näin, että he niinku yhistää sen." (1c) (KUVA 7) 

 

KUVA 7. Lumihiutaleita ikkunalasissa 

Kuvassa 7 näkyy, minkälaista jälkeä lapset tekivät ikkunaan ihmetellessään ulkona satavaa 

lunta. Yksittäiset sormenjäljet kuvaavat leijailevia hiutaleita. Valkoinen väri ja viileä ikku-

na yhdistyvät lapsen kokemukseen lumesta. Lumen teeman käsittelyä jatkettiin paperilu-

mipallojen tekemisellä sanomalehdestä. Seuraavana päivänä tästä lapset pääsivät tekemään 

ulos oikeita lumipalloja ja ihmettelemään eroa. Mitä on lumi ja miltä se näyttää ja tuntuu? 

Onko paperilumipallon muovailu erituntuista kuin lumen? "...Yks lapsi oli taas niin hy-

vä kun se hoksas, että tämä ei ole se sanomalehtipaperipallo, vaan tämä on lunta, tämä on 

oikea lumipallo. Se oli aivan niinkö (tekee hassun ilmeen). Ahaa-elämys..." (1c). Nämä 

kokemukset toimivat hyvinä esimerkkeinä siitä, miten kuvataidekasvatus voi tukea lapsen 

maailman hahmottamista ja ihmettelyä. Työt yhdistyivät hyvin konkreettisesti ja monin 

aistein pienen lapsen kokemuksiin. 
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Tiimi 3 oli tehnyt rakettityön (KUVA 8). Teemana uusivuosi tai raketti voi olla lapselle 

vaikeasti hahmotettava. Tämäkin työ saatiin kuitenkin yhdistettyä lapsen omiin kokemuk-

siin, niin että työ tehtiin vasta uudenvuoden jälkeen, eikä ennen sitä. Taustalla oli pedago-

ginen ajatus, että uuden vuoden jälkeen lapset ovat nähneet ja kokeneet raketteja, näin ku-

vataiteen teos yhdistyy heidän kokemuksiinsa. “Se on kiva kokemus, jota sitten pystyy 

tuomaan siihen askarteluun." (3a)  

 

KUVA 8. Uudenvuoden raketit 

Toiminnan liittyminen lapsen omiin kokemuksiin on varsinkin pienelle lapselle erittäin 

tärkeää. Lapselle ei ole vielä mielekästä opettaa abstrakteja käsitteitä, sillä pieni lapsi elää 

hyvin konkreettisessa maailmassa (Egan, 1997, s. 342-343). Konkreettisuus aikuisen tulee 

huomioida toimintaa suunnitellessa. Kuvassa 8 kuvataiteen työn kautta käsitellään vuoden 

vaihtumisen kulttuurista juhlaa. Rakettityössä näkyy miten erilaisia lasten tuotoksista tuli: 

joku lapsi halusi painaa raketin kerran paperille, kun toinen lapsi niin monesti, että värit 

sekoittuvat ruskeaksi. 

Lapsen vapaa itseilmaisu ja luovuus korostuvat, kun puhutaan pienen lapsen kuvallisesta 

tai kokonaisvaltaisesta kehityksestä. Luovuuden käsite yhdistyykin käsitteeseen itseään 

toteuttavasta, terveestä ihmisestä. (Cohen & Hoot, 1997, s. 339.) Tiimit pitivät tärkeänä 

sitä, että lapsi saa toteuttaa itseään taiteen kautta: "Saa niinku itse tekemällä ja kokemalla 

sitte kehittyä ja ilmaista itseään" (3b). Lapset tarvitsevat taidetta, koska sen kautta on 
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mahdollista käydä läpi kokemuksia, kuvataide tarjoaa jo pienelle lapselle kielen kertoa 

ajatuksistaan. Taiteen kautta lapsi uskaltaa kokeilla omintakeisia toimintatapoja, ratkaista 

ongelmia ja ylittää itsensä. (Sheridan & Gardner, 2012, s. 276-296; Rusanen, 2009, s. 49.) 

Tiimien mukaan jo pienet lapset ilmaisevat ajatteluaan kuvataiteen kautta. Kun lapsi esi-

merkiksi piirtää, on hänellä itsellään usein ajatus ja tarina siitä mitä työssä on tai tulee ole-

maan. Salmisen (1994, s. 36) mukaan lapsen teokset ovat kuin vierasta kieltä, jota ei voi 

tulkita oikein tuntematta tekijän pyrkimyksiä. Seuraava sitaatti kuvaa lapsen ajatuksen kul-

kua kuvataiteellisen prosessin aikana: 

"Niin kyllä minustakin se on sen lapsen luovuuden kehittäminen ja sen löytäminen siitä 

lapsesta tärkein asia. Niinku lapsilähtöisyys yleensäkin, esimerkiksi sillon syksylläkin se 

metsäpiirustus... se oli aika hauska. Me oltiin käyty metsässä ja mietitty minkä värinen se 

metsä on ja sitten ne sai alkaa piirtämään, niin siellä tuli aika monelle ihan muuta kuin 

metsää. Sittenku kysyttiin, että mitä sää piirsit, mitä sieltä löyty sieltä lapsen omasta mieli-

kuvitusmaailmasta niin harva kuitenki sano, että täällä on metsä, täällä on puita." (2a)  

 

KUVA 9. ”Metsäpiirustus” 

Tässä työssä näkyy lapsen fyysinen ote työskentelyyn. Kynällä on painettu vahvasti ja hel-

lästi erilaisia viivoja, tehty tutkimuksia kynällä. Kuvantekemisen voidaankin ajatella ole-

van graafista puhetta kuvan ja minän välillä. Kuten kuvassa näkyy, lapsi muuttaa piirtäes-
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sään liikkeittensä ratoja, samalla lapsi oppii, että nopeuden ja suunnan vaihtelu muuttaa 

jälkeä. Lapsi nauttii näistä oivalluksista. Lapsi dramatisoi toimintaansa mielellään, hän 

esittää elein, ilmein ja puhumalla sen mitä aikoo tehdä. Näin valmis työ on lapsen elekielen 

täydennys. (Salminen, 1994, s. 47; Salminen, 2005, s. 37; Griffiths & Holubecki, 2010, s. 

61.) Aikuinen ei täysin ymmärrä lapsen kuvataiteellista prosessia. Hän ei voi olettaa kuvas-

sa 9 olevan metsää, vaikka se onkin vihreä ja työtä alustettiin metsävierailulla. Lapselle työ 

voi merkitä aivan jotain muuta, sillä se on hänen luovuutensa ilmaus. Tässä työssä näkyy 

miten normaali piirustuspaperi on saatu kehystettyä yksinkertaisesti piirtämällä tussilla 

sille kehykset. Näin tavallisen näköinen piirustus saa juhlavamman aseman ja enemmän 

arvostusta osakseen. 

Lapsen taiteen tekemisessä näkyvät persoonallinen ote, voima, kiihkeys, tahto ja mieliala 

ja ne siirtyvät lapsen tuotoksiin. (Setälä, 2011b, s. 22). Taide on keino lapselle ilmaista 

tunnetilojaan. "...Piirränkö minä vihasena ja vikkelänä vai onko enemmän vähän hiljaisel-

la ja rauhallisella mielellä, että kyllä se on varmasti sitäkin, että näkyy se sen hetkinen 

tunnetila..." (3b). Lapsella on taitoa ja mielikuvitusta siirtää ajatuksiaan toiseen muotoon. 

Kun lapsi luo kuvallisia kertomuksia, tunneilmaisu kuuluu olennaisena osana prosessiin. 

Lapsi ilmaisee itseään konkreettisesti, fyysisesti ja verbaalisesti kuvallisen tekemisen aika-

na. (Egan, 1997, s. 342-343.) 

Oppiminen on yksi kuvataidekasvatuksen tavoitteista. Kuvataidekasvatuksen kautta lapsi 

oppii materiaaleista ja niiden käsittelystä, hän kehittää motorisia, kognitiivisia ja sosiaalisia 

taitojaan. Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen ovat luonnollista kuvataiteelliselle toimin-

nalle. 

Lapsen kognitiiviset taidot liittyvät maailman hahmottamiseen ja ymmärtämiseen. "Siinä-

hän se tullee, että se lapsi hahmottaa miten se hahmottaa ne silmät ja miten ne on ihan 

oikeastikki." (1b). Kuvataiteellisessa toiminnassa lapsi harjoittaa vertailua eli oppii samalla 

matemaattisten taitojen perusteita. Lapsi oppii monipuolisia käsitteitä ja hänen sanavaras-

tonsa karttuu. Sosiaalinen sekä kognitiivinen kuvataidekasvatukseen liittyvä termi on toi-

minnan sanoittaminen. "Samalla (kuvataidekasvatusta) käytetään paljon sitten sanallisen 

opettamisen välineenä. Siinä voi yhdessä kysellä, ja kertoo, että mitä me nähään siinä ja 

mitä hän on tehny. Pikkuhiljaa sitten tulee ihan oikeesti sanavarastoa ja käsitteitä erilai-

sia... " (3b). Toiminnan ja ajattelun sanoittaminen ovat luovuuden edistämiselle erittäin 
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tärkeitä. Aikuinen voi mallittaa, neuvoa, kysyä ja vastata lasten kysymyksiin. (Fumoto, 

Robson, Greenfield & Hargreaves, 2012, s. 31; Hännikäinen, 2013, s. 49-51.) 

Tiimien mukaan lapset tykkäävät tutkia omia töitään jälkikäteen ja oppia niistä. Lapsi tut-

kii töitä katselemalla ja koskettelemalla.”Viimeks nyt aamulla kateltiin siinä… että siellä 

on näin paljon nyt lunta, katottiin niitä, siellä oli Nallepuh ja Kengu ja Nasu ja Nallepuhin 

jalan päällekki oli vähän lunta tullu.” (2a). Lasten töitä katsellaan yksin ja yhdessä, jolloin 

tekeminen tulee lapselle itselleen näkyväksi. Hän ymmärtää, että on itse tehnyt teoksen, ja 

kasvaessaan lapsi näkee töistä omaa kehitystään. Töitä tutkiskellessa niitä oppii ymmärtä-

mään uusilla tavoilla. “Niin, että se on niinkö minusta täällä pienilläkin hyvä, että he nä-

kevät, että siellä on hänen tekemä se peikko ja sittenku lapsi kasvaa, niin oikeesti lapsi 

kasvaa jo kahessa kuukaudessa niin paljon, että oppii yhtäkkiä vaikkapa tosiaan näke-

mään, että missä ne on ne silmät ja miksi tuo on peikko tai tuo on tyttö ja sitten se löytää 

itestä ne, mullaki on tämmöset kädet.” (1c) 

 

KUVA 10. Peikkoprojekti seinällä 

”Musta tuntuu, että niistä peikoista näkkee… että ei oo ohjattu, että siellä jalkoja on pääs-

sä kiinni (nauraa)”(1b). Kuvassa 10 lapsille on annettu itseilmaisun mahdollisuus työn 

tekemisen hetkellä. Työtä tehdessä esimerkiksi vartalonosat saattoivat olla lapselle hyvin 

abstrakteja käsitteitä. Töiden jälkikäsittelyssä lapset reflektoivat kehitystään, tutkiskelevat 

omia peikkojaan ja muokkaavat käsitystään itsestään sekä maailmasta. Peikkoja hyödynne-
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tään tiimissä esimerkiksi liikunnassa, jolloin lapset heittelivät peikoille lumipalloja, ja pei-

kot heittivät takaisin. Omaa vartaloa yritettiin kääntää samoihin asentoihin kuin peikoilla. 

Näin työt saadaan yhdistettyä hieno- ja karkeamotoriikan harjoituksiin. Projektiin liittyi 

peikkoloruja ja -lauluja. Peikot ja peikkojen maailma on rakennettu projektinomaisesti 

osissa, useita eri materiaaleja ja tekniikoita hyödyntäen. 

Tiimin 3 tavoitteena oli, että lapsi oppisi kuvataidekasvatukseen liittyviä perustaitoja, ku-

ten miten kynää pidetään kädessä tai miten vesiväriä käytetään vedessä ja sitten paperilla. 

Nämä alkeet toimivat pohjana myöhemmille kuvataiteen töille. Kaikki tiimit olivat yhtä 

mieltä siitä, että kuvataidekasvatus on tärkeää lapsen hienomotorisen kehityksen kannalta. 

Kuvallinen työskentely tarjoaakin laajasti harjoitteita hieno- ja karkeamotoriikalle, silmän 

ja käden yhteistyölle sekä aisteille. Kun esimerkiksi käsi on lapsen työvälineenä, tulee hä-

nen tunnistaa käden laajat ja pienet liikeradat sekä voima ja herkkyys. (Rusanen, 2009, s. 

53.) Laajasti kuvataidekasvatuksen voidaan nähdä vaikuttavan lapsen kognitiiviseen, sosi-

aaliseen, psyykkiseen, henkiseen, moraaliseen ja esteettiseen kehitykseen. Kuvataidekasva-

tuksen pohjalla onkin holistinen näkökulma lapsen kehitykseen. (Luehrman & Unrath, 

2006, s. 7.) 

Pienten lasten kuvataidekasvatus tapahtuu vuorovaikutussuhteessa. Lapsi on jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa aikuisen ja toisten lasten kanssa. Tämä kuvataidekasvatuksen sosiaali-

nen ulottuvuus jää usein kirjallisuudessa vähemmälle tarkastelulle, vaikka kaikki tiimit 

pitivät sitä tärkeänä osa-alueena. Tiimien mukaan kuvataidekasvatuksen kautta "tulee yhte-

ys, että toinen yrittää ymmärtää toista" (3b). Taide antaa lapselle mahdollisuuden rakentaa 

omaa persoonallista ja sosiaalista identiteettiään. Taiteelliset viestit toimivat kommunikaa-

tiona ja edistävät vuorovaikutusta. Taide vaikuttaa hyvinvointiin monilla tavoin, taidekas-

vatus antaa muun muassa tilaa lapsen tunneilmaisulle ja mielikuvitukselle ja näin tukee 

lapsen kykyä vastavuoroisuuteen ja empatiaan. (Rusanen, et al. 2014, s. 17, 32.)  

Kasvattajien tehtävänä on muodostaa hyvä ilmapiiri, jossa lapset voivat kokea yhteenkuu-

luvuuden tunnetta ja osallisuutta. Lasten ystävyyssuhteiden jatkuvuutta pyritään vaalimaan. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 16-17, 24.) Tiimien mukaan vertaissuh-

teissa yhdessä tehdessä lapset oppivat yleisiä käyttäytymisen normeja, kuten vuoron odot-

tamista. Yleensä pienryhmissä tapahtuvassa toiminnassa, esimerkiksi muutaman sekunnin 

liiman odottaminen on lapselle hyvää harjoitusta, mutta lapsi pääsee kuitenkin lähes jatku-

vasti aktiivisesti osallistumaan. Mallioppiminen on yleistä, lapset juttelevat keskenään, 
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ottavat ideoita toisiltaan ja matkivat ja vertailevat. Vertailukin on kuitenkin hyväntuulista 

eikä kilpailuhenkistä: eräässä tiimin 2 tilanteessa ihmeteltiin, että minulla on iso ja sinulla 

pieni lehti. Tärkeintä on taidekokemuksen jakaminen toisen lapsen kanssa ja kaverisuhtei-

den muodostaminen "että se yhdessä tekemisen ilohan siinä on, kun sää kaverin kanssa 

teet" (2b). 

Pienimmät lapset eivät välttämättä vielä osaa toimia vertaissuhdetilanteissa ja tarvitsevat 

tukea toiminnalleen (Munter, 2013, s. 144-146). Tällöin korostuu aikuisen ja lapsen yhtei-

nen kohtaamisen hetki. Aikuinen antaa aikaansa ja luo kohtaamiseen lämmön: "On myös 

tämä, että nämä yhteiset hetket, että ne hetket on lapselle sen aikuisen aika sillä hetkellä. 

Että on se tärkeää, kun meilläkin on kuitenkin aika paljon elämää ja sähikäisyyttä arjessa, 

niin se hetki on tärkeä sille lapselle. Se on tärkeä myös niin ja mukava tunnelma ja muu-

tenki on kaikessa meidän toiminnassa lähtökohtana, että meillä on hyvä ja lämmin tunnel-

ma ja turvallinen ilmapiiri siinä, niin se on kaiken lähtökohtana." (3b). On tärkeää, että 

jokainen lapsi saa hetken olla aikuisen huomion keskipisteenä ja läsnä yhdessä taidekoke-

muksen äärellä. Näin kuvataidekasvatuksen tilanne laajenee pelkästään tekemisen merki-

tyksellisyydestä sosiaalisiin merkityksiin. Lapsi nauttii taiteesta ja ilmaisusta tehdessään 

yksin sekä muiden kanssa. Tekemisen ja kokemisen kautta lapsi kehittyy sekä yksilönä että 

ryhmän jäsenenä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 23-24). 

Lapselle kuvataidekasvatus on elämyksien, oppimisen ja vuorovaikutuksen yhdistämistä 

merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Kuvataiteelliset elämykset yhdistyvät lapsen koke-

musmaailmaan, ovat moniaistisia ja toimijalähtöisiä. Taustalla on ajatus lapsen vapaasta, 

luovasta ilmaisusta. Lapsi oppii vuorovaikutuksessa aikuisten ja toisten lasten kanssa tieto-

ja ja taitoja monipuolisesti. Tärkeintä on, että lapsi nauttii ja iloitsee kuvataiteellisesta toi-

minnasta. 

5.3 ”Lapsi sais kokemuksia mahdollisimman erilaisista tekemisistä” Materiaalit ja 

tekniikat kuvataidekasvatuksessa 

Materiaalit ja tekniikat kolmantena yläkategoriana sisältää konkreettisia ajatuksia kuvatai-

dekasvatuksen toteuttamisesta. Tässä kategoriassa korostetaan monipuolista materiaalien ja 

tekniikoiden hyödyntämistä. Tiimit nostavat esiin leikillisyyden osana kuvataidekasvatus-

ta. Tämä tarkoittaa, että kaikki kuvataidetoiminta ei ole ohjattua, vaan lapsen toteuttavat 
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kuvataidetta itsenäisesti. Ohjatun kuvataidekasvatuksen sekä ”välipuuhastelujen” määrä 

nähtiin tärkeänä osana kuvataidekasvatuksen käsitettä.  

Tiimien mukaan kuvataidetoiminnan tulee olla lapsen ikätasolle sopivaa ja mahdollisim-

man monipuolista. Aikuisen vastuu materiaalien tarjoamisessa näkyy seuraavassa sitaatis-

sa: ”…välineiden ja materiaalien tarjoaminen tietenki on aikuisen tehtävä, nehän on kaa-

pissa siellä, että jos emme niitä anna, niin ne pysyy kaapissa. Elikkä tavallaan mahdollis-

taa yleensä se toiminta ihan materiaalien ja fyysisten tilojen puitteissa.” (1a). Jo pieni lap-

si osaa tehdä esteettisiä valintoja, kuten mitä värejä tai materiaaleja hän haluaa tällä kertaa 

käyttää. Siksi lapselle tuleekin tarjota mahdollisuuksia kokeilla ideoitaan, erilaisia materi-

aaleja ja valintoja toiminnassaan. (Fumoto, Robson, Greenfield & Hargreaves, 2012, s. 32; 

Rusanen, 2009, s. 51.) Tiimien mukaan materiaaleja pitää olla esillä niin, että lapsi pystyy 

itse valitsemaan itselleen mieluisen materiaalin ja värin. Aikuinen luo variaatioita toimin-

taan tarjoamalla erilaisia tekniikoita ja materiaaleja lapsen kokeiltavaksi. Jos lapset innos-

tuvat jostain tietystä materiaalista, niin aikuiset huomaavat tämän ja tukevat lapsen innos-

tusta. Esimerkiksi tiimin 3 lapset olivat innostuneet väreistä ja maaleista, joten niitä hyö-

dynnettiin monissa kuvataiteen teoksissa. 

Tiimit käyttivät saatavilla olevia materiaaleja monipuolisesti, esimerkiksi lunta hyödynnet-

tiin muovailuun sisätiloissakin, kaakaota ja mustikkaa käytettiin maalaamiseen. Kierrätys-

materiaalit, kuten sanomalehdet ja wc-paperirullat, olivat kaikissa tiimeissä käytössä. Näi-

den lisäksi käytettiin muun muassa taikataikinaa, huopaa, helmiä ja lankaa. Piparitaikinan 

muovaileminen ja syöminen oli kahden tiimin kuvauksessa hyvä keino tutustua materiaa-

liin. Erityisen innostuneita tiimit olivat lasten itse keräämistä luonnonmateriaaleista, kuten 

oksista, kaarnasta, naavasta, jäkälästä ja kivistä. Luonnonmateriaaleista lapsi saa itselleen 

empiiristä kokemusta, kun hän muistaa itse keränneensä käytetyn materiaalin. Lapsi voi 

muistella mistä löysit materiaalit, miltä ne näyttävät ja tuntuvat.  

Pienille lapsille sopivia kuvataiteen tekniikoita löytyi runsaasti. Enimmäkseen työt sisältä-

vät jossakin osin maalausta. Maalaustakin kuitenkin voidaan toteuttaa eri vartalonosilla, 

kuten sormilla, käsillä, jaloilla, maalia voidaan levittää lisäksi pensselillä tai painaa peru-

nalla. Vesivärit, piirtäminen ja liimaaminen olivat hyvin yleisiä tekniikoita tiimien keskuu-

dessa. Lapsille haluttiin antaa konkreettista tuntumapintaa materiaaliin repimisellä, ryttää-

misellä ja muovailulla. 
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Joskus kuvataiteellisista kokemuksista ei jää pysyviä jälkiä, vaan muistoja ja hetkellisiä 

tuntemuksia (Setälä, 2011b, s. 18). Tällöin kuvataiteellinen kokemus syntyy tutkimusmat-

kasta materiaaliin "...mutta sitten otetaan ihan, että kokeillaan lunta ja kokeillaan jäätä ja 

tehdään aistirata, missä kokeillaan eri juttuja...” (3b). Tiimien kertomuksissa esimerkiksi 

jää ja vesi ovat hyviä tutkimuskohteita. Veden käsittely, eli sillä leikkiminen ja sen tutki-

minen ilman mitään varsinaista tuotosta, nähtiin yhtenä kuvataiteen tekniikkana. Tässä 

korostuu tiimien ymmärrys siitä, että kuvataiteellisessa tekemisessä prosessi on tärkeämpää 

kuin lopputulos. 

Erikoisempia tekniikoita nousi muutamia. Sadutusta käytettiin keinona käsitellä tai tuottaa 

kuvaa. Kaksi tiimiä järjesti ulkona ohjattua ja suunniteltua ympäristötaidetta. Toisessa tii-

missä tehtiin ulos linnun ja peikon pesiä ja toisessa laitettiin nalle talviunille ja peiteltiin se 

luonnonmateriaaleilla. Yksi tiimi ilmaisi, että jopa huovuttaminen onnistuu jo ihan pien-

tenkin lasten kanssa. 

Tarkoituksenmukainen välineiden, tekniikoiden ja materiaalien valinta auttavat työskente-

lyn onnistumisessa. Tärkeää on kuitenkin tutustua monipuolisesti kuvataidekasvatuksen 

osa-alueisiin kuvataiteellisen ilmaisun matkalla. Rakennettu-, luontoympäristö ja arkkiteh-

tuuri innostavat lasta havainnoimaan ja ihailemaan estetiikkaa. Ympäristö kutsuu lapsen 

tutkimusmatkalle. (Rusanen, et al. 2014, s. 86-87.) 

Kuvataiteellinen toiminta tapahtuu aina joissakin ympäristöissä. Toimintaympäristöillä 

tarkoitetaan ympäristöjä joissa lapsi toimii. Toimintaympäristöjä suunniteltaessa tulisi ot-

taa huomioon sekä esteettiset että toiminnalliset ulottuvuudet. Hyvä ympäristö kannustaa 

lapsia ilmaisuun ja monipuoliseen toimintaan sekä on viihtyisä. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet, 2005, s. 18.) Lindbergin (2014) mukaan lapsi saa ympäristöstään monen-

laisia tarjoumia, eli ympäristön lapselle tarjoamia toiminnan mahdollisuuksia. Lapsi toimii 

näiden mahdollisuuksien puitteissa. Joissakin ympäristöissä lapset saavat enemmän mie-

lekkäitä ja tutkimaan innostavia tarjoumia kuin toisissa. Näiden tarjoumien määrään tulisi 

kiinnittää huomiota ja mahdollistaa lapselle monipuolista toimintaa. Tiimien mukaan lasten 

omaehtoista kuvataiteen tekemistä rajoittavat yleensä turvallisuuskysymykset ja tilat. Ku-

vataidetarvikkeet eivät ole pienten lasten osastolla jatkuvasti lasten saatavilla, sillä ongel-

mana on se, että lapsi tarvitsee aikuisen apua materiaalien hyödyntämiseen. Tiimien ker-

toivat tilojen olevan ongelmalliset ja ahtaat kuvataidekasvatuksen toteuttamisen kannalta. 
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Toimintaympäristön esteettistä merkitystä ei nostettu haastatteluissa erikseen esille. Ympä-

ristöistä näki kuitenkin, että niitä oli selvästi ajateltu ja yritetty kehittää lapselle innostavik-

si. Tästä päättelen, että tiimit eivät hahmottaneet toimintaympäristön estetiikan kuuluvan 

kuvataidekasvatuksen piiriin, vaikkakin tiedostivat estetiikan merkityksen lapselle. Tiimien 

pyrkimys vaikuttaa toimintaympäristöihin näkyi heti tiloihin saapuessa. Seinillä oli lapsille 

suunnattuja kuvia ja tauluja. Lasten omat työt olivat kauniisti esillä ja lasten omalta tasolta 

löytyi kuvia. Alla olevassa kuvassa (KUVA 11) on tiimin 2 vessasta pyritty saamaan lap-

selle esteettinen tila. Tiimillä 3 oli peilejä lattiatasossa, joista lapsi voi tutkia itseään ja 

ympäristöään. 

 

KUVA 11. Kuvat vessassa 

Toimintaympäristön tulisi ottaa huomioon lapsen kehitystaso ja tapa kokea todellisuutta. 

Siellä tulisi olla tilaa lapsen leikeille ja taiteelliselle ilmaisulle. Hyvässä ympäristössä lap-

sella on monipuolisia mahdollisuuksia kokea taiteellisia elämyksiä sekä tutkia vapaasti 

erilaisia materiaaleja. Lapsi pystyy vapaasti toteuttamaan ideoitaan, hahmottamaan uusia 

käsitteitä sekä harjoittamaan taitojaan. Lapsella on käytössään rikas valikoima tarjoumia. 
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Lapsen oma taiteellinen ilmaisu ja osaaminen tehdään näkyväksi laittamalla työt kauniisti 

esille. Ympäristö jo sinänsä voi, ja pitäisi, olla lapselle esteettinen taide-elämys. (Vecchi, 

2010, s. 1-17, 81-107; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 24; Ruokonen & 

Rusanen, 2009, s. 12.)  

Ohjatun kuvataidekasvatuksen lisäksi tiimit ilmaisivat lasten leikkien sisältävän kuvataide-

kasvatuksen elementtejä. Leikki on vapaaehtoista ja sitä ohjaa lapsen sisäinen motivaatio. 

Leikistä lapsi saa itselleen tyydytystä, ja prosessi on lopputuotosta tärkeämpi. Leikissä 

mikä tahansa on mahdollista, leikki on keksivää, kokeilevaa eikä siinä ole suorituspaineita 

tai osaamisen vaatimuksia. Puupalikka voi olla juustoa, kävyt lehmiä, lehdet ruokaa. (Kal-

liala, 2008, s. 40; Piironen, 1995, s. 23-25.) Lapset toteuttavat kuvataidekasvatusta itse 

omien leikkiensä kautta. Seuraavassa sitaatissa näkyy kuinka aikuinen on huomannut las-

ten hiekkaleikkien toimivan osana kuvataidekasvatusta. 

”Kun se on se kakku pyöräytetty siihen ja voitu laittaa kiviä ja sitten tämmösiä risuja kynt-

tilöiksi tai jotaki pihlajanmarjoja otettu ja koristeltu, että sekihän on semmosta niinku luo-

vaa.” (2a) 

Kaikki tiimit nostivat esiin lasten hiekka- ja lumileikit. Näihin kuuluu hiekan tunnustelu, 

muovailu, siirtäminen paikasta toiseen. Lumesta voi muovailla esimerkiksi lumipalloja tai 

lumiukkoja. Lapset luovat taidetta, jopa tiedostamattaan sitä. Lapset tekevät erilaisia kol-

miulotteisen harjoittelun tehtäviä leikkiessään legoilla ja erilaisilla purkeilla. Rakennelmat 

ovat osaltaan arkkitehtuurikasvatuksen perustaa. Lapset ovat luonnostaan keräilijöitä, joten 

moneen lapsilähtöiseen kuvataidetoimintaan liittyvät erilaiset luonnonmateriaaleista tehdyt 

sommitelmat ja rakennelmat (Rusanen & Torkki, 2000, s. 51).  

Luovalla toiminnalla ja leikillä on vahva yhteys. Yhtäläisyyksinä ovat, että molemmat pe-

rustuvat lapsen tunteisiin, kokemuksiin, tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin, ja molem-

piin liittyy hyvin vahva spontaanius. Hyvinkin lyhytkestoinen, jatkuvasti elävä, proses-

sinomainen toiminta voi aikuisen silmään näyttää merkityksettömältä, mutta se on jo itses-

sään arvokasta. Prosessin korostaminen liittyy leikkiin ja nykytaiteeseen, idea prosessiin 

voi lähteä löytömateriaalista, väreistä, muodoista tai käsitteistä. Asioiden välille voidaan 

luoda yhteyksiä tai muuttaa säännöt ylösalaisin, esineille voidaan keksiä uusia käyttötar-

koituksia. Näitä voidaan rinnastaa muotoilun, käsitetaiteen tai kierrätystaiteen muotoihin. 

Lasten roolileikeissä on performanssin elementtejä ja mahdollista lavastusta. Hiekkalin-

noista ja majoista löytyy selvä yhteys arkkitehtuuriin, installaatioihin ja ympäristötaitee-
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seen. (Fumoto, et al. 2012 s. 32; Rusanen, et al. 2014, s. 32.) Haastatteluissa tiimit eivät 

kertoneet lapsen leikeistä näin laajasti, luultavasti koska he eivät kokeneet niiden liittyvän 

varsinaisesti aiheeseen. Holkeri-Rinkisen (2009, s. 221-222) mukaan on tärkeää, että ai-

kuinen ei vähättele lapsen leikkiä vaan on aidosti kiinnostunut siitä. Kun aikuinen tiedos-

taa, että lapsen leikki on esteettistä ja luovaa, osaa hän paremmin arvostaa ja rikastaa sitä. 

Kuvataidekasvatuksen määrä on tärkeä määrittää tiimeissä. On eri asia pääseekö lapsi ko-

kemaan kuvataiteellisia kokemuksia päivittäin vai kerran kuussa. Laadukas kuvataidekas-

vatus nähdään jatkumona, eivätkä irralliset kuvataidetuokiot toteuta tätä kriteeriä. Tiimeillä 

yleisenä ajatuksena oli, että kulttuuriin liittyvät juhlat ja vuodenajat näkyvät kuvataiteessa, 

ne rytmittävät vuoden kulkua. Päiväkodin yhteisesti sovitut teemat, kuten satumetsä, näky-

vät siinä mitä tehdään ja milloin. 

"Joo tähä jouluun meillä oli nyt nää piparit ja sukkatonttu. Me on haluttu kuitenki, että 

mennään vuodenaikojen mukkaa ja näitte tapahtuminen mukkaa, mutta siinäki haetaan 

sitä semmosta luonnon, luontoa, erilaista ja tämmöstä. Nythä meillä on vesi tee-

ma ja keväämmällä varmaan tehhään vielä enemmän, vaikka puroon jotain pikkulaivaa ja 

mitä me nyt sitte keksitään." (2b) 

Ohjattuja, teemoihin liittyviä, suunniteltuja kuvataiteen töitä toteutettiin jokaisessa tiimissä 

hieman eri määrä. Tiimi 1 suunnittelee vähintään joka viikolle kuvataidetta, välillä toimin-

taa on vielä tiheämpään. Tiimi 2 tekee kuussa keskimäärin yhden kädentyön, mutta välillä 

tiiviimmin projektinomaisesti. Tiimillä 3 kuvataidekasvatus kuuluu viikko-ohjelmaan joka 

viikko. Kuvat, joita tässä tutkimuksessani olen esitellyt, ovat koskeneet ohjattuja kuvatai-

teen töitä. 

Viikkosuunnitelmien lisäksi taustalla on päivittäin tai lähes päivittäin "välipuuhasteluja". 

Tämän termin tiimit nostivat itse esiin. Piirtäminen puuväreillä tai vahaväreillä, sekä muo-

vailuvaha nähtiin jokapäiväisenä tekemisenä lapselle. "...Meillä oli kaikkien näitten viikko-

suunnitelmien lisäksi väljänä tausta-ajatuksena vaikka muovailu tai tussit tai, että sitä 

mentiin, sitten niinku siellä iltapäivähetkissä. Että nämä ohjatut asiat on meillä sitten 

enemmän niinku aamupäivä painotteisia." (3b). Näihin pieniin hetkiin voidaan liittää vuo-

sikellon tyyppinen tausta-ajatus, jotta lapset saisivat monipuolisesti kuvataidetoimintaa, 

eivätkä pelkästään samaa piirtämistä päivästä toiseen vuoden ympäri. Alla (KUVA 12) 

löytyy välipuuhastelun esimerkkinä erään lapsen kasvunkansiosta löytynyt vesiväriteos. 

Teos ei varsinaisesti liity mihinkään teemaan tai kokonaisuuteen. Silti se on hänelle pieni 
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merkityksellinen tutkimusmatka värien, materiaalien ja tuntemuksien maailmaan. Lapsella 

saattaa olla merkityksellinen tarina tällekin kuvalle, mutta sitä ei ole kirjoitettu ylös.

 

KUVA 12. Vesivärimaalaus 

Kuvataidekasvatus tapahtuu aina toimintaympäristöissä, joissa lapsen kuvataiteellisia tut-

kimuksia joko tuetaan tai estetään. Haastattelemissani tiimeissä kuvataidekasvatus on iso 

osa toimintaa ja ajatellaan, että "se (kuvataidekasvatus) pysyy kokoajan mukana" (2b). 

Lapset pääsevät päivittäin osalliseksi välipuuhasteluihin ja kuvataiteelliseen toimintaan 

omien leikkiensä kautta, lisäksi tiimit järjestävät lapsille säännöllisesti ohjattua ja suunni-

teltua kuvataidekasvatusta. Ohjattu kuvataidekasvatus pitää sisällään kuvataidekasvatuksen 

yleiset periaatteet lapsen itseilmaisusta, toimijalähtöisyydestä, toiminnan ikätasoisuudesta 

ja moniaistisuudesta. Lapsen kokemusmaailma huomioidaan, jolloin kuvataidekasvatus on 

laajempaa kuin pelkkiä tekniikoita tai materiaaleja.  
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6 KUVATAIDEKASVATUS ILMIÖNÄ 

Tiimien käsityksissä kuvataidekasvatus näkyy laajana ilmiönä, jota pystyy tulkitsemaan 

yläkategorioista eteenpäin. Tässä abstraktien kategorioiden vaiheessa tulkinta on pidem-

mälle ja abstraktimmalle tasolle vietyä merkitysten hahmottamista kuin aineiston kuvaami-

sen tasolla. Tämän luvun tarkoituksena on siirtyä tulkinnassa kategorioista merkitykseen ja 

siihen mitä todella tarkoitetaan kun puhutaan kuvataidekasvatuksesta ilmiönä. Erityisesti 

oma tulkintani aineistosta nousee tässä tulosluvussa esiin.  

Ilmiö, jota lähdin varhaiskasvattajien käsitysten ja lasten kuvataiteellisten tuotosten kautta 

tutkimaan oli pienten lasten kuvataidekasvatus päiväkodin kontekstissa. Tutkimuskysy-

mykseen 2. Miten tiimien käsitykset heijastuvat lasten kuvataiteellisiin tuotoksiin? löytyy 

vastauksia läpi analyysin. Tuloksissa tiimien käsitykset näkyvät monipuolisesti lasten ku-

vataiteellisissa töissä eli käsitykset siirtyvät lasten käytännön töihin. Seuraava kuvio (3) 

tiivistää vastauksen tutkimuskysymykseen 1. Minkälaisia käsityksiä tiimeillä on alle kol-

mevuotiaiden kuvataidekasvatuksesta? Tiimien käsityksissä aikuinen on toiminnan mah-

dollistaja, joka toteuttaa kuvataidekasvatusta tiimin jäsenenä, mutta samalla itsenäisesti 

innostuneena ja toimintaan sitoutuneena yksilönä. Kuvataidekasvatusta toteutetaan yhteis-

työssä vanhempien kanssa. Pedagogisena menetelmänä toimii projektityöskentely, johon 

sisältyy oppisisältöjen integraatio. Tiimien käsityksissä lapsi on aktiivinen toimija, joka 

oppii ja kehittyy kuvataidekasvatuksen kautta. Lapsi saa kuvataiteesta itselleen elämyksiä 

ja merkityksellisiä vuorovaikutustilanteita. Kuvataidekasvatus menetelmänä nähdään tii-

mien käsityksissä monipuolisina materiaaleina ja tekniikoina, joita käytetään lähes päivit-

täin. Tiimit käsittävät kuvataidekasvatusta tapahtuvan ohjattujen hetkien lisäksi lasten 

omissa leikeissä. 
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KUVIO 3. Tulosavaruus eli tutkimustulokset tiivistetyssä muodossa 

Kuvion 3 mukaan kuvataidekasvatus itsessään on aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus 

tilanne. Abstraktien kategorioiden mukaan tätä vuorovaikutusta toteutetaan kuvataidekas-

vatuksen menetelmien ja tekniikoiden kautta. Kuvataidekasvatus voidaan nähdä ilmiönä, 

jossa lapsi itse vaikuttaa aktiivisesti toiminnallaan aikuiseen ja aikuinen reagoi sensitiivi-

sesti ja pedagogisesti lapsen tarpeisiin. Kuvataiteelliset menetelmät ovat osana tätä lapsen 

ja aikuisen välistä vuorovaikutusta. Pienten lasten kuvataidekasvatus on luonteeltaan sosi-

aalista. Puurula (2000, s. 94) esittää, että taidekasvatus on yhteistyötä eri osapuolten välil-

lä. Rusanen ja Torkki (2000, s. 43) korostavat kuvataiteen ja kuvan tekemisen yhdistyvän 

sosiaalisuuteen. Kuvalla on voimaa silloin, kun se on olemassa yhteisössä, jossa kuva jae-

taan ja siihen reagoidaan. 

Sosiaalisten suhteiden korostuminen koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa ei ole uusi il-

miö. Sosiaaliset suhteet on nähty pohjana pedagogiikalle jo Fröbelin (1782-1852) aikoihin. 

Fröbelin teorioissa laadukas varhaiskasvatus luo yhteisöllisyyttä lasten välille ja tekee lap-

siryhmästä yhteisön. Yhteisöllinen, kodinomainen yhteisö kannustaa lapsia luovaan ja ak-

tiiviseen toimintaan eli taiteelliseen tekemiseen ja osallisuuteen. Fröbelille koulutus on 
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prosessi, joka perustuu yhteiselle luottamukselle ja avoimelle vuorovaikutukselle kaikissa 

vuorovaikutussuhteissa. Fröbelin mukaan ihmisen kasvattaminen on yksinkertaisimmillaan 

hänen kohtaamistaan tiedostavana ja ajattelevana olentona. (Fröbel, 2012, s. 12; Fumoto, et 

al. 2012, s. 2.) Kun tuetaan lapsen kasvua ja kuvataiteellista ilmaisua, varhaiskasvatuksessa 

tulee korostaa erityisesti yhteisöllisyyttä ja lasten omaa osallisuutta. Näiden ajatuksien 

pohjalta seuraavaksi peilaan tutkimustuloksiani ekokulttuuriseen teoriaan, sekä esittelen 

mitä tarkoitan kuvataidekasvatuksen menetelmällä. 

6.1 Vuorovaikutuksen peilaaminen ekokulttuuriseen teoriaan 

Ekokulttuurinen teoria, jota avasin jo teoreettisessa viitekehyksessä, perustuu ympäristöjen 

ja ihmisten vuorovaikutukselle. Teorian tausta-ajatuksena on, että kaikki toimijat, kuten 

lapsetkin, ovat aktiivisia ympäristöönsä vaikuttavia subjekteja. Jokainen toimija voi vaikut-

taa itse siihen minkälaiseksi häneen vaikuttavat ympäristöt ja yhteisöt muovautuvat. Ym-

päristöt ovat vuoropuhelussa keskenään ja vaikuttavat toimijaan usealla eri tasolla. Tämän 

tutkimuksen puitteissa erityisesti lapsen lähimmät toimintaympäristöt eli mikro- ja me-

sosysteemit nousivat esiin. Makro- ja eksosysteemi kuuluvat kuvataidekasvatuksen piiriin, 

mutta haastateltavat eivät tässä tapauksessa nähneet niitä kovin merkityksellisinä. 

Viimeaikoina kuvataiteellisen toiminnan taidekäsitys on laajentunut yksilökeskeisyydestä 

vuorovaikutteisuuden ja yhteisöllisyyden korostamiseen (ks. Bresler & Thompson, 2002). 

Ekokulttuurisen teorian toimija-aktiivisuus, yhteisöllisyys sekä sosiaalisten ympäristöjen 

vuoropuhelu ovatkin kiinteä osa kuvataidekasvatusta. Jo termi kuvataidekasvatus sisältää 

itsessään ajatuksen vuorovaikutuksesta. Moilanen (1999, s. 49-54) korostaa, että kasvatusta 

varten tarvitaan kasvattaja ja kasvatettava. Jotta nämä kaksi kohtaisivat, täytyy muodostaa 

vuorovaikutussuhde, jossa kaksi toimijaa lähtevät yhdessä rakentamaan toimintaa.  

Päiväkoti on paikka, jossa tapahtuu paljon kohtaamisia. Lapsen toimintaympäristöt, van-

hemmat, kasvattajat ja lapset kohtaavat. Päiväkoti yhteisönä syntyy ihmisten vuorovaiku-

tuksesta. Yhteisössä yksilökeskeiset näkökulmat muodostavat yhdessä uuden yhteisöllisen 

näkökulman. Jos lapselle annetaan mahdollisuus toimia yhteisöissään, hän oppii osallistu-

maan ja vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Osallisuus on tärkeä osa lapsen henkilö-

kohtaista kasvua, mutta on olennaista lisäksi lapsen ryhmän jäseneksi kasvamisen kannalta. 

(Ruokonen, Rusanen & Välimäki, 2009, s. 5; Karlsson, 2000, s. 53.) Ekokulttuurisessa 

teoriassa lapsen osallisuus ja aktiivinen toimijuus nähdään erittäin tärkeänä. Tämän tutki-
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muksen puitteissa lapsen osallisuus toteutuu, jopa pienten lasten ryhmässä. Lapset pystyi-

vät omilla kiinnostuksen kohteillaan vaikuttamaan kokonaisiin teemoihin, ajankäyttöön ja 

oman työnsä lopputulokseen. Lapsen omaa toimijuutta tukevat mahdollistava ympäristö, 

aikuisen sensitiivinen toiminta ja lapselle annettu vastuu (Uotinen, 2008, s. 148). 

Lapsi vaikuttaa omassa mesosysteemissään yksilönä, mutta lisäksi lapsi vaikuttaa vertais-

suhteidensa kautta. Jokainen lapsi tuo kohtaamiseen oman kotikulttuurinsa ja aikaisemmat 

elämänkokemuksensa. Lapset pyrkivät aktiivisesti ja luottavaisina vuorovaikutussuhteisiin 

toisten lasten kanssa. Pienten lasten yhteisöllisyyttä kuvaavat huumori, leikkisyys ja jäljit-

tely, yhteenkuuluvuus kehittyy ruumiillisesti ja leikkien yhdessä tehden. Aikuisen tulee 

luoda edellytykset lasten ystävyyssuhteiden solmimiselle.  (Munter, 2013, s. 144-146, 158; 

Munter, 2001, s. 110.) Uotinen (2008, s. 119) luokittelee lasten välisen vuorovaikutuksen 

kolmeen tyyppiin. Lapsi voi toimia toisen lapsen tarkkailijana, ohjaajana tai kaverina. Lap-

set voivat olla vuorovaikutussuhteissaan monissa eri rooleissa.  

Yhdessä toimiessa lasten elämät yhdistyvät ja syntyy yhteisöllistä toimintaa, jossa on piir-

teitä jokaisen lapsen omasta kodista ja elämästä. Lapset luovat yhdessä päiväkotiin omaa 

kulttuuriaan – lastenkulttuuria. Lastenkulttuuri muodostuu osana yhteisöllisyyttä: lapset 

rakentavat yhdessä merkityksiä ja heillä on omia hauskoja juttujaan. (Kalliala, 2008, s. 

222; Karlsson, 2000, s. 29.) Tiimien käsityksissä lapset pystyvät muovaamaan omalla kiin-

nostuksellaan sitä mitä päiväkodissa tehdään ja toimimaan näin aktiivisina vaikuttajina. 

Tiimien mukaan kuvataiteellisessa kontekstissa vertaissuhteet ovat tärkeitä ystävystymisen 

sekä tutkimuksien ja kokeilujen rikastamisen takia. Vertaissuhteiden kautta lapsi oppii toi-

selta lapselta asioita, joita hän ei vielä itse osaa. Yhteiseen toimintaan liittyy erityisesti 

yhdessä tekemisen ja kokemisen ilo. Lapset tekevät yhteisiä projekteja, joita tarkastellaan 

ja rakennetaan koko päiväkotiryhmän kanssa. Nämä projektit nousevat tiimien mukaan 

usein lasten kokemusmaailmasta ja kiinnostuksen kohteista. Lapsen tiedot ja taidot toimi-

vatkin taidekasvatuksessa sekä opetuksen lähtökohtana että kohteena. (Hassi, 1994, s. 30). 

Tavoitteena on lähteä lapsilähtöisesti liikkeelle lapsen omista tiedoista, taidoista ja kiinnos-

tuksen kohteista: lapsen omasta kulttuurisesta ja kehityksellisestä kontekstista. Ja toisaalta 

taas kehittää lapsen tietoja ja taitoja eteenpäin, edelleen lasten vuorovaikutusta tukien. 

Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde päiväkodissa on perustavanlaatuinen kuva-

taidekasvatuksen toteuttamisen kannalta. Kuvataidekasvatus on lapselle ja aikuiselle kom-

munikoinnin ja vastavuoroisuuden harjoitus. Työskentely on kokemusten, elämysten ja 
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aistimusten jakamista. Yhdessä olemisesta syntyy onnistumisen, ilon ja nautinnon koke-

muksia. Lapsi nähdään aktiivisena kanssatoimijana eikä kasvatustoiminnan kohteena. (Se-

tälä, 2011b, s. 22, 25.) Jos lapsi jätetään tekemään kuvataidetta yksin, hänen kiinnostuk-

sensa toimintaa kohtaan yleensä hiipuu hyvin nopeasti (Rusanen & Torkki, 2000, s. 52). 

Tämä korostaa vuorovaikutussuhteen merkitystä kuvataideprosessissa. Karilan (2001, s. 

284-286) mukaan pikkulapsipedagogiikka on haastavaa kasvatussuhteen näkökulmasta. 

Pienten lasten kasvatukselliset tilanteet syntyvät usein spontaanisti, ja reagoiminen spon-

taaneihin tilanteisiin vaatii aikuiselta erityisen hyvää ammattitaitoa.  

Tiimien käsityksissä lapsen arvostaminen, kunnioittaminen ja osallistaminen nähtiin erit-

täin tärkeinä. Toiminta oli toimijalähtöistä, lapsen omia aloitteita kunnioitettiin, ja proses-

sia sekä valmiita töitä arvostettiin. Tämä viittaa siihen, että lapsen ja aikuisen välinen suh-

de olisi dialoginen eikä niinkään valtasuhde, vaikkakin lapsen ja aikuisen välisessä suh-

teessa on aina jännite. Kallialan (2008, s. 61) mukaan valtasuhteessa on olennaista tiedos-

taa käytetäänkö valtaa lasta vastaan, vai hänen hyväkseen. Aineistosta oli havaittavissa 

välittämisen kulttuuria. Välittämisen kulttuurilla tarkoitetaan, että lapsilla on vapaus il-

maista huoliaan ja tarpeitaan, aikuinen on aina vastaanottava ja lämmin. (Siren-Tiusanen & 

Tiusanen, 2001, s. 65-66.) Tiimit kuvasivatkin kuvataidehetkiä läsnäolon ja kohtaamisen 

hetkiksi. 

Broström (2006) käyttää opetuksellisen hoivan käsitettä, joka sopii hyvin kuvaamaan vuo-

rovaikutuksellista kasvatussuhdetta. Opetuksellisella hoivalla hän tarkoittaa lämmintä ja 

hoivaavaa suhdetta, jossa kasvattaja kuitenkin tukee lapsen tiedon rakentamista ja taitojen 

oppimista. Hyvä kasvattaja osoittaa välittämistään useilla eri tavoilla ja vahvistaa näin lap-

sen itseluottamusta ja uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa (Hännikäinen, 2013, s. 49-

51). Aikuisten suhtautuminen lapsiin tässä tutkimuksessa tukee ekokulttuurisen teorian 

käsitystä lapsilähtöisyydestä ja lapsen osallisuuden korostamisesta. Opetuksellinen hoiva 

näkyi periaatteissa toiminnan taustalla sekä käytännön esimerkeissä, joita tiimit toivat 

haastatteluissa esiin. Aikuiset kokivat olevansa innostavia ja sensitiivisiä vuorovaikutusti-

lanteissa. Heillä oli lisäksi aina pedagogiikkaa ja havainnointia toimintansa taustalla, toi-

minta oli lapsen tasolle sopivaa, kehittävää ja mielekästä. Hyvä aikuisen ja lapsen välinen 

vuorovaikutussuhde on erittäin tärkeä osa lapsen osallisuuden ja luovuuden tukemista. 

Tiimien käsityksissä oli tärkeää, että lapsen mesosysteemi toimii eikä mikrosysteemien 

välille synny suuria ristiriitoja. Päiväkodissa kohtaavat lapsen kotikulttuuri ja päiväkodin 
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yhteisö. Päiväkodissa lasta ei saa, eikä voi irrottaa kotikulttuuristaan, vaan kotikulttuuri on 

läsnä hänen päivässään. Vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan tiiviillä yhteistyöllä, 

kasvatuskumppanuudella, on suuri merkitys lapsen arjen jatkumossa. 

Mattilan (2011, s. 139) mukaan vanhemman ja varhaiskasvattajan väliseen kohtaamiseen 

tarvitaan keskustelua, jossa määritellään yhteisiä toimintatapoja, vinkkejä ja huolia. Jotta 

yhteistyöhön päästäisiin tarvitaan yhteiset periaatteet, joihin molemmat voivat sitoutua. 

Varhaiskasvattajan tulee huomioida, miten mikäkin perhe tähän yhteistyöprosessiin suh-

tautuu (Fumoto, et al. 2012, s. 50). Kasvatuskumppanuutta lähdetään rakentamaan mielui-

ten niin, että lapsikin on itse osallisena prosessissa ja hänen yksilölliset tarpeensa huomioi-

daan. Kun kasvatuskumppanuus vanhemman kanssa on kunnossa, lapsella on turvallista ja 

hyvä olla päiväkodissa muiden aikuisten kanssa. Tämä perusturvallisuus on tärkeää lapsen 

luovalle ilmaisulle (Koivisto, 2007, s. 86). Kasvatuskumppanuus näkyi aineistossa merki-

tyksellisenä osana. Lapsille ja perheille oli merkityksellistä, että tiimit halusivat luoda ku-

vataiteellisen jatkumon kodin ja päiväkodin välille. Töitä esiteltiin vanhemmille, kuvatai-

teen ideoita jaettiin ja lasten vasu-keskusteluja käytettiin pohjana suunnittelulle. Vanhem-

mille annettiin mahdollisuuksia osallistua itse toimintaan. Yhteistyö vanhempien kanssa oli 

jokapäiväistä. Nykyään perheet haluavatkin osallistua toimintaan aikaisempaa enemmän ja 

varhaiskasvatushenkilökunta osaa tukea vanhempien osallisuutta yhä paremmin (Tiilikka, 

2010, s. 66-70). 

Aikuisten omat ja yhteiset käsitykset vaikuttavat toiminnan suunnitteluun ja toteuttami-

seen. Kuva lapsesta muodostuu sen pohjalta minkälaisena aikuiset lasta pitävät. Jos lapsi 

nähdään tiedostavana toimijana ja oppijana, niin lasta kohdellaan näiden periaatteiden mu-

kaisesti. Tämä antaa mahdollisuuksia lapselle osallistua. Lapsuuden kulttuuriseen kon-

struktioon laajemmin vaikuttavat yhteiskunnan näkemykset lapsuudesta. (Karlsson, 2000, 

s. 29.) Se kuinka aikuiset kohtaavat lapset arjessa ja tukevat hänen kokonaispersoonalli-

suuden kehitystään, vaikuttaa lapsen itsetunnon kehittymiseen ja kasvuun. Tärkeää olisi 

pyrkiä lasta vahvistavaan kohtaamiseen. (Mattila, 2011, s. 45-48.) Tiimit vaikuttavat joka-

päiväisellä työskentelyllään päiväkotiin toimintaympäristönä. Eksosysteemin tasolla työn-

tekijöiden koulutus, arvot ja toiminnan periaatteet vaikuttavat suoraan toimintaan jota päi-

väkodissa toteutetaan. Toimintaan vaikuttavat oma persoona ja kuinka aikuinen kykenee 

empaattiseen kohtaamiseen. Positiivinen ilmapiiri syntyy tiimien omasta innostuksesta ja 

kiinnostuksesta lapsen osallistuvaa toimintaa kohtaan (Kangas, 2016, s. 56). Tiimi yhdessä 

muovaa kaikkien jäsenten kokemuksista ja arvoista heille toimivan ratkaisumallin. Tässä 
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tutkimuksessa käytetyssä toimintamallissa otettiin selkeästi huomioon sekä lapsi että van-

hemmat. 

Toimivalla tiimillä on toivo tallessa toiminnassa. Estola (2003) puhuu toivon käsitteestä. 

Toivo antaa työntekijöille syyn tehdä parhaansa. Käytännössä toivo merkitsee luottamusta, 

suojelua ja läheisiä ihmissuhteita lapsiin, perheisiin ja henkilökuntaan. Tässä tutkimukses-

sa tiimeillä oli toivo tallella eikä aineistossa näkynyt pelkoa sen menettämisestä. Tiimit 

kuitenkin ilmaisivat huolensa siitä, että kaikki varhaiskasvattajat eivät jaksa innostua tai 

panostaa työhönsä, siksi toivon vaaliminen onkin tärkeää. Jos toivon menettää, katoaa toi-

minnalta pohja. Tiimeillä vuorovaikutussuhteet olivat kuitenkin kunnossa ja toiminnan 

suunnittelu sekä toteuttaminen sujuivat yhteisymmärryksessä. Aikuiset olivat valmiita te-

kemään parhaansa. He halusivat antaa mahdollisimman laadukasta kuvataidekasvatusta 

lapsille, kohdata perheet, sekä toisensa. 

Kun mesosysteemistä ja eksosysteemistä laajennetaan tarkastelua makroympäristöön, näh-

dään kuvataidekasvatuksen laajempi yhteiskunnallinen konteksti. Kuvataidekasvatuksen 

tärkein tavoite on lapsen kasvattamiseen aktiiviseksi yhteiskunnalliseksi osallistujaksi (Ru-

sanen, et al. 2014, s. 60). Kuvataidekasvatuksen laadulla on vaikutusta lapsen myöhempiin 

kulttuurisiin arvostuksiin ja taidemieltymyksiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 

2005, s. 23-24). Kuvataidekasvatuksen toteuttamista määräävät useat asiakirjat ja lait, ku-

ten varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) ja Yhdistyneiden kansakuntien lapsen 

oikeuksien sopimus (1989). Tiimit tässä tutkimuksessa pitäytyivät hyvin lapsilähtöisessä, 

lapsen kehitykseen keskittyvässä näkökulmassa. He eivät ilmaisseet laajempien ympäristö-

jen vaikuttavan kuvataidekasvatukseen muuten kuin määrärahojen eli tarvikkeiden ja tilo-

jen muodossa. 

Ekokulttuurinen teoria kuvaa jatkuvaa aktiivista vuorovaikutusta, joka tapahtuu ihmisten ja 

ympäristöjen välillä. Pienten lasten kuvataidekasvatuksessa vuorovaikutus on monella ta-

solla erittäin tärkeässä roolissa. Lapset yksilöinä ja ryhmänä pystyvät olemaan osallisina 

toiminnassa ja vaikuttamaan siihen. Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on merkityk-

sellinen toiminnan toteuttamisen kannalta. Tiimien omat toimintaperiaatteet ja mallit vai-

kuttavat suunnitteluun ja toiminnan toteutukseen, joko edistävästi tai heikentävästi. Var-

haiskasvattajalla on mahdollista määrittää miten läheisesti lapsen perhe on osa päiväkotia, 

eli miten tiivis yhteistyö lapsen mesosysteemissä on ja toimiiko kasvatuskumppanuus. 

Lapsen eheän elämän jatkumon kannalta olisi tärkeää, että hänen oma osallisuutensa huo-
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mioidaan, perhe on osa kuvataidetoimintaa ja varhaiskasvattajat toimivat pedagogisesti 

sekä sensitiivisesti kuvataidekasvatuksen laatuperiaatteita noudattaen. Tässä tutkimuksessa 

varhaiskasvattajien käsityksistä nousi nimenomaan näitä asioita: he pitävät tärkeänä vuo-

rovaikutusta lapsen ja perheen kanssa sekä haluavat mahdollistaa lapselle laadukasta kuva-

taidekasvatusta. Lapsen osallisuus nähdään laadukkaan pedagogiikan ja tavoitteiden toteut-

tamisen työkaluna (Leinonen, 2014, s. 26). 

6.2 Kuvataidekasvatus menetelmänä 

Broströmin (2006, s. 392-393) mukaan varhaiskasvatuksen tehtäviin kuuluu antaa lapselle 

sosiaaliset taidot sekä tukea hänen kokonaisvaltaista kehitystään. Lapsen itsetuntoa tulee 

kehittää. Lapselle tulee tarjota runsaasti aktiviteetteja, jotka stimuloivat mielikuvitusta, 

luovuutta ja kielellisiä taitoja, mutta antavat samalla tilaa ja mahdollisuuksia leikkiin, tut-

kimiseen ja oppimiseen. Päiväkodin tehtävänä on valmistaa lapsia osallistumiseen eli kas-

vattaa osallisuutta ja vastuuta: kasvattaa aktiivisia kansalaisia. Tärkeänä pidetään lapsen 

kulttuuristen arvojen ymmärtämistä ja luontosuhdetta. Nämä samat periaatteet voidaan 

löytää lisäksi suomalaista varhaiskasvatusta ohjaavasta Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteista (2005). 

Tässä tutkimuksessa tutkin kuvataidekasvatusta ilmiönä. Havaitsin, että kaikki asiat, mitä 

esimerkiksi Broström (2006), pitää tärkeinä varhaiskasvatuksen tehtävinä, toteutuvat jo 

pelkästään laadukkaan kuvataidekasvatuksen parissa. Tutkimuksessa nousi esiin lasten 

sosiaalisten taitojen ja kokonaisvaltaisen kehityksen näkökulmat. Kuvataidekasvatus tarjo-

aa lapselle runsaasti erilaisia aktiviteetteja, tapoja toimia ja leikkiä. Nämä aktiviteetit ovat 

lapselle mielekkäitä ja innostavia. Laadukkaan kuvataidekasvatuksen keinoin lapsesta voi-

daan ajatella tulevan kompetentti kansalainen. Kun lapsen osallisuutta tuetaan pienestä 

lähtien, luodaan hänelle uskoa siihen, että hän pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. 

Lapsen itsetunto kehittyy onnistumisen kokemuksien ja kuvataiteellisten elämyksien kaut-

ta. Luontosuhde, luonnossa liikkuminen, olivat vahvasti esillä tässä aineistossa. Lapset 

oppivat kulttuurista ja luonnosta luontevasti kuvataidekasvatuksellisten harjoitteiden kaut-

ta. 

Laadukkaassa pienten lasten kuvataidekasvatuksessa tulee huomioida pienten lasten peda-

gogiikka erityispiirteineen. Sen tunteminen ja taitava soveltaminen ovat erittäin tärkeitä 

kuvataidekasvatuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Pohjana laadukkaalle kuvatai-
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dekasvatukselle on hyvä päivän rakenne, jossa yhdistyvät riehakas toiminta ja rauhallinen 

yhdessäolo (Munter, 2001, s. 110). Tiimit kokivat kuvataiteen tärkeänä lapselle. He koros-

tivat sen elämyksellisyyttä ja opetuksellisia aspekteja. Kuvataide nähtiin menetelmänä, 

jossa tulee tarkasti ottaa huomioon lapsen ikätaso ja taidot. Toiminnan tulee olla monipuo-

lista ja leikillistä. Kuvataidekasvatus nähtiin tärkeänä osana toimintakokonaisuutta, johon 

se yhdistyi projektityöskentelyn kautta. Kuvataidetta voidaan kuvailla materiaaleina ja tek-

niikoina, mutta tässä tutkimuksessa päästiin syvemmälle kuvataidekasvatuksen ytimeen. 

Tässä tutkimuksessa havaitsin osia kaikista esittelemistäni kuvallisen kehityksen teorioista. 

Ikäkausiteoriat näkyivät ikätasoisuuden korostamisena, vaikkakaan ikäkausiteorioiden 

muita piirteitä ei painotettu. Kognitiivisella lähestymisellä viitataan tässä tutkimuksessa 

kuvataiteelliseen ongelmanratkaisuun, hahmottamiseen ja oppimiseen. Sosiokulttuurisen 

teorian mukaan lapsi sosiaalistuu taiteen kautta osaksi yhteisöään ja kehittää omaa identi-

teettiään. Teoriaan kuuluu lapsen yksilöllisten taitojen korostaminen. Samoja ajatuksia 

ajavat nykyisen oppimiskäsityksen lapsilähtöisyys, toiminnan vapaaehtoisuus, lapsen ko-

konaisvaltaisen kehityksen tukeminen sekä sosiaalisuuden korostaminen. Tämän tutkimuk-

sen mukaan kuvataidekasvatus menetelmänä ei pohjaa suoraan mihinkään valmiista teori-

oista. Se yhdistelee sopivasti parhaat palat jokaisesta teoriasta ja muodostaa näin laajan 

kuvan ilmiöstä. Kuvataide menetelmänä pohjaa lapsen ikätason ymmärtämiseen ja lapsi-

lähtöisyyteen. Se kehittää lapsen kognitiivisia taitoja, tukee lapsen kokonaisvaltaista kas-

vua ja toimii osana sosiaalistumisprosessia. 

Kun vertasin lasten tekemiä kuvataiteellisia tuotoksia tiimien käsityksiin, havaitsin, että 

tiimien kuvaamat käsitykset näkyivät kuvissa. Lapsen itseilmaisun korostaminen näkyi 

kaikissa töissä, työt olivat lasten tekemän näköisiä. Elämyksellisyyden voi aistia tavasta 

jolla töitä on tehty, sekä kertomuksista, joissa aikuiset kuvaavat prosessia. Aistit ja lapsen 

oma kokemusmaailma yhdistyvät kaikkiin töihin. Toimijalähtöisyyttä korostettiin erityises-

ti. Toimijalähtöisyys näkyy aikuisten silmissä esimerkiksi töiden ”keskeneräisyytenä” eli 

lapsen vapautena toteuttaa työtä sen verran kuin hänestä on tuntunut hyvältä. Lapsen op-

piminen ilmenee parhaiten kertomuksissa, joita tiimit kertoivat kuvien taustalta. Sosiaali-

nen ulottuvuus ei näkynyt kuvataiteellisissa töissä, mutta tuli vahvasti esiin puheissa. 

”Se hetki on tärkeä sille lapselle”, tämä lause tiivistää ajatuksen lapsilähtöisyydestä ja 

kuvataidekasvatuksen merkityksellisyydestä lapselle. Lapsi on toiminnan kohde ja samalla 

aktiivinen toimija. Aikuinen antaa lapsen osallisuudelle tilaa ja oppii näin lapselta. Kuva-
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taidekasvatus on aikuiselle väylä olla vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Kuvataidekasva-

tus ilmiönä käsitetään kokonaisvaltaisena ja hyvänä keinona toimia pienten lasten kanssa. 

Se mahdollistaa pienelle lapselle kasvun kaikilla kehityksen osa-alueilla, sekä toteuttaa 

varhaiskasvatuksen tavoitteet. Aikuiselle kuvataidekasvatus antaa mahdollisuuden laaduk-

kaan pedagogiikan toteuttamiseen, lapsihavainnointiin ja vastavuoroiseen vuorovaikutuk-

seen lapsen ja vanhempien kanssa. Kuvataidekasvatuksessa lapsi huomioidaan yksilönä ja 

yhteisönsä jäsenenä.  
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7 POHDINTA 

Tässä luvussa avaan tutkimuksen eettisiä kysymyksiä ja pohdin tutkimukseni luotettavuut-

ta. Lisäksi pohdin tutkimukseni merkityksellisyyttä ja jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

7.1 Eettiset kysymykset ja luotettavuus tutkimuksen eri vaiheissa 

Tutkimuksen luotettavuutta tulee pohtia ja tarkastella aina sen suunnittelusta loppusanoihin 

asti. Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida haastateltavien henkilöiden suostumus ja taata 

luottamuksellisuus, mikä vaatii hyvin tarkkoja toimintatapoja aineiston säilyttämisen ja 

hävittämisen kanssa. (Hirsjärvi & Hurme, 2009, s. 20; Valtonen, 2005, s. 240-241; Licht-

man, 2013, s. 52-54; Jokikokko & Uitto, 2016.) Kiinnitin paljon huomiota lupalomakkei-

siin. Haastattelulupalomakkeet löytyvät liitteistä 2 ja 3. Lupalomakkeissa selvennän haas-

tateltaville kuinka käsittelen aineistoa luottamuksellisesti eikä heitä voida tunnistaa siitä. 

Tein haastateltaville selväksi minkälaiseen tutkimukseen he ovat lupautuneet ja, että he 

saavat kieltää aineiston käyttämisen missä vaiheessa tahansa tai keskeyttää tutkimukseen 

osallistumisen. 

Kaikki haastattelemani tiimit toimivat saman päiväkotiyksikön alaisuudessa. Yhteinen päi-

väkotiyksikkö luultavasti vaikutti tiimien käsityksiin, sillä yksikön toimintakulttuuri ja 

periaatteet ohjaavat tiimien käsityksiä. Päiväkodin yhteiseen toimintakulttuuriin jopa viitat-

tiin osassa haastatteluja. Tällä tutkimuksella saadaan tietoa yhden päiväkotiyksikön käsi-

tyksistä. Luultavasti tiimit, jotka suostuivat haastateltavaksi, kokivat toteuttavansa laadu-

kasta kuvataidekasvatusta. Tiimit, joilla ei ole selkeitä käsityksiä siitä mitä on laadukas 

kuvataidekasvatus, eivät välttämättä halua osallistua tällaiseen tutkimukseen. Tämä tutki-

mus kuvaa näiden kolmen tiimin käsityksiä ilmiöstä. Tutkimuksen siirrettävyys on osaltaan 

haasteellista. Tietenkin tämän tutkimuksen kuvausta kuvataidekasvatuksesta voidaan käyt-

tää pohjana ilmiön ymmärtämiselle ylipäätään ja tämä tutkimustulos on jo itsessään arvo-

kas. 

Kiireisessä päiväkotielämässä tilanteet muuttuvat. Yhdessä haastattelussa kaikki tiimin 

jäsenet eivät päässeet osallistumaan, vaan yhden työntekijän piti jäädä nukuttamaan lapsia. 

Se saattoi vaikuttaa haastattelutilanteeseen ja siihen minkälaisia käsityksiä esitettiin. Tä-

män aineiston perusteella tiimeillä oli kuitenkin yhteiset periaatteet ja säännöt toimintansa 

taustalla, näin ollen yhden tiimin jäsenen poissaololla ei pitäisi olla suurta vaikutusta haas-



73 

 

 

tattelun lopputulokseen. Tiimin yhteisen käsityksen voivat tuoda esille kaksi kolmesta tii-

min jäsenestä. 

Kun haastateltavat olivat suostuneet tutkimukseen, oli aika toteuttaa haastattelut. Haastatte-

lujen haasteita on useita. Ensimmäinen haaste on tehdä hyvä haastattelurunko ja miettiä 

ennalta lisäkysymyksiä. Kaikkiin lisäkysymyksiin tai niiden muotoiluun ei kuitenkaan täy-

sin voinut ennalta valmistautua, sillä ne nousivat enimmäkseen tilanteessa. Täytyi miettiä 

ovatko teemat ymmärrettäviä, tarpeeksi laajoja ja merkityksellisiä tutkimuksen kannalta? 

(Hirsjärvi & Hurme, 2009, s. 35, 43, 184; Lichtman, 2013, s. 195-205.) Haastattelurunkoni 

toimi hyvin keskustelun herättäjänä, mutta muutamat teemoista menivät keskusteluissa 

päällekkäin. Uusintatutkimusta varten hioisin teemarunkoa vielä paremmaksi. 

Haastatteluun kuuluu monia virhelähteitä, joita aiheutuu niin haastattelijasta kuin haastatel-

tavastakin, esimerkiksi haastateltava saattaa antaa vastauksia, jotka miellyttävät tutkijaa tai 

tutkija saattaa huomaamattaan johdatella keskustelua johonkin suuntaan. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2009, s. 35, 43, 184; Lichtman, 2013, s. 195-205.) Haastattelut sujuivat hyvin, 

osaltaan varmasti koska olin perehtynyt ennalta teemahaastattelua koskevaan kirjallisuu-

teen. Tosin haastatteluissa saattoivat nousta esille pelkästään sellaiset asiat, joista tiimit itse 

ovat ylpeitä, näin ollen jotakin saatettiin jättää tarkoituksella sanomatta. Haastattelutilan-

teessa tiimit eivät kuitenkaan vaikuttaneet piilottelevilta, vaan olivat hyvin avoimia. Omas-

sa roolissani pyrin välttämään ohjailua ja esittämään mahdollisimman neutraaleja jatkoky-

symyksiä. 

Haastatteluissa näkyi, että selkein kuva kuvataidekasvatuksesta on lastentarhanopettajilla. 

Lastenhoitajat yhtyivät lastentarhanopettajan näkemyksiin ja toivat esiin paljon hyviä 

huomioita, varsinkin konkreettisten esimerkkien kautta. Koulutustausta ei kuitenkaan ollut 

tutkimuksen kannalta loppujen lopuksi merkityksellinen. Työvuodet varhaiskasvatuksen 

parissa tai ikä, eivät merkittävästi vaikuttaneet henkilökunnan kuvaukseen kuvataidekasva-

tuksesta. Kuvataiteen lisäopintoja oli kahdella haastateltavalla, kansalaisopiston kuvatai-

teen peruskurssi sekä lyhyt kuvataiteen kurssi työn lomassa. 

Haastattelujen jälkeen aineisto litteroitiin. Litterointivaiheessa on kysymys siitä, miten 

uskollisesti kirjallinen litterointi pystyy noudattamaan haastateltavien suullisia lausumia ja 

tarkoitusperiä. Pitää varoa, ettei sanoma vääristy matkan varrella. Litteroinnissa voi jäädä 

helposti huomiotta non-verbaalia viestintää ja ryhmädynamiikkaa. Nauhuri ja videointi 

vahvistavat haastatteluaineiston luotettavuutta. (Hirsjärvi & Hurme, 2009, s. 20; Valtonen, 
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2005, s. 240-241; Lichtman, 2013, s. 52-54; Jokikokko & Uitto, 2016.) Hyödynsin nauhu-

ria sekä videointia haastattelujen tallentamisessa. Litteroin haastattelut tarkasti, mutta non-

verbaalista viestinnästä kirjasin ylös pelkästään muutamia mielestäni merkityksellisiä elei-

tä, jotka liittyivät puheen sisältöön jollakin tavoin. 

Seuraavaksi aloin analysoimaan litteroitua tekstiä. Analyysivaiheessa tutkija joutuu eniten 

käyttämään omaa luovuuttaan ja analysoimaan aineistoa saadakseen tutkimustuloksia. Tär-

keää on huomioida, että analyysissa näkyvät todella haastateltavien käsitykset, eikä tutki-

jan oma esiymmärrys. Haaste onkin siinä miten syvällisesti ja kriittisesti tukija voi analy-

soida haastatteluja, niin etteivät asiayhteydet tai sisältö muutu. Eettisyyteen vaikutta se, 

onko haastateltavalla mahdollisuutta vaikuttaa siihen kuinka heidän sanomisiaan tulkitaan. 

Tutkijan on esitettävä tietoa joka on niin todennettavaa ja varmaa kuin mahdollista. (Hirs-

järvi & Hurme, 2009, s. 20.) Vahvistuvuutta parantaakseni, lähetin graduni luettavaksi ana-

lysointivaiheessa takaisin haastateltaville, jolloin he pystyivät määrittämään ovatko heidän 

käsityksensä tulkittu oikein. Palautteessa kenelläkään ei ollut korjattavaa analyysin sisäl-

löistä. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Pyrin parantamaan vahvistu-

vuutta avaamalla esiymmärrykseni luvussa 2.1. Tällä tutkimuksella ei tule olemaan seura-

uksia haastatelluille, sillä heitä ei voida tunnistaa aineistosta, eivätkä tutkimustulokset ole 

henkilökohtaisia tai arkoja. 

Analyysin tulee olla uskollinen valitulle analysointimetodille. Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkimuksen luotettavuus perustuukin siihen kuinka uskollinen se on aineistolle. Feno-

menografisessa tutkimuksessa on tärkeää, että jokainen yksittäinen haastattelu löytyy kate-

goriajärjestelmästä. Kategoriat eivät kuitenkaan saa olla päällekkäisiä, ja niissä pitää tuoda 

esiin kaikki poikkeavat käsitykset. Syntyvät kategoriat eli tutkimustulokset eivät edusta 

yksittäisten tutkittavien käsityksiä vaan ilmiöön liittyvää ajatusmaailmaa yleensä. Käsityk-

set voivat tukea toisiaan, olla ristiriitaisia tai jopa vastakkaisia. Fenomenografista analyysia 

onkin kritisoitu sen kategorisointiprosessin läpinäkymättömyydestä. Tutkimusprosessin 

tarkka kuvaaminen ja runsaat aineistolainaukset avaavat tulkinnan rakentumista ja samalla 

helpottavat lukijan mahdollisuutta arvioida tutkijan huomioita ja huomata mahdolliset yli-

tulkinnat. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voida tarkistaa toistamalla tutkimus, 

sillä tutkija on vahvasti itse osa tutkimusprosessia. Kategorioiden tarkistamiseen voidaan 

tosin käyttää apuna rinnakkaisluokittelijaa. (Ahonen 1994, s. 130-131, 152; Marton, 1988, 

s. 148; Huusko & Paloniemi, 2006, s. 169-170.) 
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Tein omasta analyysiprosessistani mahdollisimman läpinäkyvän ja selkeytin sitä taulukoil-

la. Runsaat aineistolainaukset ja kuvat tukevat tekemääni tulkintaa. Pyrin hyvään vastaa-

vuuteen eli siihen, että alkuperäinen aineisto näkyisi analyysissä ilman ali- tai ylitulkintoja. 

Avaan liitteessä 4 esimerkkinä tarkemmin sitä, kuinka muodostin yhden alakategorioista. 

Tutkimukseni kannalta ei kuitenkaan ole mielekästä liittää kaikkia analyysin vaiheita mu-

kaan tekstiin. Kategorisoinnin haasteet liittyivät runsaaseen aineistoon ja sen päällekkäi-

syyksiin. Aineiston typistäminen muutamiin kategorioihin oli minulle haastavaa, mutta 

selvisin siitä pitkällisen prosessin jälkeen. Otin haastatteluista mahdollisimman laajasti 

erilaisia käsityksiä mukaan tutkimukseeni, sillä tavoitteenani oli saada laaja kuva kuvatai-

dekasvatuksesta ilmiönä. Fenomenografisessa analyysissä on tärkeää, että kaikki käsitykset 

näkyvät kuvauskategoriassa, osittain siitä johtuu analyysini pituus. Analyysini jakautuu 

kahteen eri lukuun. Analyysiluvussa 5 avaan teoriaan pohjaten tiimien käsityksiä kuvatai-

dekasvatuksesta. Menen kuitenkin syvemmälle abstraktimpaan pohdintaan luvussa 6.  

Lähteiden valintaan liittyy luotettavuuskysymys. Tutkijan täytyy pohtia ovatko lähteet va-

lideja kuvaamaan juuri tätä ilmiötä ja onko tutkimustieto ajantasaista. Lähteitä tulee käyt-

tää oikeissa asiayhteyksissä ja tulkita oikein. Tutkijan tulee olla rehellinen ja huolellinen 

tutkimustyössään, viitata asianmukaisesti käyttämiinsä lähteisiin sekä hyödyntää mahdolli-

simman tuoretta ja tieteellistä tietoa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 159; Puroila, 2016; Jo-

kikokko & Uitto, 2016.) 

Aineiston triangulaatiolla pyrin tuomaan mahdollisimman monipuolisia lähteitä pro gra-

duuni. Olen huolellisesti viitannut kirjallisuuteen ja etsinyt mahdollisimman monipuolisia 

ja tuoreita lähteitä. Ongelmana on ollut tutkimustiedon vähäisyys aiheeseen liittyen. Suuri 

osa pienten lasten kuvataidekasvatusta tutkineista tutkijoista on suomalaisia. Erityisesti 

haasteena oli löytää soveltuvaa englanninkielistä kirjallisuutta. Osa lähteistä on vanhoja, 

mutta palvelevat tarkoitustaan ja tieto on silti ajantasaista. Nämä lähteet ovat suurelta osal-

ta tunnettuja teoksia, joihin on viitattu muissa tutkimuksissa ja artikkeleissa. Tutkimusme-

todiin liittyy historiallisia teoksia, samoin kuin pienten lasten kuvallisen kehityksen histo-

riaan. Näitä teoksia ei voida ohittaa tutkittaessa tätä aihetta.  

7.2 Tutkimuksen merkittävyys ja jatkotutkimusaiheita 

Tutkimukseni vastasi tutkimuskysymyksiin. Sain selville minkälaisia käsityksiä tiimeillä 

oli kuvataidekasvatuksesta ilmiönä. Tutkiessani lasten kuvataiteellisia tuotoksia huomasin, 
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että samat käsitykset näkyivät lasten töissä. Käsitykset olivat niin syvällä haastateltavissa, 

että ne siirtyivät käytännön toimintaan. Tiimien oma sitoutuminen kuvataidekasvatuksen 

toteuttamiseen näkyi aineistossa, joka oli monipuolinen ja täynnä kuvailevia esimerkkejä. 

Hyödynsin rikasta aineistoa ja tein työstäni mahdollisimman kuvailevan. 

Tutkimukseni laajensi näkemystä pienten lasten kuvataidekasvatuksesta. Aikaisemmin en 

ole törmännyt tutkimukseen, jossa olisi päästy pienten lasten kuvataidekasvatuksen toteut-

tamisessa näin laajaan pohdintaan, kuin itse esitin tulosluvussani. Näitä tutkimustuloksia 

voidaan hyödyntää, kun halutaan ymmärtää pienten lasten kuvataidekasvatuksen luonnetta 

ja sen erityispiirteitä. Pienillä lapsilla työskentelyssä korostuu sosiaalisuus ja elämykselli-

syys, ei niinkään valmiin tuotoksen tuottaminen. Tämän ymmärtäminen voi parantaa mo-

nien tiimien kuvataidekasvatuksen laatua ja kehittää varhaiskasvattajien ammatillisuutta. 

Tutkimuksen tekeminen syvensi omaa ymmärrystäni ja ammatillisuuttani aiheeseen liitty-

en. 

Kuvataidekasvatuksen merkityksen laajemmalla ymmärtämisellä voi olla yhteiskunnallisia 

vaikutuksia, kuten kuvataiteen arvostaminen tärkeänä oppisisältönä. Kuten johdannossa 

esittelinkin, tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan aktiivisia kansalaisia, jotka ovat luo-

via ja uusiin tilanteisiin muovautuvia. Näitä kansalaisia saamme kasvatettua osallistavan, 

laadukkaan ja tasa-arvoisen kuvataidekasvatuksen kautta. Kaikille lapsille tulee antaa 

mahdollisuudet laadukkaaseen kuvataidekasvatukseen, riippumatta perhetekijöistä tai 

asuinpaikasta. 

Kuten Kalliala (2008, s. 269) osuvasti ilmaisee ”Varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee kaik-

kialla”. Ongelmana laadun takaamisessa voivat olla puitteet, rahoitus, ryhmäkoot, koulut-

tamaton henkilökunta tai passiiviset aikuiset. Tutkimukseni käsitteli yhtä oululaista päivä-

kotiyksikköä, siksi jatkotutkimuksena voisi lähteä tarkastelemaan laajemmin miten eri puo-

lella Oulua, Suomea tai koko maailmaa käsitetään pienten lasten kuvataidekasvatus. Eri 

ympäristöjen käsityksiä voitaisiin vertailla ja analysoida. Löytyykö universaaleja piirteitä, 

joita kuvataidekasvatuksessa arvostetaan, vai onko toiminta kulttuurisidonnaista? Mitkä 

seikat vaikuttavat kuvataidekasvatuksen toteuttamiseen? Minkälainen vaikutus on ryhmä-

koolla tai henkilökunnan koulutuksella? Paljonko vaikuttaa työntekijän oma persoona ja 

asennoituminen? 

Toinen kiinnostava tutkimus olisi havainnoimalla selvittää pienten lasten reaktioita kuva-

taidekasvatukselliseen toimintaan. Näin voisi selvittää mitkä asiat kuvataidekasvatuksessa 
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näyttäytyvät pienelle lapselle merkityksellisinä. Tässä tutkimuksessa sain käsityksen ai-

kuisten käsityksistä kuvataidekasvatuksesta. Lapsinäkökulma voisi olla erittäin kiinnosta-

va, vaikkakin haastava. Haasteita aiheuttaisivat ainakin se, ettei pienillä lapsilla ole vielä 

kieltä kertoa kokemuksistaan, joten tutkimuksen tulisi perustua havainnointiin. 
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LIITE 1 TEEMALOMAKE 

 

TIIMIEN KÄSITYKSIÄ ALLE KOLMEVUOTIAIDEN KUVATAIDEKASVATUK-

SESTA 

 

Koulutustausta:____________________________________________________________ 

Työvuodet varhaiskasvatuksen parissa:_________________________________________ 

Erityisiä kuvataiteen opintoja/kursseja:_________________________________________ 

 

Pohtikaa näitä teemoja etukäteen. Keskustellaan teemoista vapaamuotoisesti haastatteluti-

lanteessa. Voitte miettiä myös konkreettisia juttuja mitä olette tehneet, sekä mitä olette 

kirjanneet ryhmävasuun kuvataidekasvatukseen liittyen. 

 

1. Kertokaa kuvataidekasvatuksesta arjessa, mikä on tärkeää toiminnassa? 

2. Minkälaista toiminta on? Paljonko sitä on?  

3. Mitä merkitystä kuvataidekasvatuksella on lapselle? Minkä takia toteutetaan? 

4. Mikä on aikuisen rooli kuvataidekasvatuksessa? 

5. Mitä haluaisitte tehdä, mutta ette ole toteuttaneet? Miksi? 

 

  



 

 

 

LIITE 2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS HAASTATELTAVA 

Tutkimuslupa haastateltavalta 

Myönnän luvan haastattelun suorittamiseen. 

Lupa myönnetään Oulun yliopiston kasvatustieteen maisteriopiskelija (erityisesti varhais-

kasvatus) Liisa Ryhäselle. Haastattelun tavoitteena on selvittää tiimien käsityksiä alle kol-

mevuotiaiden kuvataidekasvatuksesta. Aineistonkeruu tapahtuu tiimin ryhmäteemahaastat-

telulla, tiimit saavat teemat etukäteen keskusteltavaksi. Ymmärrän, että osallistumiseni 

haastatteluun on vapaaehtoista ja voin perustelematta keskeyttää osallistumiseni tutkimuk-

seen milloin tahansa. 

Haastattelun aineistoa käytetään ainoastaan opintoihin liittyvän pro gradu tutkielman te-

kemiseen. Tutkimusaineistoa käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti, eikä sitä levi-

tetä eteenpäin muille tahoille. 

Haastattelu nauhoitetaan ja videoidaan luotettavuuden lisäämiseksi. Tutkielman valmistut-

tua materiaalit sekä nauhoitukset hävitetään asianmukaisesti. 

Pro gradu julkaistaan Oulun yliopistossa 

 

 

 

______________________________                _________________________________ 

Aika ja Paikka   Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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LIITE 3 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS JOHTAJA 

Tutkimuslupa päiväkodin johtajalta 

Myönnän luvan suorittaa pro gradu tutkielman aineistonkeruuta päiväkodissani. 

Lupa myönnetään Oulun yliopiston kasvatustieteen maisteriopiskelija (erityisesti varhais-

kasvatus) Liisa Ryhäselle. Haastattelun tavoitteena on selvittää tiimien käsityksiä alle kol-

mevuotiaiden kuvataidekasvatuksesta. Aineistonkeruu tapahtuu tiimin ryhmäteemahaastat-

telulla, tiimit saavat teemat etukäteen keskusteltavaksi. 

Haastattelun aineistoa käytetään ainoastaan opintoihin liittyvän pro gradu tutkielman te-

kemiseen. Tutkimusaineistoa käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti, eikä sitä levi-

tetä eteenpäin muille tahoille. 

Haastattelu nauhoitetaan ja videoidaan luotettavuuden lisäämiseksi. Tutkielman valmistut-

tua materiaalit sekä nauhoitukset hävitetään asianmukaisesti. 

Pro gradu julkaistaan Oulun yliopistossa 

 

AIKA JA PAIKKA  

 

 

ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS 

 

 

 



 

 

 

LIITE 4 ELÄMYKSELLISYYS-KATEGORIAN MUODOSTUMINEN 

Tutkimuksen kannalta ei ole merkityksellistä avata kaikkia merkityksellisiä ilmauksia, siitä 

syystä esittelen analyysiprosessiani yhden kategorian osalta. Tässä liitteessä olen koonnut 

merkityksellisiä ilmauksia, jotka liittyvät elämyksellisyyden alakategoriaan. Tämä tauluk-

ko selventää kuinka valitsemani merkitykselliset ilmaukset yhdistyvät tulkinnassani merki-

tyksien alle. Kaikki tässä taulukossa esitetyt merkitykset yhdistyvät elämyksellisyyden 

merkitysluokaksi eli alakategoriaksi. 

Merkitykselliset ilmaukset  Merkitykset  Alakategoria 

-”Kaikki haluaa tulla, se 

on niin mieluista se kädellä tekeminen” 

(1c) 

-”Ne kyllä, rakastaa yli kaiken” (1c) 

-“Onnistumisen iloa heillekin” (1b) 

-“Äärettömän hyvä motivointikeino 

vahakangasliina (1a) Joo me puhuttiin 

äskön just siitä, että ei tartte etes levit-

tää sitä (1c) Ei tartte levittää (1a) Ei 

tartte sanoa etes mittää, ottaa kaapin 

auki” 

-”Kyllähän se on se tekemisen ilo”(2b) 

-”Mutta nää lapsethan on aivan valta-

van innokkaita, niin ei tarvi ku liinaa 

alkaa levittää pöytään niin ne on heti 

kaikki siinä, että mitä nyt, minä haluan 

tehä” (2a) 

- ”On aina kivaa ja mukavaa ja iloista, 

että minusta semmoset tunteet liittyy 

aina kuvataiteisiin jotenki, että sais sitä 

välitettyä” (3b) 

-”Tiietään mitä ne lapset niinku jo tyk-

kää, mitkä niille on innostavia aiheita 

tai, niin ne 

on aina oikeestaan onnistunut” (3b) 

 

 

Mieluisuus 

 

 

 

Elämyksellisyys 
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-”Ja sit vaikka noilla ihan niinkö, tuos-

sa mikä on meidän ikkunassa on se 

puolukka juttu, niin nekin ne on ihan 

käsillä maalattu, että ne ei niinkö pe-

länny ollenkaa sitä" (1b) 

-”Eikä tarvinu laittaa lapsen kättä väki-

sin siihen, että vaan ne itte niinkö lait-

to” (1c) 

-”Täytyy antaa aikaa niille mitä teh-

dään” (1a) 

-”Että saahan ne lapset innostumaan” 

(1c) 

-”Lapset saa tehä sitä asiaa niin kauan 

kuin ite haluaa, että ei mitään kiirettä, 

että nonii laitappa tämä, että pääsee 

seuraava. Me voijaan tehä vaikka kaks 

viikkoa yhtä hommaa.” (2a) 

-”Sitten se aika, että sitä aikaa on riit-

tävästi, että ei tuu sitten sitä äkkiä äk-

kiä. Että sittenhä se on semmonen liu-

kuhihnatyö.” (2b) 

-”Saat rauhassa tehä sen. Joskushan ne 

vaatii pitemmän ajan, voi jäädä kesken, 

antaa välissä kuivua ja sitten jatkaa.” 

(2b) 

-”Lapsi ei aina välttämättä eka kerralla 

uskalla tehä, että voijaan tehä sillä ta-

valla, että se menee seuraamaan jon-

kun toisen lapsen tekemistä ja otetaan 

vaikka seuraavana päivänä uudestaan, 

niin voi rohkaistuakin tekemään. Että 

tämmöstäkin on tapahtunut, että ei 

 

Toimijalähtöisyys 

 

 

 

Elämyksellisyys 



 

 

 

niinku pakoteta, vaan antaa sen lapsen 

ihan ite omaehtoisesti tulla niinku sii-

hen mukkaa” (2a) 

-”On monia taktiikoita, mitä on vuosi-

en varrella kokeillu. Voi vaikka vaan 

katsoa. ”(2b)  

-”Oltu hyvin niinku väljiä niinku sen 

kanssa, että kuinka kauan se kiinnostaa 

se tekeminen, että jollain kiinnostaa 

sillä hetkellä hyvin pie-

nen hetken  ja osa haluaa tehdä pi-

demmän aikaa” (3b) 

-”Hän on voinu sitten käydä hy-

vin pienen hetken ja todella pienen 

hetken, että se on oikeestaan, että se 

työ ei näytä että sitä on hirveesti tehty, 

mutta nyt kun on menty 4-5 kuukautta 

eteenpäin, niin hän tekee kaiken. Hän 

muovailee ja hän painaa ja hän paino 

nyt rakettiaskartelut, ja ei haittaa vaik-

ka käsiin tuli maalia” (3b) 

-”Että ei tee epämieluisaa kokemusta 

lapselle siitä” (3a) 

-”Annettiin hänelle sitten värikynät 

käteen ja hän sai piirtää, kun muut pai-

no kädellä” (3a) 

-”Hyvin me on siinä jotenki onnistuttu, 

että jotenki on hyvä mieli siitä, et-

tä lapset on saanu tehä niin pit-

kään  kun se kiinnostaa. Joissain het-

kissä on sitten vaan, että tää on nyt 

pakko laittaa poikki. ” (3b) 

”Nekin on vasta 2,5 vuotiaita niin niis-
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tä on alkanu nyt, että he sanoo, että 

haluaa (3b) Juurikin piirtämään tai vä-

rittämään tai muovailemaan”(3a) 

”Osa voi tulla pienet jutut lapsilta, tai 

ainakin vahvistaa sitä meidän ideaa” 

(3b) 

 

-”Nii ja se on enemmänki se aistien 

(tunnustelee sormenpäitä vastakkain), 

sormiväri on semmonen tietyntuntunen 

ja sitten kaikkia materiaalleja, että niitä 

tunnustellaan, että tulee se tuntoaisti ja 

semmonen” (1b) 

-”Jalkapohjat pannaa valkoseksi ja 

sitten kävellään” (1b) 

-“Se on se kylmä” (1c) 

-”Liimaa liiman päälle. Heille se liima 

on niinku maali, maali ja liima on sa-

ma asia heille” (2b) 

-”Eihän se haittaa jos se mustikkaa 

menee suuhun, että sitä mennään sen 

ikätason mukkaan sen materiaalin ja 

tekemisen kanssa” (2b) 

-”Lapset kun ne on pieniä varsinkin, 

niin nehän tunnustelee kaikkea, jos on 

joku jäkälä tai kivi tai muuta niin ne 

pyörittää kädessä käpyä, että samalla 

tavalla kun ne konkreettisesti näkee 

sen ne kokeilee ja yrittää tunnistaa 

mikä tämä on ja sille tulee nimi, ja se 

tuoksuu jollekin. Niin siinä on hirveän 

monta merkitystä monelle eri aistille, 

että se on kokonaisvaltaista siinä suh-

 

Moniaistisuus 

 

 

 

Elämyksellisyys 



 

 

 

teessa” (2b) 

-”Sillä materiaalilla kokeilee, tunnuste-

lee, maistelee” (2b) 

-”Mentäis pilttipurkeilla ja pilteillä 

maalaamaan tai muil-

la sellasilla syötävillä materiaaleilla.” 

(3b) 

-”Leivottu piparkakkuja ja on syöty 

taikinaa ja on niitä paineltu ja, et sitten 

leivonnan puolelta. ”(3b) 

-”Monipuolista ja erilaisia kokemuk-

sia ja sieltä sitte katotaan, että sytyttää-

kö joku sitten enemmän” (3b) 

-”Lumisadekin tuolla yhtenä päivänä 

oli ja sitten meillä oli sitten me maalat-

tiin, niin meille tuli samaan aikaan niin 

ne ikkunaan teki sitten sormiväreillä 

niin töpöttivät niitä lumia. Niin siinä 

tuli niinkö, että ulkona tuli sitä lumisa-

detta ja siten tavallaan se lapsi toteutti 

siihen ikkunaanki samalla sitä.” (1b) 

-”Niinkö te teitte niitä paperilumipallo-

ja ja sitten päästiinki iltapäivällä sama-

na päivänä ulos, seuraavana päivänä ja 

sitä seuraavana tekemään ulos oikeita 

lumipalloja. Se oli niin hyvä se, että 

kun tällä viikolla on sitte ollu kahtena 

päivänä lunta, niin lapset kattovat ik-

kunasta, on innoissaan, osa niistä, että 

siellä sattaa lunta.” (1c) 

-”Teki kuinka monta lie lumiukkoa ja 

tutustutti lumeen siellä porukkaa sitte” 

(1c)  

 

Yhdistyminen lapsen 

kokemusmaailmaan 

 

 

 

Elämyksellisyys 
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-”Yks lapsi oli taas niin hyvä kun se 

hoksas, että tämä ei ole se sanomaleh-

tipaperipallo, vaan tämä on lunta, tämä 

on oikea lumipallo. 

-”Sitten ne tähdet taivaalla oli, niistäki 

on juteltu (1c) Joo eilen illalla, katot-

tiin tähtiä ja laulettiin Tuikituiki tähtö-

nen (naurua) (1b)” 

-”Sitten sitä esteettistä puolta” (1b) 

-”Käytettiin luonnonmateriaaleja, mitä 

oltiin kerätty metsäretkeltä aikaisem-

min” (2a) 

-”Itse hankittu materiaali, tuo semmos-

ta empiiristä kokemusta. Hei minä 

muistan kun minä oon tämän siellä 

metsässä käyny porkkanapuistossa 

hakemassa, tämän kepin esimerkiksi.” 

(2b) 

-”Itelle on kans se tärkeetä, että jos me 

jotakin tehdään kädentyötä, niin se 

aihe on semmonen niinku lapsen ko-

kemusmaailmasta, että se ei oo mikä 

tahansa avaruudesta planeettoja aletaan 

maalaamaan tai askartelemaan. Vaan 

se on just sitä mitä lapsi on kokenu.” 

(2a) 

-”Pupuaihe lähteny ihan alusta sieltä, 

lapsista tullu se pupu ja niin me nimet-

tiin meidän lapsetkin, että puput ja 

pöllöt” (3b) 

-”Semmonen, että se jää elämään, niin 

voidaan siirtää ne myös pupuaskarte-

luun tai tehään valkosia pupuja tai jos 



 

 

 

ollaan metsäretkillä huomattu, että ne 

viihtyy ja nykii sieltä marjoja tai lehtiä, 

että me painetaan sitten niitä marjoja, 

ja sitten tehtiin perunapainannalla mar-

joja ja metsän sieniä. Että kyllä joku 

lähtee sieltä, meillä kuitenkin näitten 

ihan pienten kanssa” (3b) 

-”Semmosia ajankohtasia ja vuodenai-

kaan sitovia, esimerkiksi rakettiaskar-

telu, että kaikki varmasti 

on nähny raketteja sillon uutena vuote-

na. (3b) Se on kiva kokemus, jota sit-

ten pystyy tuomaan siihen askarte-

luun.” (3a) 

”Piirränkö minä vihasena ja vikkelänä 

vai onko enemmän vähän hiljaisella ja 

rauhallisella mielellä, että kyllä se on 

varmasti sitäkin, että näkyy se sen het-

kinen tunnetila” (3b) 

-”Nii ne on sitten ihan lasten itse teke-

miä, että niihin ei sitten puutu, että saa 

lapsi itse tehä ja toteuttaa sitten sen 

näkösen ku se ite niinkö näkkee ja ha-

luaa” (1b) 

-“Saa ilmaista luovuuttaan tunteitaan” 

(1a) 

-”Vaikka ne menis mitenpäin vinkku-

ralleen ne pallot siellä niin so what” 

(1a) 

-”Näkkyy niissä peikoissa, että ei oo 

ohjattu, että siellä jalkoja on päässä 

kiinni (nauraa)” (1b) 

-”Niin siinä saa valita minkäväristä 

 

Luovuus 
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lehteä haluaa, haluaako ruskan väriä, 

vai vihreää niin siinä he ite sai ja kävi-

vät ite liimaamassa, ihan siihen koh-

taan mihin ite halusivat.”(2b) 

-”Ihan semmonen abstrakti, että siinä 

ei ollu mittää. Sitä lasten luovuutta 

just.” (2a) 

-”Se lapsi tekee siitä juuri sen näköisen 

sillä liima määrällä, sillä materiaalilla” 

(2b) 

-”Sen lapsen luovuuden kehittäminen 

ja sen löytäminen siitä lapsesta tärkein 

asia” (2a) 

-”Ihan jokainen pientenkin ryhmässä 

saa niinku itse tekemällä ja kokemal-

la sitte kehittyä ja tuota ilmaista itse-

ään. Me ollaan oikeestaan niitä ihan 

käytetty toiminnan periaatteina” (3b) 

-”Tietenki, että se on hänen oma onnis-

tuminen. Ja saa niinku toteuttaa sitä, 

mitä sillä hetkellä ajattelee.”(3b) 

"Niin kyllä minustakin se on sen lap-

sen luovuuden kehittäminen ja sen 

löytäminen siitä lapsesta tärkein asia. 

Niinku lapsilähtöisyys yleensäkin, 

esimerkiksi sillon syksylläkin se met-

sä-piirustus...se oli aika hauska. Me 

oltiin käyty metsässä ja mietitty minkä 

värinen se metsä on ja sitten ne sai 

alkaa piirtämään, niin siellä tuli aika 

monelle ihan muuta kuin metsää. Sit-

tenku kysyttiin, että mitä sää piirsit, 

mitä sieltä löyty sieltä lapsen omasta 



 

 

 

mielikuvitusmaailmasta niin harva 

kuitenki sano, että täällä on metsä, 

täällä on puita." (2a)  

 


